
    
Enhet och mångfald 
En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar 

genom allt och finns i allt. (Ef 4:5-6) 

Redan när kristenheten reste sig ur askan efter de förföljelser runt år 250, som nästan utplånade kyrkan, 
stod det klart att det fanns grupper som inte drog jämt med varandra. Hur skulle en sådan grupp se på 
ett dop genomfört av en annan grupp? Skulle övergång från en grupp till en annan förenas med ett nytt 
dop? Nej, enades kyrkan om, ett dop är ett dop, och i det har Gud handlat, helt oberoende av var och 
när och av vem det gjorts. 

När romerska katoliker och lutherska världsförbundet möts i Lund precis ett år före 500-årsdagen av 
reformationens genombrott har de således minst en sak gemensamt ett enda, av Jesus själv instiftat dop. 
Trosbekännelsen har orden: vi tror  på ett enda dop, till syndernas förlåtelse.

 

Detta att ha dopet gemensamt gör förstås att det finns så mycket mer som också är gemensamt.  

Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp (1 Kor 12:13a) 

Dopet var porten in i kyrkan, tillfället då var och en av oss ympades in i det ädla olivträdet och blev en 
del av Kristi egen kropp här på jorden. Det finns bara en Jesus och Han har bara en kropp. Ser vi till 
hur de kristna är organiserade finns det en mängd olika kyrkor, samfund, gudstjänstfirande grupper och 
andra gemenskaper, men djupast sett i anden är vi alla förbundna med varandra, förenade med varandra 
och i Guds ögon faktiskt ett. 

Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, 

liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. (Ef 4:3-4) 

Enheten är given av Gud, men den måste bevaras, förvaltas och förverkligas här på jorden av varje ny 
generation döpta. Det är här jag vill rikta allas vår uppmärksamhet på gudstjänsten den 31 oktober i 
Lunds domkyrka. Gudstjänstens tredje del handlade nämligen om hur den enhet vi redan har ska kunna 
blomma ut och bli synlig. 

Under flera års arbete har tyska lutheraner och romerska katoliker sökt Gud, bett och tänkt tillsammans 
om hur den givna enheten ska kunna bli tydligare. Resultatet är boken Från konflikt till gemenskap och 
den innehåller fem olika uppmaningar till de döpta, fem olika praktiska förhållningssätt i mötet med de 
kristna som tillhör en annan grupp än den egna. 

Arbetet är för ärligt grundat i Andens längtan för kristna att sluta strida, för väl genomtänkt och för väl 
grundat i bön och ömsesidig respekt för att bara bli en del av ett papper, arkiverat efter en magnifik 
gudstjänst en gråvädershöstdag i Skåne. 



Fem bidrag till en vandring i ömsesidig respekt 
Kristna är inte lika, tycker inte detsamma om allt, är inte organiserade på samma sätt och har olika sätt 
att fira gudstjänst. Ändå har de samma dop, och är andligt sett en enda Kristi kropp på jorden. Hur kan 
nu detta bli mer synligt? Ett sätt är att vi alla använder de möjligheter som nämndes för oss vid den 
ekumeniska gudstjänsten i Lund den 31 oktober. 

För det första: vi kan alla i mötet med varandra utgå ifrån den enhet som redan finns och allt det vi har 

gemensamt, även om skillnader både finns där och är tydliga. 

Ett exempel; kristnas gudstjänst kan i detaljerna verka framhäva olikheter och oenighet. Men ser man 
på den lite mera på avstånd och ägnar mer uppmärksamhet åt de stora dragen än åt detaljerna, då har 
alla kristna gudstjänster samma struktur: bibelläsning, predikan, förbön, nattvard (om sådan firas) och 
avslutande välsignelse. Den ordningen finns beskriven sedan år 165  och den ger oss alla en chans att 
stärka det gemensamma och betona enheten vi faktiskt har. 

För det andra: vi kan alla i mötet med varandra låta oss påverkas av andras erfarenheter och av vårt 

gemmensamma vittnesbörd om vår uppståndne Herre. 

Att möta kristna med andra erfarenheter, uppfattningar eller betoningar än en själv kan först upplevas 
som en utmaning. I själva verket är det en källa till rikedom. Om några tycker annorlunda än vad jag 
gör, vad har de då sett som kan berika mig? 

För det tredje: vi kan alla söka synlig enhet. 

Det finns så många möjligheter att möta andra kristna. Att besöka deras gudstjänster, seminarier och 
undervisning är ett. Att våga försvara andra, när de angrips i den offentliga debatten är en annan. Bara 
kreativiteten sätter en gräns för allt som kan göras. 

För det fjärde: vi kan tillsammans söka efter ett sätt att predika evangelium anpassat för vår egen tid. 

Korset är detsamma, Jesus som frälsare är densamme, men sätten att uttrycka kyrkans budskap och få 
ut det till omgivningen är delvis beroende av varje tid. Reformationen pekade på hur arroganta och 
självupptagna renässansmänniskor behöver en rejäl dos av Guds misshag, innan de ens förstår sitt 
behov av frälsning. Idag är det för många tvärt om, det är så många krav och bördor som redan lagts på 
männikor av tidsandan att kyrkans förkunnelse behöver betona nåden och förlåtelsen. Under 1500-talet 
var det möjligheten att trycka böcker som gjorde att evangelium kunde spridas. Idag har till det kommit 
mängder av olika media att nå ut i, med och genom. 

För det femte: vi kan alla tillsammans rent praktiskt förmedla Guds nådoch barmhärtighet I tjänst för 

de svaga och utsatta. 

Som Fransiscus (av Assissi) säger: predika evangelium till alla överallt, om det blir nödvändigt med 
ord. Det är en vinter i antågande. I många städer har kristna redan gått samman för att erbjuda hemlösa 
och människor utan inkomst härbärge under kalla nätter. Det är en sann gudstjänst att stödja sådant!  



Min episkopala förhoppning för framtiden 
Må fler kristna än jag uppleva nyttan av att leva efter dessa uppmaningar och må både enskilda kristna 
och hela organiserade gemenskaper komma närmare varandra  i den takt Gud själv låter oss vandra, i 
enlighet med våra böner och vår respekt för varandra. Amen! 


