
KYRKANS TIDNING NR 24 2019

– DU FÅR NYPA mig i armen, jag tror 
jag drömmer. Det känns overkligt 
och jag tror knappt det är sant, 
men nu är dagen här. Som vi har 
längtat! säger Emelyn Dacuycuy.

Vi träffar den blivande bisko-
pen Emelyn precis innan vig-
ningen. Det är en glad och för-
väntansfull stämning i rummet. 
Många av de kvinnliga prästerna 
i Iglesia Filipina Independiente 
(IFI) har slutit upp för att fira den-
na historiska händelse. Man vill 
verkligen ställa upp för sin kolle-
ga som strax ska vigas till biskop.

DET ÄR en omfattande process för 
att bli biskop inom IFI och Eme-
lyn berättar att hon har prövats 
i elva olika led. Det handlar inte 
bara om teologi och ens kvalité-
er som predikant utan också om 
moral och hur engagerad man 
har varit sin kyrka. Finns det nå-
got som är oklart eller inte möter 
kraven så avbryts processen.

– Det har varit en lång och be-
svärlig tid. Det är slutligen bisko-
parna som väljer. Jag har känt mig 
nedslagen många gånger men i 
dag blir det av. Det är därför jag 
knappt vågar tro att detta är sant, 
säger Emelyn Dacuycuy.

– MÅNGA GÅNGER fick jag svaret att 
min tid inte var inne eller att kyr-
kan inte var mogen för detta. Det 
fanns alltid något skäl. Men till-
slut sa en av biskoparna under 
den sista utfrågningen i biskops-
mötet: kan det vara så att det är vi 
biskopar som inte är mogna? Den 
frågan tror jag förändrade något i 
processen.

– När beslutet äntligen togs 
av biskopsmötet grät många av 
mina blivande biskopskollegor. 
De kom ut från mötet och krama-
de om mig och var rörda. Dröm-
men var inte en dröm längre utan 
verklighet.

– Som biskop vill jag stödja 
kvinnors roll i kyrkan, så att de 

är accepterade och att de känner 
sin kallelse i kyrkan. Eftersom en 
kyrka alltid är en del av ett sam-
hälle vill jag också genom detta 

bidra till att lyfta kvinnors roll i 
samhället. Jag ser fram emot att 
vara med och leda denna kyrka. 
Det finns många frågor som jag 
som biskop kan vara med och på-
verka nu tillsammans med mina 
blivande kollegor, berättar Eme-
lyn.

ATT DEN första kvinnan vigs till bi-
skop är något som man har läng-
tat efter. Många biskopar, präster 
och församlingsbor har länge ve-
lat se denna förändring. När bi-
skop Emelyns namn nämns i vig-

ningsliturgin jublar flera försam-
lingsbor. 

Svenska kyrkan har funnits 
med som en partner i IFI:s vand-
ring mot att öppna kyrkans äm-
bete för kvinnor på alla nivåer. 
Detta har skett genom att bland 
annat stödja de prästvigda kvin-
norna. Svenska kyrkan stödjer 
också teologisk utbildning inom 
IFI. För Sara Olofsson i den svens-
ka delegationen var det omtum-
lande att närvara vid detta histo-
riska ögonblick.

– För mig personligen känns 

det som cirkeln sluts idag, säger 
Sara Olofsson. För 22 år sedan 
fick jag som student vara med 
vid den första prästvigningen av 
en kvinna inom IFI och nu är jag 
här på den första biskopsvigning-
en av en kvinna. Det är stort. Jag 
har fått vara en medvandrare på 
denna resa och ser att IFI går en 
ny framtid till mötes där kvinnor 
har tillgång till alla platser i kyr-
kan. Svenska kyrkan har spelat 
en roll i detta och jag hoppas att 
vår relation kan utvecklas.
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Sara Olofsson gratulerar Emelyn Dacuycuy i samband med vigningen i staden Batac.   FOTO: FREDRIK OLOFSSON

»Många gånger fick 
jag svaret att min tid 
inte var inne eller 
att kyrkan inte var 
mogen för detta. Det 
fanns alltid något 
skäl.

Emelyn Dacuycuy, biskop
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Då och då lämnar vi Sverige på stiftssidan, och det blir internationellt innehåll här. Tanzania, Italien,  
Filippinerna. Det är välkomna påminnelser om att vi inte är ensamma. Över hela jorden finns människor  
som är som vi. Kristus är densamme överallt.
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Den oberoende Filippinska kyrkan har för första gången vigt  
en kvinna till biskop. Den historiska händelsen ägde rum i Batac  
i norra Filippinerna och bevittnades av representanter och biskopar 
från både nationella och internationella kyrkor. Från Sverige kom 
Pehr-Albin Edén från kyrkokansliet i Uppsala samt prästerna Sara 
och Fredrik Olofsson från Linköpings stift.

Batac, Filippinerna


