HBTQ och Svenska kyrkan
Varje människa är skapad till Guds avbild och älskad
av Gud. I Svenska kyrkan ska därför varje människa
bemötas med kärlek och respekt, oberoende av sexuell
läggning och könsidentitet.
Målet är att vara en inkluderande kyrka, där alla ska
känna sig trygga och välkomna – och tillsammans kan
vi göra så att det blir verklighet.
I den här foldern kan du läsa om Svenska kyrkan och
HBTQ.
Välkommen!
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EVA BRUNNE
Sveriges första öppet
homosexuella biskop
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H

on vet själv hur det känns att inte tillhöra normen. Som kvinna, homosexuell, präst och biskop har Eva Brunne gjort starka
avtryck bara genom att vara den hon är. När hon blev den första
öppet homosexuella personen att väljas till biskop i Svenska
kyrkan 2009 fick det mycket uppmärksamhet, både i Sverige och

internationellt.
– Det var ett stort medialt pådrag och som jag en gång svarade en journalist som
var mer intresserad av min sexuella läggning än om mitt nya uppdrag som biskop:
Tänk om jag fått lika många frågor om Jesus som om min homosexualitet då
hade människor fått höra mycket om Jesus.
Eva Brunne beskrivs ofta som jordnära, modig och rättvis; en medmänniska i
Jesu fotspår. Under sina tio år som biskop i Stockholms stift fram till sin pension
har hon tjänat under valspråket Gör inte skillnad på människor, ett bibelord hämtat från Jakobs brev i Bibeln. Det personifierar henne och hennes kamp för att alla
människor ska ha rätt att leva och vara som de är, få göra sina röster hörda och
känna sig inkluderade i både kyrkan och samhället i stort.

Har haft tur
Biskop Eva berättar att hon har haft tur i jämförelse med många andra. Att komma ut var aldrig ett större problem, även om familjen inte blev överlycklig när hon
berättade om att hon var lesbisk. Församlingen hon växte upp i var en trygg plats
där hon kunde få vara sig själv. Det gjorde att hon kunde ge kraft åt dem som inte
haft det lika lätt som hon.
– Min goda vän Anna berättade en gång om hur hon träffade en äldre kvinna
på en gudstjänst i Storkyrkan. De började småprata och kvinnan berättade att det
var första gången hon träffade en syster. Hon hade levt ett helt liv utan att kunna
berätta för någon att hon var homosexuell.
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Det där tog tag i både Anna och mig och vi bestämde oss för att vi måste våga
visa oss mer, för att den som vill ska kunna söka upp oss och våga prata.
Att så tydligt bli synonym med sin sexualitet är ingenting hon vare sig bett om
eller önskat. Men som biskop, med det inflytande och den maktposition det innebär, såg hon ett ansvar i att visa att kyrkan är hel först när alla får vara med på lika
villkor, även om det innebar att hon själv fick stå som symbolfigur och förebild.
– Om jag genom min person har hjälpt till att visa att vår kyrka rymmer
människor med olika liv och inriktning och att homosexuella har en given plats
där, så är jag stolt över det. Vi är där vi är idag för att många människor har drivit
den här kampen, också långt före min tid.

En plats för allas trygghet
Utvecklingen mot att prata HBTQ istället för homosexualitet ser biskop Eva som
alldeles självklar, även om hon vet att Svenska kyrkan inte alltid varit framgångsrik
i bemötandet av t ex transpersoner.
– Svenska kyrkan har haft svårt att både visa och uttrycka att det handlar om
människor som kämpar. Transpersoner är bland de modigaste människor jag vet,
säger hon.
Många positiva initiativ har tagits och biskop Eva tror och hoppas att kyrkan
snart kan leva upp till att vara en plats där HBTQ-personer kan känna sig trygga
och bli likvärdigt bemötta.
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GUD söker och älskar alla

I

Bibeln beskrivs Gud på många olika sätt genom berättelser,
liknelser och poesi. Ibland är Gud den som är kärleksfull
och varm, ibland arg och bestämd, ibland den som gråter
över människornas ondska och olycka. Gud framställs vissa
gånger som den store och starke härskaren och andra gånger som
den som märks genom en stilla susning. Bilderna går i varandra,
kompletterar varandra och motsäger varandra.
Men ska då inte Bibeln ge en tydlig och enhetlig bild av
vem Gud är? Det skulle nog ha varit enklare så, men i den
kristna tron är Gud den ständigt ogripbare, den som alltid
är mer. Även om vi inte kan hitta en helt enhetlig bild
av Gud är det några centrala saker som har följt den
kristna tron genom hela historien: Gud skapar, Gud
älskar och Gud söker människan. I Bibelns början
berättas det om hur Gud skapar världen med allt
som finns. Vandrar vi sedan genom Bibelns berättelser
möter vi Gud på ständigt nya sätt – ibland stram och
sträv, ibland uppsluppen och inbjudande – men alltid
med den öppna, sökande välviljan och kärleken som
kännetecken.
Gud söker och älskar oss oberoende av vårt ursprung,
utseende, sexuell läggning, könsidentitet, status eller annat. Ingen
behöver bli någon annan för att duga i Guds ögon – du är sökt och
älskad av Gud för att du är just du!
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Hur tror du
att Gud är?

JESUS var människa som vi

I

de fyra evangelierna i Bibeln – Matteus, Markus, Lukas
och Johannes – möter vi Jesus; från hans födelse i
Betlehem till hans död på korset och uppståndelsen.
Han samlar sina lärjungar, vandrar omkring och
pratar om Gud och livet med de människor han möter.
Gång efter annan berättas det om hur han bryter mot
samhällets normer genom att umgås med dem som
ingen annan umgås med, ser dem som ingen annan
ser, lyssnar på dem som ingen annan hör – och tar
deras frågor på allvar.
Vi människor har ett viktigt uppdrag i att ta hand
om varandra, oss själva och hela vår värld. Jesus är en
god förebild som i Bibelns texter ständigt uppmuntrar och
utmanar oss att bli bättre människor. Men hur mycket
vi än kämpar och försöker händer det att vi misslyckas eller
att vi inte orkar. När det blir så är Jesus tydlig med att Guds
Vad tror du Jesus
förlåtelse och kärlek finns där så att vi kan få en ny chans, kraft
skulle gjort om
att gå vidare och försöka göra bättre nästa gång.
han kom hit nu?
I kristen tro är det centralt att Jesus är både Gud och människa
samtidigt och därför vet han hur det är att vara människa – med
glädje, smärta, längtan, oro och hopp. När vi kommer med våra
liv och våra böner till Jesus har han själv upplevt styrkan och
bräckligheten i det mänskliga och kan möta oss precis där vi är.
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BIBELN behöver tolkas i sin tid

B

ibeln är inte en enda bok utan en hel mängd olika böcker
från skilda århundraden, samlade inom samma pärmar.
I den första boken, Första Moseboken, beskrivs hur
Gud skapar världen och i den sista, Uppenbarelseboken,
Vad i Bibeln
hur Gud segrar över alla fiender. Däremellan möter vi historiska
tycker du är
berättelser, profeter och poesi i Gamla testamentet och berättelviktigt?
serna om Jesus och de första kristna i Nya testamentet. Alla vill de
visa på vem Gud är och hur Gud har verkat och verkar i historien. Vad tycker du är
Bibelns böcker innehåller livets alla aspekter; från djupaste glädje
svårt?
och tacksamhet till ångest, sorg och vrede. Texterna försöker
sätta ord på människors erfarenhet av och längtan efter mötet
med Gud.
Bibeln är ingen lättläst bok och den kan tolkas och
förstås på olika sätt. Tyvärr har tolkningar allt för ofta
gjorts för att lyfta sig själv och trycka ner andra.
Genom historien har bland annat kvinnor och
HBTQ-personer stått på den förlorande sidan. Eftersom Bibeln är skriven av människor i en annan tid
än vår måste vi ha kunskap om den tidens kultur och
språk för att tillsammans kunna tolka texterna och
relatera dem till vår vardag. När vi ska tolka Bibelns
texter kan vi ta på oss olika ”glasögon”. Idag finns både
feministisk teologi och queerteologi, som hjälper oss att se
och förstå aspekter som annars lätt förblir dolda.
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KYRKAN en välkomnande mötesplats

I

slutet av Matteusevangeliet säger Jesus: Åt mig har getts all
makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk
till lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus sa, kristendomen
spreds över jorden och idag finns ungefär två miljarder
kristna. Historia och kultur har satt sina spår och sättet att tolka
Bibeln och synen på vad som är rätt och fel har utvecklats olika
inom olika kristna trosriktningar. De olika kyrkliga samfunden står ändå på en gemensam grund, inte minst genom
Bibeln, dopet och nattvarden.
Synen på HBTQ-frågor ser olika ut i de kristna
kyrkorna och genom tiderna har kyrkans värld tyvärr
allt för ofta bidragit till förtrycket av HBTQ-personer.
Svenska kyrkan har, tillsammans med andra kyrkor,
under senare år arbetat mycket med detta och strävar
efter att vara en öppen och inkluderande kyrka där det
finns rum för alla. Svenska kyrkan välkomnar alla par
som vill gifta sig och det finns många HBTQ-personer som
arbetar där, även präster och biskopar. Man har också beslutat
att ingen får fördöma någon på grund av sexuell orientering och
uppmuntrar alla församlingar att HBTQ-certifieras. Regnbågsgudstjänster firas i många städer och Svenska kyrkan finns med
på Pridefestivaler och i Prideparader över hela Sverige.
Svenska kyrkans församlingar vill vara en välkomnande
mötesplats där hela livet får plats och där vi tillsammans kan
utforska vår tro. Välkommen att vara med!

Vad tänker du om
Svenska kyrkan?
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Samtliga fotografier är tagna av Magnus Aronson

Psalm 90
Blott i det öppna
har du en möjlighet.
Låser du om dig
kvävs och förtvinar du.
Ut i det fria
skall du med Herren gå.
Kraften fullkomnas
mitt i din svaghet då.
Leva i världen
omvänd till verklighet,
vänd mot Guds framtid,
följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter
aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna
ligger din möjlighet.
Text: Britt G Hallqvist, 1972

www.facebook.com/kyrkornapapride
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Alla är välkomna till alla gudstjänster i
Svenska kyrkan. Dessutom firas regnbågsmässa i flera städer i Sverige. I Stockholm
äger detta rum i Sofia kyrka på Södermalm.
www.svenskakyrkan.se/sofia/regnbagsmassan

