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Kära Lindha. Nu när vi nu hört de mer formella orden från vår handbok om kyr-
koherdeuppdraget, vill jag också säga några mer personliga ord till dig, men 
också till er alla som mött upp här idag. Som ni hörde är kyrkoherdeuppdraget 

ingen enkel uppgift. Att se till att allt sker efter Guds vilja och att församlingen växer i 
tro är inte bara fromma ord utan en del av vår kyrkas ordning och därför något som alla, 
kyrkoherden såväl som förtroendevalda, anställda, ideella och kyrkomedlemmar behöver 
ta på allvar. Kyrkoherden är nämligen enligt kyrkoordningen chef över all verksamhet 
i pastoratet och församlingarna. Ett ansvar som för med sig ett förvaltar- och arbetsgi-
varansvar som kyrkoheden tillsammans med kyrkorådet måste utföra utifrån de lagar, 
avtal och förordningar som reglerar dessa områden i vårt land.

Men också ett ansvar för att allt som sker i pastoratet och i församlingarna både utgår 
från församlingens grundläggande uppgift, gudstjänst, undervisning, diakoni och mis-
sion, och vilar på kyrkans tro, bekännelse och lära. Därför kan man aldrig likställa kyr-
koherdeuppdraget med ett kommunalt tjänstemannauppdrag, en ledare i en förening el-
ler en VD inom näringslivet. Att vara kyrkoherde är något mer. Kyrkoherdens ansvar 
medför nämligen både ett fullvärdigt ledamotskap i kyrkorådet och församlingsråden, ett 
chefs- och ledningsansvar i relation till anställda och ideella samt ett självständigt och 
personligt läroansvar inför biskop och domkapitel. Ja, det är ett stort uppdrag, och det är 
inte enkelt. 

Därför vill jag uppmana er förtroendevalda som nu får ta emot Lindha som er kyrkoherde 
att ge henne det stöd, den lojalitet och den kompetensutveckling hon behöver för att 
mäkta med detta, men också att vara väl insatta i Svenska kyrkans unika organisations-
form samt fortsätta med att noggrant hålla isär styrnings- och ledningsfunktionerna på er 
arbetsplats som vi talade om under min visitation för ett tag sedan. Studera gärna tillsam-
mans det jag skriver om detta i mitt herdabrevs andra kapitel. 

Lindha, denna dag på kyrkoåret firar vi till minne av Jesu dop. Och det finns en viktig 
parallell med Jesu dop och din mottagning i dag. Genom Johannes döparens dop in-
vigs Jesus i sitt frälsningsuppdrag. Som kyrkoherde sätts du nu in i ett sammanhang av 
kyrkligt ledarskap som har sin grund i detta frälsningsuppdrag. Ja, det är stora ord, men 
du går också in i ett obegripligt stort uppdrag. Min bön och önskan Lindha är därför att 
denna dags budskap om grunden för detta sammanhang ständigt skall påminna dig om 
vad som är det viktigaste i ditt kyrkoherdeuppdrag: 

Det viktigaste är inte du och hur mycket du orkar och klarar av. Det viktigaste är upp-
draget och uppdragsgivaren. Detta blir också Jesus påmind om i sitt dop. Det handlar inte 
om honom som person eller om vad Johannes döparen tycker om honom utan om Guds 
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vilja, kallelse, kraft och kärlek. Grunden till uppdraget för dig, liksom för Jesus, är inte 
den egna förmågan och viljan eller för den delen rädslan och kraftlösheten utan Guds 
vilja och kärlek och hans kraft genom den helige Ande. Ja, Jesus vet sannerligen vad 
detta handlar om. Glöm inte att han ständigt finns med i ditt uppdrag.

För det är ju inte din egen väg du skall gå eller din egen förmåga och energi som skall 
bära dig. Det är tillsammans med Jesus, på hans uppdrag och i Guds kärlek och den heliga 
Andens kraft du skall gå. Så här säger Gud i dagens psaltarpsalm om kung David inför 
det uppdrag han skulle få: ”Min hand skall vara hans fasta stöd, min arm skall ge honom 
styrka … min trofasthet och nåd skall följa honom”. Dessa ord gäller också dig Lindha i 
ditt nya uppdrag. Därför vill jag ge dig dem som minnesord från denna dag. Så jag läser 
dem igen, men nu med orden riktade direkt till dig:  Lindha ”Guds hand skall vara ditt 
fasta stöd, Guds arm skall ge dig styrka … Guds trofasthet och nåd skall följa dig” 

Så, Lindha, gå i glädje, gå i frid, gå frimodigt i Guds kraft och kärlek! 
Gud välsigne dig och ditt uppdrag. Amen 
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