
 

 

 

 

Samarbetet började med en debattartikel om kristen tro 2003 
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En debattartikel i Svenska Dagbladet den 28 januari 2003 blev startskottet för samtalen mellan Pingst och Katolska kyrkan i 

Sverige. 

Artikeln uppfattades som en reaktion på en TT-intervju med dåvarande ärkebiskopen KG Hammar, och skrevs  

av Sten-Gunnar Hedin, då föreståndare i Pingst, och katolske biskopen Anders Arborelius. 

-Vår avsikt var inte att gå i polemik utan att komma med en kärleksförklaring till Jesus, säger Sten-Gunnar 

Hedin, som senare samma år skrev det så kallade Jesusmanifestet tillsammans med Arborelius. 

Likheter och olikheter  
Syftet med dialogen, som var den första någonsin mellan Katolska kyrkan och Pingst i Sverige, har enligt  

Sten-Gunnar Hedin hela tiden varit att samtala kring teologiska likheter och olikheter och få större förståelse  

för varför det är så. 

-Och det tycker jag att vi uppnått. Vi har en samsyn på Jesus som Herre och Frälsare och i frågor om moralsyn  

är vi båda konservativa. Vi skiljer oss åt i ämbetssynen och när det gäller struktur och organisation. 

Kyrkor som förändras  
Den dialog som sedan många år förs internationellt mellan pingströrelsen och Katolska kyrkan ser han som en 

resurs. 

-Genom att kika lite på den har vi kunnat jämföra och se saker och ting ur olika perspektiv. Det är lärorikt. 

Sten-Gunnar Hedin, numera pastor i pingstkyrkan i Södertälje, är medveten om att det finns kritiska röster inom 

Pingst mot dialogen med Katolska kyrkan. 

-Det gör det men jag menar att samtalet är viktigt. Lika lite som Pingst är samma rörelse i dag som på 1940-  

och 1950-talet så är Katolska kyrkan identisk med det som den var på 1500-talet. Mycket har förändrats i positiv 

riktning på båda håll, menar han. 

Behöver hjälpas åt.  
Men även i frågor där man drar olika slutsatser behöver man kunna ha en öppen dialog med varandra. 

-I samtalet om påvens roll hade Anders Arborelius och jag olika uppfattningar. Det hindrade oss inte att komma 

överens i flera andra svåra frågor. 

Ett annat skäl till att hålla liv i dialogen är enligt Hedin att vi lever i ett sekulariserat samhälle där kristna och 

kyrkor "behöver hjälpas åt för att vara salt och ljus". 

-Oavsett våra olika traditioner och uppfattningar behöver vi inse att vi har ett gemensamt uppdrag. Ensamma 

klarar vi det inte men tillsammans är vi att räkna med. 
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