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Pingstledarna nöjda med historisk Romresa 

Olof Djurfeldt: Målet med dialogen har hela tiden varit att samtala i teologiska frågor och lära känna varandra 

- inte att bilda union eller gå samman 
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Personlig audiens hos påven. Samtal om Petrus kedjor. Möte med Enhetsrådet. Pingsts historiska studiebesök i Vatikanen 

tillsammans med Katolska kyrkan i Sverige, som väckt kritiska röster inom pingstleden till liv, hade ett varierat upplägg.  

Men vad betyder besöket och hur ser den fortsatta dialogen ut? Dagen mötte tre av resenärerna efter hemkomsten. 

Fredrik Emanuelson tar emot på Stockholms katolska stift på Södermalm i Stockholm. Han är talesperson för 

stiftet och den som ensam representerar Katolska kyrkans dialoggrupp vid intervjutillfället.Pingstideologen 

Olof Djurfeldt och pingstföreståndaren Pelle Hörnmark, som företräder Pingst, hälsar glatt igenkännande. I 

torsdags i förra veckan kom de hem från en gemensam studieresa till Rom och Vatikanen där tolv personer 

var med, sex från vardera samfundet. Pelle Hörnmark har haft en hektisk helg sedan hemkomsten från Rom 

och har först lite svårt att sätta fingret på vad som gjort mest intryck. - Jag har inte hunnit smälta alla intryck 

men det har varit väldigt engagerade samtal om allt från helgon och reliker till rättfärdiggörelsen och 

skärselden, berättar Pelle Hörnmark.Han är ny i sammanhanget och har bara hunnit med ett par sittningar 

innan avfärden till Rom. Under sina knappt tre år som föreståndare i Pingst har han prioriterat det inre arbetet 

i samfundet. Olof Djurfeldt har varit med ända sedan starten 2003. 

Första officiella besöket 

- Målet med dialogen har hela tiden varit att lära känna varandra och att samtala i teologiska frågor. Inte att 

bilda union eller gå samman, förklarar Olof Djurfeldt som sa ungefär samma sak i en intervju i Vatikanradion 

i förra veckan.Det officiella studiebesöket i Vatikanen - det första som pingströrelsen i Sverige någonsin 

genomfört under sin 105-åriga existens - är kontroversiellt och har rört upp känslorna i pingstleden. Ett faktum 

som Pelle Hörnmark är väl medveten om:- Jag har fått en hel del mejl från personer som är kritiska. Jag kan 

förstå att de undrar vad som händer. En del säger: "Är det inte en annan Ande?" Men när jag är tillsammans 

med Fredrik, biskop Anders och andra från Katolska kyrkan ser jag inte något annat än att de tror på samma 

Jesus som vi i pingströrelsen, menar Pelle Hörnmark. 

Mer van vid andra kyrkor 

Bland katoliker i Sverige är dialogen med Pingst mera okontroversiell, enligt Fredrik Emanuelson. Vilket kan 

bero på att Katolska kyrkan i Sverige är betydligt mer van att föra dialog med andra kyrkor. För närvarande 

pågår fyra sådana officiella dialoger, bland annat med Svenska missionskyrkan och Ortodoxa kyrkan på 

riksnivå.- Dessa samtal är viktiga för oss katoliker. Kristus själv har bett om enhet. Av egen kraft kan vi inte 

uppnå detta men vi behöver göra allt vi kan för att förstå varandra bättre och skapa goda relationer, säger 

Fredrik Emanuelson.Ingen av de tre ledarna sticker under stol med att det finns lärofrågor där de är långt ifrån 

överens. Dit hör synen på ledarskap och ämbete, helgonens betydelse och vilken plats Maria, Jesu mor, bör 

ha. 

Vilka andra knäckfrågor finns i dag? 

- En fråga som diskuterats mycket i samtalen mellan Katolska kyrkan och Pingst på internationell nivå, som 

pågått sedan början av 1970-talet, är evangelisation. Det vi i Pingst räknar som evangelisation betraktar många 

katoliker som proselytism, om den riktar sig till sådana som är födda som katoliker, förklarar Olof 

Djurfeldt.Ett annat område där man inte är överens gäller hur de två olika traditionerna betonar och tolkar den 
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långa tidsperioden mellan å ena sidan Apostlagärningarna i Nya testamentet - då den första församlingen 

bildades - och å andra sidan år 1906 - det år pingstväckelsen föddes på Azusa Street i Los Angeles.- Den 

perioden i kyrkohistorien betraktar många pingstvänner som en parentes medan vi i Katolska kyrkan har 

mycket av vår identitet där, konstaterar Fredrik Emanuelson och ser det samtalet som ett bevis på att ingen av 

parterna duckar för de svåra och komplicerade frågorna. 

Audiens hos påven 

Under besöket i Vatikanen fick den svenska delegationen audiens hos påven, tillsammans med upp emot 50 

000 andra på Petersplatsen. Som en av få utvalda - katolske biskopen Anders Arborelius var en annan - fick 

Pelle Hörnmark hälsa på Benedikt XVI.- Oavsett vad man tycker om påven så har han ett enormt inflytande 

över miljoner människor över hela världen. Allt han säger och gör granskas i minsta detalj, säger 

pingstföreståndaren och beskriver sitt möte med Katolska kyrkans överhuvud: - Han tittade på mig med en 

plirig morfarsblick, hans ögon var vänliga och varma. Och jag hälsade på honom som på en broder i 

pingstkyrkan i Jönköping.I sitt tal hälsade Benedikt XVI särskilt till Sverige, en gest som enligt Fredrik 

Emanuelson är ett tecken på att det som sker i Sverige intresserar påven och spelar en roll för den världsvida 

Katolska kyrkan. 

Utmanande och aktuellt tal 

Om påvens tal, som handlade om Abrahams förbön för Sodom och Gomorra, säger Olof Djurfeldt att det 

"hade kunnat framföras i vilken svensk pingstkyrka som helst". - Det var utmanande, uppbyggligt och mycket 

aktuellt, anser han. Besök gjordes också på Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet, i dagligt tal 

kallat Enhetsrådet, och på Centro pro unione som är ett stort ekumeniskt bibliotek. Störst intryck gjorde dock 

besöket på Sant Egidio - en av de största katolska lekmannagemenskaperna i världen.- Deras engagemang i 

bön och praktiskt socialt arbete för hemlösa, immigranter och andra marginaliserade grupper i samhället var 

resans höjdpunkt. Deras iver påminde om den glädje jag själv upplevt hos de som är engagerade i LP-

verksamheten i Sverige, säger Olof Djurfeldt.Han är imponerad av den centrala plats bönen har i många 

katolikers liv och tycker att det ger respekt.Delegationen bodde i närheten av den kyrka där de kedjor finns 

bevarade som aposteln Petrus kan ha varit fjättrad vid under fångenskapen i Rom. Och just Petrus kedjor blev 

ett ämne för en av många diskussioner under resan.- Vi hade ett spännande samtal som bland annat handlade 

om varför dessa kedjor får en så framträdande plats i en kyrka och hur det kommer sig att dessa föremål och 

minnen kan ha en så viktig plats i vårt trosliv, säger Fredrik Emanuelson.Hur den fortsatta dialogen mellan 

Katolska kyrkan och Pingst i Sverige kommer att utvecklas tycker de är svårt att svara på. För Pingsts del 

finns ett behov av en signal från uppdragsgivarna, pingstförsamlingarna. Djurfeldt och Hörnmark är 

självkritiska och säger att det finns ett behov av en återkoppling inåt i Pingst.- Vi behöver bli bättre på att 

rapportera vad som händer i dialogen, säger Olof Djurfeldt och Pelle Hörnmark talar om att kanske bjuda in 

till en öppen samtalsdag i Pingst där frågor och synpunkter kan ventileras. 

Bjuda igen 

Varken han eller Pelle Hörnmark har diskuterat vad de ska kunna erbjuda den katolska delegationen som 

"motprestation" till Romresan. - Frågan vad som är pingströrelsens Vatikanen tål verkligen att tänka på, säger 

Olof Djurfeldt och ler stort. Väl medveten om att det kanske blir en svårare nöt att knäcka än de teologiska 

spörsmålen. Pingstväckelsen - precis som Katolska kyrkan - finns i hela världen. Men den är inte alls 

uppbyggd på samma sätt.- Vi är väldigt präglade av Lewi Pethrus ord. Han sa för länge sedan att 

pingströrelsen aldrig fick bli ett nytt kyrkosamfund utan en levande väckelserörelse. Det synsättet präglar oss 

fortfarande. Det är nog bäst om vi blir vid vår läst, funderar pingstföreståndaren Pelle Hörnmark. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fakta: Dialogen mellan Pingst och Katolska kyrkan 

 Den 28 januari 2003 skrev Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan i Sverige, och dåvarande pingstföreståndaren 

Sten-Gunnar Hedin en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det blev startskottet för dialogen mellan Pingst och Katolska kyrkan i 

Sverige. Därefter har representanter för de båda samfunden mötts ett par gånger om året. I förra veckan reste en delegation till 

Rom och Vatikanen 

 Med på fyradagarsresan var pingstföreståndare Pelle Hörnmark, Sten-Gunnar Hedin, Peter Halldorf, Uno Solinger, 

Dan Salomonsson och Olof Djurfeldt från Pingst. Från Katolska kyrkan i Sverige reste biskop Anders Arborelius, Fredrik 

Emanuelson, Erik Kennet Pålsson, Veronica Tournier, Jonas Holmstrand och Michael Alvarsson.  
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