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Kära vänner och understödjare av Kyrklig samling
För flera år sedan fick jag ett råd av en mycket god vän som lärde mig att när man misströstar
och känner förtvivlan eller står frågande inför utvecklingen i kyrkan ska man ta fram sin
Bibel och läsa det 45:e kapitlet i Jeremias bok. Jag har läst kapitlet gång på gång den sista
tiden.  För aldrig tidigare har jag mött så mycket sorg, för att inte säga uppgivenhet, bland
kristtrogna människor i vår kyrka som denna höst.  Efter kyrkomötets övermodiga beslut att
omdefiniera kyrkans lära om äktenskapet står många frågande inför framtiden.

Baruk var Jeremias sekreterare. Han upptecknade Jeremias profetiska ord från Herren i en
bokrulle och läste upp dem för folket, troget och ordagrant. När bokrullen sedan lästes upp
för kungen, skar han bort stycke för stycke med en pennkniv och kastade dem i kolpannan
tills hela bokrullen var uppbränd. Han förföljde Jeremia och Baruk men lyckades inte tysta
dem. I stället skrev Baruk ned Guds ord på nytt och därtill en förutsägelse om kungahusets
undergång och fall. Mitt i kampen får Baruk ta emot ett tilltal till honom själv från Herren:

”Detta är vad profeten Jeremia talade till Baruk, Nerias son: … Du säger. Ve
mig, Herren lägger ny smärta till min plåga. Jag är matt av mitt suckande, jag
finner ingen ro. Ge honom detta svar. Så säger Herren: Vad jag byggt upp
bryter jag ned och vad jag har planterat rycker jag upp… Begär du något stort
för egen räkning? Gör inte det! … Men jag skall låta dig komma undan …”

När jag läser detta tänker jag på vår situation.  Det står så mycket på spel att vi får akta oss
att skena i väg oplanerat. Hela Svenska kyrkans framtid står på spel. Skall den förbli ett
redskap i Herrens hand, eller har vi passerat gränsen där allt är förlorat? Vi behöver en tid
för reflektion och får utbe oss klarhet hur vi ska förhålla oss. Ordet till Baruk kan bli vår
vägledning.

Säg till Baruk! Vi ser också att de som har makten i vår kyrka, bildligt talat, med sina knivar
skär bort stycke efter stycke av Guds ord.  Hur länge kan det fortgå innan kyrkan upphör att
vara kyrka?  Men det är i tider som denna som vår trohet till Ordet utmanas.  Så länge detta
vittnesbörd ljuder, finns hoppet kvar om kyrkans upprättelse. Är vi beredda att stå upp för
bekännelsen och lida smälek och nöd när Ordet från Gud förhånas?

Säg till Baruk! Orkar vi ta emot tillrättavisningen och inse att vår klagan alltför ofta kan vara
ett uttryck för otålighet, och att vi måste dämpa vår lust att ta saken i egna händer, och i
stället lita på att Gud har saken i sina händer och tala det han bjuder oss och gå dit han
sänder oss.

Säg till Baruk! Inser vi, att allt en kyrka förvaltar har den endast genom Guds nåd. Det står i
Guds makt att bryta ned och rycka upp vad han planterat. Domen kanske måste komma, för
vår kyrkas olydnad och uttryckliga trots mot hans ord, men liksom Gud kan rycka upp vad
han har planterat kan han plantera på nytt.



Säg till Baruk! Vågar vi läsa Guds löfte till Baruk om beskydd och som ett löfte till människor
i alla tider som håller fast vid Guds ord och inte begär någon stort för egen räkning.  ”Jag skall
låta dig komma undan”, lovade Gud Baruk. Räcker inte det löftet?

Vår Bibel är berättelsen om människors svek och Guds barmhärtighet och nåd. När Guds
ryckte upp, planterade han på nytt. Genom den lilla rest som Gud bevarade varje gång den
rättvisa domen måste falla kom ny växt och nya tider.
Svenska kyrkans situation är prekär och vi går en mycket svår tid till mötes. Det blir allt svårare
att finna gudstjänster där Guds ord rent och klart förkunnas och sakramenten rätt förvaltas,
och det kommer att innebära många umbäranden och uppoffringar och kanske
okonventionella lösningar.  Jag är inte övertygad om att vi alla i det konkreta handlandet
måste agera på samma sätt.  Här måste vi vara generösa mot varandra.  Men när människor
säger, att kampen om Svenska kyrkan redan är förlorad, tror jag i stället att de närmaste åren
blir avgörande.  Skarorna glesnar och sönderfallet har nått ett stadium där hela
kyrkorganisationen kan implodera.  Vi kommer alla att prövas och tvingas till rannsakan och
behöver vända oss till Herren med uthållig bön om förbarmande så att vi består provet.

Kyrklig samling ser som sin kallelse att oförtrutet hävda att enda rättesnöret inom kyrkan
skall vara Bibeln och bekännelseskrifterna. (Kyrklig samlings stadgar § 1) Vi avvisar
kyrkomötesbeslutet i äktenskapsfrågan som illegitimt. Vi samlar företrädare från alla
trostraditioner som vill bygga på den gamla grunden till regelbundna överläggningar. Det
teologiska rådet har producerat underlag för debatten kring äktenskapet och analysgruppen
tillför ständigt material för att avslöja sanningen om tillståndet i Svenska kyrkan. När kyrkan
går sönder vill vi stå redo att bygga upp den.  Mer information finns på webbsidan
www.kyrkligsamling.se

En viktig uppgift nu är de steg som tagits att söka kontakt med systerkyrkor över hela vår
värld och förklara vad som håller på att hända med Svenska kyrkan och utbe oss stöd och
hjälp från dem.

Verksamheten kommer att intensifieras nästa år och vi vädjar om ditt stöd. Många tror att
Kyrklig samlings tillgångar är outtömliga, men att regelbundet samla människor från hela
landet kostar stora summor och vi vill kunna samla så många nyckelpersoner som möjligt i
olika grupperingar som vill arbeta för kyrkans upprättelse. Ditt stöd hjälper till att göra detta
möjligt.
Gud hjälpe oss att orden till Baruk också omfattar oss: ”Jag skall låta dig komma undan …”

MÅ HERREN FÖRBARMA SIG ÖVER OSS ALLA

Yngve Kalin, Ordförande

DITT STÖD BEHÖVS!

Gåvor till Kyrklig samlings arbete mottages tacksamt.  Medlem i stödföreningen blir man
genom att sätta in  minst 100 kr på Kyrklig samlings plusgiro och  markera att inbetalningen
också avser medlemsavgift.  Som medlem har man rösträtt vid Stödföreningens årsmöte
och får fortlöpande information.  Medlemsavgiften är 100 kr per år.  Plusgiro: 559905-5
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