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Uttalande från Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen med anledning av
förslaget till en ny vigselordning för Svenska kyrkan.
Svenska kyrkans kyrkostyrelse föreslår att kyrkomötet antar en vigselordning, som medger
att två personer av samma kön kan ingå äktenskap också i kyrkan. Svenska kyrkan anpassar på så
sätt sin lära efter de värderingar som är majoritetsuppfattning i Sveriges riksdag.
Detta är egentligen inte förvånande. Svenska kyrkan är genomsyrad av samma politiska partier som sitter i riksdagen. Majoriteten av Svenska kyrkans kyrkostyrelses ledamöter, liksom de
som sitter i kyrkomötet, har partibeteckningar och följer oftast sina moderpartier i avgörande
frågor. Teologi har förvandlats till ideologi och kyrkans egna organ förser villigt omvärldens senaste opinioner med teologiska efterkonstruktioner.
För en kyrka är detta förödande. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära kan aldrig grunda
sig på politiska majoriteter, eller omvärldens modeåsikter, utan styrs av det uppenbarade Gudsordet och den bekännelsegrund som under seklerna formulerats i kyrkans bekännelsedokument.
Det nu fattade kyrkostyrelsebeslutet avslöjar att de som har makten över den Svenska kyrkan skär
av banden till kyrkans rötter. Svenska kyrkan förvandlas till ett samfund, vars lära formuleras av
enkla majoritetsbeslut, och där bibelord godtyckligt används eller tas bort för att legitimera redan
fattade beslut.
Ett litet samfund i norr slår in på en egen väg och omdefinierar den undervisning om äktenskapet som den världsvida kyrkan gett allt intill nu med stöd i Guds goda skapelseordning och som
är bekräftad genom Bibelns ord och förklarat i dess bekännelse. De som har makten över Svenska
kyrkan har slagit in på en farlig väg som riskerar att föra henne ut i fullständig ekumenisk isolering.
Men frågan har ytterligare en dimension. För var och en som vill stå fast på den gamla lärogrunden ställs frågan nu på sin spets, om Svenska kyrkan längre är ett användbart redskap för
Gud, när hans eget ord nytolkas och utvidgas och ges en helt ny innebörd. Jag vädjar därför till alla
om ihärdig bön så att kyrkomötes ledamöter besinnar sig. Kontakta dem, skriv brev till dem, vädja
och förmana. Skriv till ärkebiskopen och biskoparna!
Den närmaste tiden blir på många sätt avgörande. Många tecken tyder på att nuvarande
kyrkosystem håller på att urholkas och gå sönder genom en snabb substansförlust.
Inser vi, att allt vi äger och fortfarande har, har vi endast genom Guds nåd? Det står i Guds
makt att bryta ned och rycka upp vad han planterat, men det betyder inte att Guds möjligheter är
uttömda. Han kommer att visa oss vad vi ska göra om situationen blir ohållbar.
”Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott
och blir ett fördärv som angriper många” (Hebr 12:15)
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