Nr 4 1988

AMPUTATION ELLER TROHET
Anförande av Berit Simonsson vid sammankomsten i Göteborgs Domkyrka den 8 maj 1988.
Är det så att enda lösningen på den sjuka situationen är amputation?
Ja, Svenska kyrkan är sjuk.
Så sjuk att hon får många verkar kraftlös och frånstötande: "I kyrkan, där bråkar de ju bara.
Kan inte själva samsas".
Så sjuk att lemmarna i kroppen stöter bort varandra: "Ni får inte vara med för ni är inte
som vi tycker att man ska vara, ni har inte samma åsikter som vi har". Bekämpar
varandra.
Så sjuk att du och jag kanske blir bortstötta, detta gäller ju inte längre "någon annan". Det
gäller dig och mig, och vår fortsatta möjlighet att få vara med i Svenska kyrkan.
Vilken sjukdom har hon då drabbats av, svenska kyrkan?
Man kan kanske göra en jämförelse med en av vår tids farsoter - dödligt farlig, djupt
allvarlig, ringa överlevnadschanser, omskakande..
Man kan våga jämförelsen med ett slags virus som angriper immunförsvaret. Tränger in i
blodet och slår ut vårt livsviktiga försvar.
Nog verkar det ibland som om hon, svenska kyrkan, inte längre har något försvar mot det
som vill bryta ner och förstöra...
Vi ser det idag tydligt - sådant som är Gud emot, väsensfrämmande för kristen tro, välkomnas i
kyrkans famn.
Blir till bölder som ömmar, gör ont och varar sig på olika ställen på kroppen, Kristi kropp.
Har du någon gång tänkt på ordet virus?
Vi - rus, när människor inom kyrkan och inte alltför sällan också utanför den rusar åstad
som ett samlat vi och träder upp för den ena eller den andra kyrkliga frågan.
Precis som i Efesus en gång, Apg. 19:32, där man skrek högt många tillsammans därför att
man inte stod ut med sanningen. "De flesta visste inte varför de hade kommit
tillsammans"...
Vi känner igen det. Vi vet idag att detta virus verkligen har bemäktigat sig kroppen och vi lider
av detta.
För kroppen är detta ett livshotande tillstånd.
Utifrån denna nöd har vi ju samlats här idag, inte bara för att tänka på andra i svenska kyrkan
utan för att låta Guds Ande tala till oss, vi som är här.
En sådan sjukdom kan man få oförskyllt (Och mycket kyrkfolk i svenska kyrkan har också
blivit smittade så att säga oförskyllt), men man kan också få den på grund av bland annat för
många partnerbyten - av otrohet.
Kyrkan är ju bruden, så kallas hon i Bibeln.
Hon skulle hålla sig till sin brudgum - tänk en sån vision, så underbart om det vore så... Så
kan det också bli!
Men denna brud det här gäller, kyrkan, har haft och har många olika partners. Det är
många hon håller sig till och vill hålla sig väl med: Opinionen, massmedia, stat och
regering, människors välvilja, likgiltighet, rädsla...
Hon gör inte alls alltid vad brudgummen vill, denna brud gör ofta honom emot. Han blir
ofta bedragen, utkonkurrerad av hennes andra partners.
I Gamla testamentet kallas detta att bruden bedriver otukt. På många ställen i GT får vi
blicka in i brudgummens smärta och nesa, när han, som har gjort allt för bruden, får finna
sig i att bli bedragen och ersatt med andra.
Och den nöden får brudgummen bära också idag.

Också idag bedrager Svenska kyrkan sin brudgum, lyssnar hellre på vad andra säger än på vad
hennes Herre säger. Och detta, mina vänner, gäller oss, vi som har samlats här idag för att höra.
Bruden är idag mer mån om att behaga andra än att behaga sin brudgum, bejakar brudgummen
bara när det passar henne själv, vilket äktenskap kan i längden bestå på det viset? Jesaja säger
att hon har blivit en sköka. I Upp. 17 möter vi denna sköka igen, för alltid utkastad från Guds
ansikte.
Kyrkfolk, tror ni att detta är skämt...
Sjukdomen är livsfarlig!
Vi frågar: finns det då ingen bot?
Vi känner våndan inför den sjuka kyrkan!
Är amputation av oroshärdarna enda lösningen? (Gäller båda sidor.)
Trohet - det bästa skyddet har vi lärt oss.
Endast en sak kan hindra spridandet av denna farsot, trohet.
Det enda verkligt tillförlitliga i den sjuka situationen.
Trohet - det är att hålla ihop med brudgummen i alla lägen.
Men kroppen har varit sjuk så länge att det finns skäl att fråga med Jesu egna ord: "Vill du bli
frisk?
Och vi frågar idag hela svenska kyrkan: ”Vill du bli frisk?”
Eller vill du amputation och därmed nedsatt förmåga.
Vill hon bli frisk, då är troheten vägen. Väljer vi, var och en enskild människa inom svenska
kyrkan troheten mor vår Herre och brudgum som det allra viktigaste, då går kroppen mot hälsa,
då kan vi leva och verka här i världen. Den kroppen behövs, hel, stark och annorlunda.
Trohet mot brudgummen - det är att vara mer angelägen om vad han ska tänka och tycka än vad
det står i tidningen nästa dag.
Det är att vara mer angelägen om att behaga honom än om att behaga och ta sig väl ut i andras
ögon. (Oliktänkande partners.)
Det finns frågor idag, inom kyrkan, där vi står kluvna, tveksamma och delade, inför vad som är
Guds vilja.
Troheten för oss alla idag, det är att ta Gud på orden i de frågor och vad gäller de ting där vi faktiskt
vet och mycket väl förstår Guds vilja. Sådana tillfällen möter vi ofta.
Som exempel på vad jag menar - Luk. 6:27-28.
"Men till er som hör mig säger jag:
Älska edra ovänner - - ja, det känner vi ju till. Nu är det dags att börja göra det och be om
förlåtelse för att vi tidigare inte har gjort det .
Gör gott mot dem som hatar er...
Välsigna dem som förbannar er...
Bed för dem som förorättar er…
Var trogen mot brudgummen i det du faktiskt förstår. Här talar den helige Ande i klartext till oss.
Detta kan vi inte missa, jag tror nog att vi alla förstår, människor i kyrkan av olika
åsiktsriktningar...
Här ligger en framkomlig väg till hälsa i svenska kyrkan, är vi trogna på detta sätt, då kan vi
leva tillsammans, då kan farsoten hejdas!
Nej, inte amputation - trohet, och en sak till. Antikroppar. Sådana som bryter ner inkräktare n,
betvingar sjukdomen, kommer med hälsa och nytt liv.
Inte antikroppar i den meningen, att vi av olika åsikter bekämpar varandra. Svenska kyrkan har
verkligen ont!
Det behövs antikroppar snabbt - människor, bärare av det nya livet, burna av trohet till
brudgummen. (Här sägs inget om vilka åsikter antikropparna ska ha.)
Idag når denna kallelse oss. Kyrkfolk, det är hög tid att ta upp kampen mot allt som vill bryta
sönder och bryta ner kyrkan!
Våga svara ja till kallelsen att vara en trogen antikropp från denna stund!

