AKTUELLT från

Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen
Våren 2022
”Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen är ett samarbetsorgan för dem inom
Svenska kyrkan som vill arbeta för att enda rättesnöret inom kyrkan skall vara Bibeln och
bekännelseskrifterna.”
Kära vänner och understödjare av Kyrklig samling.
Kyrklig samling är den enda organisationen i Svenska kyrkan som försöker samla
bekännelserörelsen i hela dess bredd genom sitt Samarbetsråd där människor med olika
fromhetsbakgrund kommer samman för gemensamma överläggningar och analys.
Styrelsen har ett brett kontaktnät och har regelbunden kontakt med personer och olika
grupper som vill stå fast på den gamla bekännelsegrunden. Vi är kallade till uthållig förbön
för vår kyrka och vårt folk och att tillsammans söka vägar för att kunna leva i en kyrka med
bevarad sakramental trygghet som står upp för den ”tro som en gång för alla överlämnats
åt de heliga” (Jud 1).
Vi lever i en orolig och oförutsattbar tid där mycket ställts på ända. Det som vi inte trodde
var möjligt händer inför våra ögon. Det pågår ett fruktansvärt krig i vårt närområde med
ofantliga mänskliga lidanden med människor som måste fly sitt land för att få en fristad. Det
är i tider som dessa vi prövas.
Vi har gått in i den ”långa fastetiden.” Den finns vägar att vara kyrka i en kristid. Det har
Guds folk upplevt gång på gång i historien.
Vi är kallade att ställa oss inför Guds ansikte men våra tankar och frågor. Vi går in i kyrkans
tusenåriga språk och gör det till vårt. Vi läser och lyssnar på Bibelns ord, dess varningar och
löften. På detta sätt firar vi gudstjänst – trotsigt kanske man säga – för vi tror och vet att Gud
möter oss så mitt i vår verklighet och att han hör våra böner när vi ropar till honom också i
en orolig tid som denna. Det hjälper oss att tränga in i livets hemligheter, vad det betyder att
vara människa i en fördärvad värld. I kristen tro, i kyrkan tas livet på allvar – och livet är på
allvar – så allvarligt att vi i varje stund måste värna det. I kyrkan flyr vi inte undan
verkligheten eller katastroferna, krig, olyckor och farsoter som drabbar.
Herrens moder Marias bön inför Herren när hon fick budet att hon skulle föda världens
Frälsare har följt med varje dag sen krigets början.
"Du gör mäktiga verk med din arm, du skingrar dem som har övermodiga planer. Du störtar
härskare från deras troner och han upphöjer de ringa".
I allt lidande träder Herren Kristus fram och sträcker ut sina sårmärkta händer mot oss.
Jesus kom till denna jord precis som den är för att jorden är brusten och livet är skadat. Han
vill lära oss att allt inte är förlorat. En gång ska den brustna världen bli hel igen.
Det är detta vi förkunnar – för Jesu skull. Det löftet har vi från Gud, mitt i kriser och
katastrofer, mitt i den verklighet som är vår. Vi bär våra tankar till vår Herre och Frälsare.
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Som enskilda och tillsammans. Aposteln skriver: ”Jag är viss om att varken död eller liv ...
varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet
eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår
Herre.”
Mitt i en kris kan Fastetiden, rätt använd, ge oss en starkare frid, och bli till växt i tilliten till
Guds trofasthet att befria oss ur fångenskapen under våra egna begränsningar och
svagheter, med en räckvidd långt utöver oss själva; en befrielse som börjar redan här och
nu, och som en dag ska fullkomnas i en befrielse från allt ont genom uppståndelsen och
löftet om en ny himmel där rättfärdigheten bor. ”Kom Herre Jesus”.
*******
Kyrklig samlings verksamhet påverkades också under 2021 av de restriktioner om möten
och resor som utfärdats. Ett av samarbetsråden fick ställas in, men styrelsen samlades och
höll sammanträden via Zoom och hösten samarbetsråd om den tilltagande sekulariseringen
kunde genomföras. Den publicistiska verksamheten intensifierades. Besökarantalet på
Kyrklig samlings hemsida ökade dramatiskt framför allt genom de regelbundna krönikor som
hedersledamoten Dag Sandahl skriver under rubriken Dagsländor. Sajten
kyrkligdokumentation.nu har kommit att spela en viktig roll genom publiceringen av
dokument och artiklar som annars kan vara svåra att få tag i.
*******
Jag vill med detta brev tacka för stödet och att ni uthålligt ger ekonomiskt bidrag till Kyrklig
samlings verksamhet genom medlemskap i Stödförening och hoppas ni förnyar detta för år
2022 genom att sätta in 200 kr (gärna med en extra gåva) på Kyrklig samlings PlusGiro
55 99 05-5 med angivande av namn och adress eller via Swish 123 181 84 75.
* Med detta brevet finner till kallelsen till Stödföreningens årsmöte tisdagen 19 april 2022
kl 19 som också i år hålls via Zoom.
* För att underlätta informationsutbyte t ex utsändandet brev som detta ber jag att alla som
önskar få utskick digitalt att sända ett mejl till lars.bjorkman@kyrkligsamling.se där ni
meddelar vilken e-postadress vi kan använda för att nå er.
HERREN VARE MED ER ALLA
Hyssna 16 mars 2022
Yngve Kalin, Ordförande

KYRKLIG SAMLING,
Hålsjövägen 32, 511 68 HYSSNA Tel: 070-6259797
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