Vem duger?
Diskussions vågor går igen höga i ämbetsfrågan. Vem duger tycks vara en av grundfrågorna.
En huvudtalare vid en sommarfest reser iväg för att en annan medverkande ser annorlunda på
de homosexuellas situation. Biskop Huovinen förnekades nattvarden av
kvinnoprästmotståndare, det talas om prästvigningar inom missionsprovinsen i Sverige och en
del teologiestuderande är inte dugliga för prästvigning i Finland. Eller om man vill säga det
som så, de anser att det inte duger att vigas tillsammans med en kvinna trots att man är beredd
att gå in i tjänst i en kyrka med kvinnliga präster.
Medveten om att det hela handlar om svåra kyrkopolitiska frågor kan man inte annat än
förundras hur vissa frågor från flera håll görs till nya trosbekännelser. Skall vi före
gudstjänster och andra tillfällen börja pricka av varandras åsikter för att kontrollera om vi kan
vara tillsammans inför Gud? För mig är den trosbekännelse vi bekänner i högmässan
tillräcklig både som uttryck för gemenskap men också avgränsning. Och vad gäller detta
måste vi höja profilen, också som kyrka. Om man tror bara på Jesu ”andliga” uppståndelse
eller att nåden räcker utan att innebörden i andra trosartikeln tas med är man på sju famnars
vatten.
Sedan detta tal om bildandet av nya kyrkor. Vi får vara aktsamma med sådant tal, liksom man
inte heller skall hota med skilsmässa i ett äktenskapligt förhållande. Det kan bli verklighet
fastän man egentligen menade det så. Följden skulle bara vara en uppsjö av
”bekännelsekyrkor” med marginell betydelse. Registreringen av en dylik på finskt håll helt
nyligen är ett fint exempel. Föreningen grundades redan år 1984 och har lyckats sedan dess få
29 medlemmar!
En annan sak är om någon av de stora väckelserörelserna skulle gå ut ur kyrkan. Till olycka
för den lutherska kyrkan, men inte minst dem själva. De olikheter som finns inom en rörelse
skulle då komma i dagen och leda till stor splittring inom rörelsen själv.
Summa summarum, låt oss tjäna Gud som treenig Gud, var vi än befinner oss. Gud, ske din
vilja ( inte vår), låt ditt rike (inte vårt) komma!
B.S

