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Var finns min kyrka?

D

e senaste tidernas omvälvande
händelser i Finlands evangelisklutherska kyrka har fått många
att fundera över sitt eget förhållande till
kyrkan. Ännu för en kort tid sedan frågade man sig om det är rätt att skriva ut
sig ur kyrkan. Nu börjar frågeställningen
ändras eller har redan ändrats till: ”Är det
rätt att förbli medlem i kyrkan?” En del
har gjort det radikala beslutet att gå ut
ur Finlands ev luth kyrka. En del av dem
som gått ut har anslutit sig till någon annan kyrka, andra har inte gått med i något annat kyrkosamfund. En stor del av
dem som varit missnöjda med vår kyrkas
ställningstaganden under den senaste tiden, har trots detta förblivit medlemmar.
En del har gjort det av tradition, andra har
stannat kvar på grund av att de vill och tror
att de ännu kan påverka inom kyrkan för
dess bästa. En del finns kvar som medlemmar i kyrkan på grund av att de inte hittat någon annan kyrka att ansluta sig till.
Andra tänker att Finlands ev luth kyrka
trots allt ännu grundar sig på Bibeln och
bekännelseskrifterna, trots att dess högsta
tjänstemän ger utlåtanden som strider mot

Hörnstenen 1/2015

Bibelns ord.
Den traditionella folkkyrkan vittrar
sönder i Finland. Frågan om vilken och
var min kyrka är blir alltmer aktuell för allt
flere. Den lutherska bekännelsen slår fast:
”Kyrkan består av de heligas gemenskap,
där evangeliet rent predikas och sakramenten rätt förvaltas.” (CA VII) Och fortsätter: ”Också ett sjuårigt barn vet, Gud
vare tack, vad kyrkan är: den består av de
heliga troende och av ”de lamm som hör
sin herdes röst” (Schmalkaldiska artiklarnas läropunkter III/12).
Enligt dessa definitioner är kyrkan
en grupp kristna, och det centrala är att
samlas för att höra Guds ord och ta emot
sakramenten. Kyrkan förkroppsligas inte
genom ett medlemsregister utan i församlingens gudstjänstgemenskap. Ett sant
medlemskap i kyrkan består inte i att betala kyrkoskatt utan i att delta i Guds folks
fester. I vårt land finns det många som är
officiella men inte verkliga medlemmar
i kyrkan. Det är av större vikt att vara en
sann medlem fastän man kanske inte är en
officiell sådan. Därför är det väsentligt att
söka sig till och finnas med i en gudstjänst2

gemenskap, där Guds ord och sakramenten får vara till läkedom i stället för att fundera över frågan om att höra eller inte höra
till kyrkan. Det må sedan gälla en lokalförsamling i Finlands ev luth kyrka, någon
kyrklig organisation eller någonstans utanför den officiella kyrkan som man väljer
att tillhöra.
Luther definierar i sin bok ”Om kyrkomöten och kyrkor” sju kännetecken på den
sanna kyrkan. Enligt honom är det främsta kännetecknet för kyrkan Guds heliga
ord, som ”en del predikar rent och andra
inte helt rent”. Det andra kännetecknet är
det heliga dopets sakrament, när det ”rätt
undervisas, tros och förrättas enligt Kristi
föreskrift”. Det tredje är det heliga altarets
sakrament, nattvarden, som tros och firas
enligt Kristi instiftelse. För det fjärde känner man igen Guds folk på rätten att utöva
nyckelmakten, vartill hör kyrkotukt dvs att
binda den obotfärdige i hans synder, och
bikt, dvs att förkunna syndernas förlåtelse
för den som bekänt sina synder. Det femte
yttre kännetecknet för kyrkan är enligt

Foto: Rolf Wiiala
Kuva: Rolf Wiiala

Luther kyrkans ämbete, vars uppgift är
att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten och använda nyckelmakten. Det sjätte
kännetecknet är församlingens bön dvs att
offentligt prisa och tacka Gud. Det sjunde
tecknet beskrivs av Luther som korsets helighet, det vill säga att bära det lidande som
tron kan ge upphov till.
Efter att ha räknat upp kyrkans sju kännetecken konstaterar Luther: ”Nu vet vi
alltså med säkerhet vad, var och hurudan
den heliga kristna kyrkan är.”
I den offentliga diskussionen idag hörs
uppmaningar både att lämna Finlands ev
luth kyrka och lika allvarliga uppmaningar
att stanna kvar där för att bygga upp kyrkan. Jag uppmanar ingen varken att lämna
kyrkan eller att stanna kvar. Det finns motiveringar för vardera besluten och var och
en fattar själv sitt beslut inför Gud och sitt
eget övervägande. I stället uppmuntrar jag
var och en att söka sig till en sådan församlings- och gudstjänstgemenskap som har
dessa kyrkans kännetecken.
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