LEDARE
Inte genom styrka,
inte genom kraft
- Är det svårt att skriva ledare?
- Nog är det ganska svårt, svarade jag
den man från Savolax som häromveckan
ställde den ärliga frågan.
- Jo, det märks nog, svarade han på
sitt ärliga och rättframma sätt. Jag har
läst Hörnstenens ledare många år och jag
måste nog säga att när man läser någon
av dem, så får man intrycket av att den
är skriven med milt våld, ”gjord och icke
född”… Litet tångförlossning liksom
över det hela.
Jag småler åt den ärliga savogubben. I
södra Finland kanske man tänker precis
lika, men man lindar in sitt svar och säger inte riktigt lika ”rakt på sak”.
- Du borde någon gång skriva om
framtiden, inte alltid bara om det som
har varit, sade han ännu. Ett direktiv så
att säga.
Jag konstaterade att det nummer han
fick i handen (det förra) nog också handlade om framtiden. Jag skrev i ledaren
om att utvecklingen enligt min mening
allt mera går mot ”en kyrka i kyrkan”.
Både hos oss och hos andra.
Med milt våld? Orden blev i mitt sinne, så hjärtligt tack till Savolax!
Jag började tänka på ett par andra ord,
ur profeten Sakarjas bok, som handlar
om hur framtiden kan förändras. Profeten betonar, att förändringen helt och
hållet är beroende av Gud. Den kan inte
tvingas fram. Inte genom styrka, inte geHörnstenen 5/2008

nom kraft.
Många förändringar och försök att få
ordning på sakerna i vår egen kära kyrka
är på den orätta linjen: genom styrka och
kraft. Man använder maktens väg. Genom
lagar och förordningar, direktiv och brev
försöker man få människor att underordna
sig och tvingar dem på detta sätt att handla mot deras övertygelse. Men alla sådana
lösningar ger upphov till nya problem. De
föder ingen gemenskap.
Guds Ord pekar åt ett annat håll. ”Inte
genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.”
När man tänker på de skeden som urkyrkan och senare den unga kyrkan måste
gå igenom, är det lätt att tänka att situationen var mer eller mindre omöjlig.
Den judiska traditionen var ganska absolut. Evangeliet tvingade apostlarna och
den unga kyrkans ledare att acceptera att
också andra skulle få del i Guds rike. Trots
att Jesus hade sagt ”gör alla folk till lärjungar”, hade många svårt att acceptera
detta i praktiken.
I Jerusalem samlades man till ett möte
(Apg. 15) för att försöka lösa problemen.
Paulus skrev i ett av sina brev att ”här är
inte jude eller grek”. Hur löstes frågorna
i urkyrkan? Svaret lyder: ”…utan genom
min Ande…”
Också nu har kyrkorna stora problem.
Enligt min mening gör man fel om man
tänker att man med styrka och kraft och


makt skall försöka lösa problemen. Eller
genom att uppvisa beslutsamhet.
Inte genom styrka, inte genom kraft, utan
genom min Ande, säger HERREN Sebaot.
Vi måste be om att Guds Helige Ande
förnyar oss och att Han för oss ut ur alla
återvändsgrändar till konstruktiva lösningar. Till Guds egen lösning.
Men ”genom min Ande” betyder också ”genom mitt Ord”. Jesus sade: ”Det är
Anden som ger liv, köttet är inte till någon
nytta. De ord som jag har talat till er är Ande
och liv.” (Joh. 6:63).
Guds Ord föder nytt liv. Den enda makt
som skall utövas i kyrkan är Guds Ords
makt. Herren skapar nytt genom sitt Ord.
”Det är skarpare än något tveeggat svärd”
(Hebr. 4:12). Det ”tränger igenom”, eller
så som det heter i den nya bibelöversättningen ”Guds Ord är levande…och tränger
så djupt…”
Just en sådan genomgripande förnyelse,
en förnyelse som ”tränger så djupt” är vad
som nu behövs. Förändringsbehov finns
det gott om. Det är inte nya paragrafer i
kyrkolagen eller kyrkoordningen som nu
behövs, åtminstone inte av denna orsak.
Det räcker inte med att förnya bestämmelser eller ersätta dem med andra. Nu behöver vi en beröring av Guds Helige Ande.

När man följer med utvecklingen i kyrkan, märker man att ställningstagandena
och uttalandena förändras med tiden. Idag
anses sådant som självklart som för ett par
årtionden avvisades i det närmaste enhälligt. Tiderna förändras, sägs det. Och kyrkan måste förändras. Vi lever inte längre
under medeltiden.
Sanningen är dock den att människan
förändras med tiden. Det kallas sekularisering. En följd av denna sekularisering är att
man också vill att kyrkan skall anpassa sig.
Kyrkan borde genom sitt budskap kunna
påverka samhällets värderingar och beslut,
men nu vill man i stället att kyrkan skall
förändras i enlighet med de värderingar
som godkänts i samhället.
I Guds heliga Ord talas det om ett annat
slag av förändring. ” Och anpassa er inte
efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan
pröva vad som är Guds vilja, det som är gott
och fullkomligt och som behagar honom.”
(Rom. 12:2).
”Inte genom styrka, inte genom makt, utan
genom min Ande, säger Herren Sebaot.”
Sak. 4:6
17.10.2008
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