Säg till Baruk
Hyssna, Skärtorsdagen den 5 april 2007
Kära vänner,
I min bibelläsning denna vecka kom jag att stanna upp inför ett av Bibelns kortaste kapitel, det
45:e kapitlet i Jeremias bok. En vän sa att detta kapitel, ska man läsa, om man är uppgiven och
ingenting förstår eller när orken tryter och man känner sig rådvill. Bibelordet skakade om mig
och tvingade mig att rannsaka mig.
"Detta är vad profeten Jeremia talade till Baruk, Nerias son: … Du säger. Ve mig,
Herren lägger ny smärta till min plåga. Jag är matt av mitt suckande, jag finner
ingen ro. Ge honom detta svar. Så säger Herren: Vad jag byggt upp bryter jag ned
och vad jag har planterat rycker jag upp… Begär du något stort för egen räkning?
Gör inte det! … Men jag skall låta dig komma undan …"
Baruk var Jeremias sekreterare. Han upptecknade Jeremias profetiska ord från Herren i en
bokrulle och läste upp dem för folket, troget och ordagrant. När bokrullen sedan lästes upp för
kungen, skar han bort stycke för stycke med en pennkniv och kastade dem i kolpannan till dess
hela bokrullen var uppbränd. Han förföljde Jeremia och Baruk men lyckades inte gripa dem. I
stället skrev Baruk ned Guds ord på nytt och därtill en förutsägelse om kungahusets undergång
och fall.
Vad säger Herren oss genom dessa ord?
Säg till Baruk! Vågar vi tolka vår egen situation i dessa ord när vi ser att de som har makten i vår
kyrka, med sina knivar skär bort stycke efter stycke av Guds ord, så att det till slut inte finns
något kvar? När något tas bort förändras ju innebörden och meningen i det andra går förlorad.
Säg till Baruk! Orkar vi ta emot tillrättavisningen i dessa ord och inse att vår klagan kan vara ett
uttryck för otro och otålighet, och att vi måste dämpa vår lust att ta saken i egna händer och i
stället lita på att Gud har saken i sina händer och utbe oss uthållighet och klarhet och tala det
han bjuder oss och gå dit han sänder oss.
Säg till Baruk! Inser vi, att allt vi äger och fortfarande har, har vi endast genom Guds nåd. Det
står i Guds makt, att bryta ned och rycka upp vad han planterat. Domen kanske måste komma,
för vår kyrkas olydnad och uttryckliga trots mot hans ord men det betyder inte att Guds
möjligheter är uttömda.
Säg till Baruk! Vågar vi läsa Guds löfte till Baruk om beskydd och som ett löfte till människor i
alla tider som håller fast vid Guds ord och inte begär någon stort för egen räkning, utan med en
villighet att lida för evangelium, om Herren ger oss den nåden och kan använda oss.
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Den stora berättelsen, det som är vår Bibel, är berättelsen om människors svek och Guds
barmhärtighet och nåd. När Guds ryckte upp, planterade han på nytt. Genom den lilla rest som
Gud bevarade varje gång den rättvisa domen måste falla kom ny växt och nya tider. Vi måste
lära oss att vänta på Gud, och uppmuntra och ta ansvar för varandra. Vi är inte ensamma – vi
står tillsammans med många andra, också i andra samfund, och måste bedja oss samman. På
detta område har något stort redan börjat – många har upptäckt att skiljelinjerna inte går där
man tänkte sig.
När människor säger, att kampen om Svenska kyrkan är förlorad, tror jag i stället att det är nu
som den på allvar börjar eftersom skarorna glesnar och sönderfallet har nått ett stadium där
hela kyrkorganisationen kan implodera. Vi kommer alla att prövas och tvingas till rannsakan och
på stort allvar vända oss till Herren med uthållig bön om förbarmande så att vi består provet.
Inom Kyrklig samling har vi formulerat tre förhållningssätt att möta utmaningarna i kampen för
vår kyrka: 1. Det frimodiga trotset och beslutsamheten att "kämpa för den tro, som en gång för
alla har anförtrotts de heliga (Jud.3). 2. Ett planerat långsiktigt handlande, så att vi inte sätter
krokben för oss själva och stänger Guds möjligheter 3. Beredskap för det oväntade.
Gud är också överraskningarnas Gud, det vet vi av Josefshistorien där Gud "vänder det onda till
något gott och därigenom bevarar många vid liv."(1 Mos 50:20)
Säg till Baruk! "Jag skall låta dig komma undan med livet."
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