AKTUELLT från
Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen
Adventstiden 2011
”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 samlings portalparagraf, en gång författad av den förste ordföranden biskop Bo Giertz,
beskriver Kyrklig samlings uppgift: Att uthålligt och frimodigt hävda att kyrkans rättesnöre är
Bibeln och bekännelsen. Kyrklig samling har i över 50 år varit en påminnelse om att när en
kyrka fattar läromässiga beslut i strid med det uppenbarade Ordet, tillfogar den sig en skada
som mer och mer gröper ur hennes förmåga att vara förvaltare av Guds rikes hemligheter och
ett redskap i Herrens hand. Hon bär då på sin egen undergång.
Samtidigt visar frälsningshistorien och kyrkohistorien att de personer och grupper som står
fasta och inte låter sig dras med i avfallet från det Gud uppenbarat bär på fröet till
upprättelsen när vinden vänder om Gud i sin nåd förbarmar sig och låter en ny tid komma.
Därför behövs grupper som Kyrklig samling som hela tiden pekar på Guds ords auktoritet.
Bo Giertz skriver 1970 i en artikel i Göteborgs stiftsbok: "En kyrka som släpper tron på Jesus
Kristus, som den ende Frälsaren och på det ord som målar hans bild för oss, den har ingenting
kvar av evangeliets kraft och klarhet”, och han skriver om sin oro inför utvecklingen i Svenska
kyrkan och den väg den slagit in på och manar till besinning och trohet. Det handlar ytterst
om hela frågan om det finns någon frälsning. Kristen tro är inget handlingsprogram utan
handlar faktiskt om livet, ja om det finns någon frälsning över huvud taget. Han avslutar
rannsakande: Vi får inte "bara ta vara på vissa grundtankar som tilltalar oss. Utan göra klart
för oss på fullt allvar att detta är det budskap som Gud sänder till oss för att världen och vi
själva inte ska förgås. Det är den saken det gäller. Därför utgav Gud sin egen Son. Så älskade
Gud världen… Det är väl inte den saken vi håller på att glömma bort"?
Många ser med förundran hur det som Bo Giertz och många andra förutsåg nu ser ut att gå i
uppfyllelse. De politiska partierna och intressegrupper i samhället har fullständigt tagit över
kyrkans struktur. Moderna teologiska strömningar har fått fritt spelrum. Kyrkan har hamnat i
en situation genom denna oheliga allians där det blir allt svårare att hävda något som strider
mot det för dagen politiskt korrekta. Utrymmet för dem som vill hålla fast vid bibeln och
bekännelsen blir allt mindre i den officiella kyrkostrukturen. Kyrkan befinner sig i reträtt på
alla områden. Det blir allt svårare att finna en gudstjänst, där det uppenbarade ordet från Gud
står i centrum. Där gudstjänstlivet i praktiken kollapsat blir det stora konsekvenser med
omfattande strukturförändringar, som i sin tur påskyndar den nedåtgående utvecklingen.
Det handlar nu om ingenting mindre om Svenska kyrkans överlevnad som kristen kyrka. Den
väg den slagit in på genom att relativisera uppenbarelsen "är en sjukdom till döds" för att
citera Bo Giertz igen.
Därför kan vi inte överge kyrkan!
Vår kallelse är att på alla de sätt och med de resurser och de plattformar vi ännu har tala
sanning och varna för vad som håller på att ske. Vi behöver en förnyad samling kring det
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centrala, kring det som är kyrkans grundläggande bekännelse att Jesu är Herre. Jag är
övertygad om att Kyrklig samling behövs mer än någonsin.
Vi behöver fortsätta att mötas från olika fromhetsriktningarna i Svenska kyrkan, som vill stå
fasta på den gamla grunden och fördjupa oss i Guds ord och i uthållig bön för vår kyrka. Vi
måste utveckla vårt analysarbete och den teologiska reflektionen och odla internationella
kontakter. Det är inom dessa områden som huvuddelen av Kyrklig samlings arbete bedrivs i
dag. Löpande information och dokumentation om arbetet återfinns på hemsidan
www.kyrkligsamling.se
Kyrklig samling samverkar där det är möjligt med andra organisationer och rörelser inom
Svenska kyrkan som med oro ser på utvecklingen precis som vi. Vi måste bli nyfikna på
varandra och lyssna på, uppmuntra och lära av varandra. Vi behöver utveckla ledarskap och
känna igen dem som Gud sänder oss och lyfta fram och stötta dessa personer.
När vår kyrka vacklar är det av största vikt att goda krafter, som vet att kyrkan kunde vara
något annat än det vi nu ser får fortsätta att samlas. Därför vädjar vi om ditt stöd till Kyrklig
samlings arbete.
"Gud själv har sagt. Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig och därför kan vi tryggt säga: Herren är
min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Tänk på era ledare som har
förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är
densamme i går, i dag och i evighet. Låt er icke ryckas med av främmande läror." Hebr 13:5-9

Hyssna i december 2011
Yngve Kalin, ordförande
DITT STÖD BEHÖVS!
Många tror att Kyrklig samlings tillgångar är outtömliga, men att regelbundet samla
människor från hela landet kostar stora summor. Vi tror att det är absolut nödvändigt att
med jämna mellanrum samla nyckelpersoner som vill arbeta för kyrkans upprättelse till
konsultationer och arbetsgrupper som det Teologiska rådet och Kyrklig samlings
analysgrupp.
Ditt stöd genom gåvor och medlemskap i Stödföreningen hjälper till att göra detta möjligt.
Medlem i stödföreningen blir man genom att sätta in minst 100 kr på Kyrklig samlings
plusgiro och markera att inbetalningen också avser medlemsavgift. Som medlem har man
rösträtt vid Stödföreningens årsmöte och får fortlöpande information.
Medlemsavgiften är 100 kr per år – men som alla förstår är Kyrklig samling också beroende
av extra gåvor för att kunna finansiera verksamheten.
Plusgiro: 559905-5
www.kyrkligsamling.se
KYRKLIG SAMLING, Hålsjövägen 32, 511 68 HYSSNA Tel: 0320-38000
contact@kyrkligsamling.se
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