Svenska kyrkans ledning och ‘Bögbotarprästerna’
Jag har sett programmet Uppdragsgranskning igår (den 28 maj
2014).
Jag låter åt sidan det oetiska i att använda bedrägliga
tillvägagångssätt för att komma åt prästernas heliga utövning i
själavård i syfte att hänga ut dem och bedriva sin propaganda
om homo relationer. Detta är precis vad man kunde vänta sig
av SVT.
I detta sammanhang vill jag, emellertid, lyfta fram en annan
sak. Mot slutet av programmet fanns en intervue med Anders
Wejryd, Svenska kyrkans ärkebiskop. På frågan om Gud kan
bota homosexualitet svarade han nekande. Sedan, påpekade
han att kyrkans ledning har förbjudit prästerna att få syssla
med homo problem. De skall överhuvudtaget inte lära ut att
det är något fel med homosexualiteten. Och nu, när de har
ertappat några präster som menar att homo relationerna är fel,
kommer det att bli följder för dem.
Detta låter precis som det sätt på vilket de judiska ledarna
handlade mot de första kristna, enligt Apostlagärningarna kap.
4. Här är det intressant att se hur apostlarna svarade: «Tänk
efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom.
Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört».
Tio stora förföljelser företog det romerska riket mot
kristendomen men lyckades aldrig krossa den kristna tron.
Närmare vår tid, försökte stalinismen och maoismen att utrota
Jesu religion. Vad åstadkom dem? Idag ser vi att dessa
totalitära system som satte sig upp mot Gud ord har kollapsat,
medan den kristna tron växer allt starkare i de områden där
helvetet bröt ut mot de kristna.
Tror verkligen Wejryd och Svenska kyrkans ledning att de
kan förbjuda kristna att förkunna Guds ord? Kristi Kyrka har
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en profetisk uppgift i världen, nämligen, att förkunna Guds
evangelium och inte vara det sekulära etablisemanget till lags.
En sak bör göras klart. Förkunnelsen att homo relationer är
fel har inte till syfte att göra människor olyckliga. Tvärtom!
Det är den verkliga kristna kärleken som driver prästerna att
hjälpa dem att komma undan den kommande domen. I Bibeln
(som är översatt av Bibelkommissionen, tillsatt av svenska
regeringen) står det helt entydigt: «Ingen som lever i ...
homosexualitet ... får ärva Guds rike» (1 Kor 6:11). På den
dagen kommer Wejryd och Svenska kyrkans ledning inte
kunna hjälpa dem som uppmuntras att fortsätta såsom de är.
Här kan vi se den verkliga kristna kärleken, som bryr sig om
medmänniskornas väl och försöker hjälpa dem.

