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Jesus säger: Håll fast vid
det du har så att ingen
kommer och tar din krona
(Upp. 3:11)

Ordet om korset är en
dårskap för dem som går
förlorade, men för oss som
blir frälsta är det en Guds
kraft (1 Kor. 1:18)

CA 7: Om kyrkan (del 2)
(fortsättning från nr 63/2021).
Vi har sett att den kristna kyrkan enligt
Skriften och bekännelsen är osynlig men att
dess kännetecken finns överallt där Guds
ord predikas rent och klart och sakramenten förvaltas i enlighet med Kristi instiftelse. Artikel 7 säger:
Det är nog för den kristna kyrkans sanna enhet
att evangelium predikas rent och klart och att de
heliga sakramenten förvaltas enligt Guds ord.
Här har många menat att detta ställe i
Augustana skulle innebära att det för
kyrkans enhet skulle räcka med att man har
en central evangelisk förkunnelse och att
sakramenten förvaltas giltigt. Det nödvändiga för enheten skulle då vara att man lär
om Kristus och hans försoning och att man
har dop och nattvard. Men sedan kan man
ha olika uppfattningar och läror i andra
frågor utan att enigheten går förlorad.
Kyrkoblad för S:t Martins och S:t
Petri församlingar, Evangelisk-Lutherska
Kyrkan i Sverige. Red. Sten Rydh.
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Den gode herden
leder sina får (Joh. 10)

Augustana 7 skulle enligt denna uppfattning innebära att kyrkans kännetecken
begränsas till vissa centrala läror, medan
man kan ha olika uppfattningar i andra
lärofrågor, som uppfattas som mera
perifera. Man ser då de olika kyrkofamiljerna (katolska, ortodoxa, lutherska,
reformerta m. fl.) som grenar på den enda,
sanna kyrkan. Denna syn ligger till grund
för den ekumeniska rörelsen.
Men även mera konservativa lutheraner
har ofta haft en liknande tolkning av CA 7.
Man har visserligen haft en strängare
uppfattning av vad som krävs för enigheten, men likväl gett stort utrymme för
olika lärouppfattningar inom den lutherska
kyrkan.
Det man då inte har observerat tillräckligt är att Augustana 7 inte alls gör några
avgränsningar inom Guds ord mellan
nödvändiga och mindre viktiga lärofrågor.
De två saker som här ställs mot varandra är
å ena sidan Guds ords rena och klara lära
och å andra sidan mänskliga frågor om
sådant som Guds ord lämnar fritt, t.ex.
kyrkoordningar, gudstjänstordningar,
helgdagar m.m. Artikeln fortsätter ju:
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Men för kyrkans sanna enhet är det inte
nödvändigt att man överallt har likadana
ceremonier eller bruk, som kyrkorna själva har
upprättat.
Mot varandra står alltså här:
Det nödvändiga - det som är fritt
Det rena evangeliet - kyrkliga ceremonier
Guds eget ord - mänskliga stadgar
rätta sakrament - fria kyrkliga bruk
Kristi kyrka känns igen på att Guds ord
lärs rätt i alla stycken och att sakramenten
förvaltas precis så som Kristus har instiftat!
I dessa frågor har kyrkan ingen frihet att
avvika från vad Gud har bestämt. Men i
frågor som gäller s.k. adiafora råder kristen
frihet. Här kan kyrkan ha olika gudstjänstbruk, kyrkoordningar, högtider m.m.
Att detta är bekännelsens rätta mening
stryks under genom att bekännelsen sedan
anför bibelordet:
Paulus säger ju: "En kropp och en Ande, liksom
ni kallades till ett och samma hopp vid er kallelse,
en Herre, en tro, ett dop" (Ef. 4:5f).
Här betonar aposteln att de kristna skall
ha en och samma lära. När de kristna i
Korint började välja ut sina favoriter bland
apostlarna och deras efterföljare kritiserade
Paulus detta starkt. Han skriver:
Vad jag menar är att ni var och en säger: "Jag
håller mig till Paulus" eller "Jag håller mig till
Apollos" eller "Jag håller mig till Kefas" eller "Jag
håller mig till Kristus". Är Kristus delad? Det var
väl inte Paulus som blev korsfäst för er? (1 Kor.
1:12f).
Nu lärde verkligen både Paulus, Apollos,
Petrus och Kristus ett och detsamma. Men
genom att man valde ut sina favoriter och
spelade ut dem mot de övriga uppstod
splittring. Gud vill att vi med tacksamhet
tar emot ordet från varje trogen förkunnare. Kyrkan har bara en Herre, och det är
Gud själv. Allt han har uppenbarat i den
heliga Skrift skall läras i kyrkan. Därför
skriver aposteln i samma kapitel:
I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er,
bröder, att ni alla ska vara eniga i det ni säger och

inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i
samma sinne och samma mening (1 Kor. 1:10).
Om dem som avviker från Guds ord
skriver aposteln:
Jag är förvånad att ni så fort överger honom som
har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett
annat evangelium, fast det inte finns något annat.
Det är bara några som skapar förvirring bland er
och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om
vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett
annat evangelium än det vi har predikat, så ska han
vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger
jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium
än det ni har tagit emot, så ska han vara under
förbannelse (Gal. 1:6-9).
Augsburgska bekännelsen talar inte emot
Guds ord utan håller klart fast vid
principen att endast det rena och klara
gudsordet får förkunnas i Kristi kyrka.
Därför kan orden i CA 7 omöjligt tolkas
som om enheten bara skulle gälla vissa
centrala läror. Nej, Kristi kyrkas kännetecken är att de kristna håller fast vid hela
Guds ords lära. Därför står det alltså:
Det är nog för den kristna kyrkans sanna enhet
att evangelium predikas rent och klart och att de
heliga sakramenten förvaltas enligt Guds ord. Men
för kyrkans sanna enhet är det inte nödvändigt att
man överallt har likadana ceremonier eller bruk,
som kyrkorna själva har upprättat.
Det nödvändiga är Guds ords rena och
klara förkunnelse och sakramentens rätta
förvaltning. Det icke nödvändiga är olika
kyrkliga ceremonier och andra ordningar
som kyrkan i frihet har inrättat.
Denna fråga om kyrkans rätta kännetecken får inte blandas samman med
frågan om vilka människor som blir frälsta.
Det finns sanna kristna som förtröstar på
Kristus och hans försoning inom kyrkor
som inte lär rätt i allting, och det finns
hycklare i rättrogna kyrkor som bara har
ett sken av tro och bekännelse, men som i
sitt hjärta är avfallna från Kristus och inte
tillhör den sanna kyrkan. Mer om detta när
vi går in på artikeln CA 8.
Forts. i nästa nr.

