
Församlingen är förlåtna syndare
Jag har nu läst igenom Bo Lindbergs insändare (Budbäraren 20/00) några gånger, och jag måste
säga att den gör mig ytterst konfunderad. Att den på något sätt handlar om nåd och förlåtelse är
klart, men vilken TYP av nåd detta är blir jag inte klok på. Låt mig ta min utgångspunkt i ett citat ur
Lindbergs artikel: ”Församlingen kan vara uppbyggd nästan hur som helst, bara den hjälper
människor till frälsning. Därför kan vi aldrig lämna en människa i sticket, så länge hon på något sätt
frågar efter Jesus Kristus. Detta innebär att inför uppdraget att nå syndare med förlåtelsens ord, får
till och med Nya testamentets församlingssyn vika.”

Även om mycket här är både förståeligt och bra, vilar Lindbergs ord på några märkliga
premisser. Den första som jag här vill lyfta fram är synen på missionsuppdraget. För Lindberg
tycks missionsuppdraget innebära att vi visserligen ska föra människor till tro, men att vi därefter
ska lämna dem helt utan församlingens vägledning till helgelse. Problemet är bara det, att Jesu
version av missionsuppdraget är en helt annan. I Matt 28:19f säger han: ”Gå därför ut och gör alla
folk till lärjungar: döp dem ... och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er”. Medan Jesus (och
NT:s övriga författare) talar om att göra LÄRJUNGAR tycks alltså Lindberg nöja sig med att göra
dem till KRISTNA. Vad är då skillnaden? Jo, för Lindberg blir fortsättningen på det kristna livet en
ren privatsak, medan NT:s författare talar sig varma både om församlingens gemenskap och
vägledande funktion.

Nästa sak jag vill lyfta fram är kanske ännu mer förbluffande, nämligen att Lindberg ser sig själv
som både klokare och mer kärleksfull än Jesus. (Även en snäv definition av ”NT:s
församlingssyn” måste ju inbegripa församlingstalet i Matt 18.) Om Jesu egna ord står i vägen för
dem som vill förmedla den lindbergska förlåtelsen, blir man naturligtvis nyfiken på vad denna
förlåtelse innebär. Vi har redan konstaterat att den står i motsats till Jesu ord om lärjungaskapet.
Därmed måste rimligen också brevens ord om trons konsekvenser strykas, och följaktligen tas
ungefär hälften av brevens innehåll bort. Alltså finns det i Lindbergs teologi ingen plats för den
”Guds nåd ... (som) lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär ... så att vi blir
hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott” (Tit 2:11ff).

Utöver allt detta kan man förstås undra hur den lindbergska nåden ska förstås i ljuset av hans
raljerande över Agne Nordlanders språkbruk eller av den ogrundade anklagelsen att Nordlander
skulle känna avsky för de människor som lever i synd.

Till sist undrar jag varför det ska upplevas som så kontroversiellt att även troende människor gör
sig skyldiga till synd (och att denna - liksom all synd - är ett verkligt problem). Om man, som jag,
ser församlingen som en grupp förlåtna syndare är det naturligtvis inte svårt att tänka att också
kristna kan handla orätt. För att bli förlåtna måste de dock välja att se på denna synd som just -
synd. Om man däremot, som Lindberg tycks göra, tar svagheten och synden i försvar, blir det
svårare att se något behov av förlåtelse. Dessvärre har vi då inte heller något behov av Jesu död på
korset, det kors som Nordlander i sin ledare (som trots allt var utgångspunkten för Lindbergs
inlägg) JUST FÖR ATT DET ÄR SÅ ANSTÖTLIGT föreslog skulle vara utgångspunkten för vår
kristna etik.

Att nåden är grunden för det kristna livet är jag sålunda den förste att hålla med om. Men just
därför vill jag inte kalla min kyrka för bara syndarnas - utan för de förlåtna syndarnas - kyrka.
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