
Tro och etik hör ihop i Bibeln
Tack Budbäraren för ett fint reportage om ”Rymma eller rymmas?”-helgen (nr 42). För mig
aktualiserade artikeln återigen frågan om hur kyrkan ska bemöta människors tvivel. Man känner sig
så otillräcklig i sin önskan att få hjälpa andra till en tro som håller. ”Somliga, sådana som tvivlar,
skall ni ha förbarmande med och rycka ur elden och rädda” skriver Judas (v 22-23). Men hur ska vi
”rycka andra ur elden”? Vilken metod ska vi använda? Det är absolut ingen enkel fråga.

En fråga som hör ihop med detta är etikens roll. Det är ju tydligt att den bibliska synen på olika
etiska frågor både lockar och stöter bort människor. En påtaglig egenskap hos Bibelns undervisning
är ju obenägenheten att skilja på tro och etik. Visst finns det en nödvändig åtskillnad mellan centrum
och periferi, men samtidigt är det tydligt att om vi håller oss till centrum – Jesus Kristus – kommer
detta med nödvändighet att påverka vår livsstil (1 Joh 2:3). Alla de nytestamentliga författarna
skriver om detta på ett eller annat vis; Paulus uttrycker sig t ex så, att vi ska ”leva värdigt vår
kallelse” (Ef 4:1). För vi är visserligen ”bara” kallade till Kristus, men denna kallelse för
naturligtvis med sig förväntningar på vårt uppträdande. Den bistra (?) sanningen är ju den, att om vår
tro inte märks sviker vi vår Herre!

Därför tycker jag att det som händer i svensk kristenhet i dag är så märkligt. Vi vet att Gud är
Kärlek (1 Joh 4:8), och Bibelns mest levande beskrivning av denna kärlek, nämligen Paulus poetiska
skildring i 1 Kor 13, omhuldas och prisas av de flesta. Men sen, när det kommer till
tillämpningarna av denna kärlek får lovprisningarna alltför ofta ett abrupt slut. Då litar man plötsligt
inte längre på att det är av Kärlek som Gud har gett oss sina bud!

Exempelvis har det ju nyligen varit en liten ordväxling om just tvivel på Budbärarens
insändarsida. Det torde stå klart för de flesta att Jesus aldrig uppmuntrar tvivlet, utan att han vill
ersätta det med tro. Men samtidigt – i all välvilja, det är jag övertygad om – finns det en tendens att
möta tvivlet med en sådan öppenhet att man nästan omhuldar det. Med den uppenbara risken att
därmed permanenta tvivlet! Naturligtvis har alla människor ”rätt” att tvivla. Och tur är det, för de
flesta gör det nog också någon gång. Men tvivlet är mänskligt, medan tron är en gudomlig gåva. När
vi i öppenhetens namn nästan uppmuntrar människors tvivel lägger vi därför bara sten på börda.
För tvivel bryter alltid ner, eftersom det skapar ett fokus på oss själva, så att vi går i egen kraft.
Endast genom att ”så” tro in i den tvivlandes liv kan Guds kraft upprätta honom eller henne. Här
måste Bibelns budskap, formulerat med den gudomliga Kärleken som grund, vara utslagsgivande.

Ett annat sammanhang då denna brist på tilltro till Guds Kärlek är brännande aktuell, är frågan
om den sexuella samlevnaden. För trots att Bibeln aldrig talar om någon annan samlevnadsform än
det livslånga förbundet mellan ett gift par, en man och en kvinna, är det i dag vanligt att man med det
sekulariserade samhället som förebild ser samboförhållanden som precis lika legitima. Man säger
att det är kärleken som är viktigast, men den Kärlek som faktiskt ligger till grund för äktenskapets
instiftande lyckas man ändå på något förunderligt sätt att avfärda. (Jesu bud var för övrigt lika
kontroversiella i sin samtid, och innebar en revolution inte minst för kvinnans ställning – se t ex
lärjungarnas reaktion i Matt 19:10, där de säger: ”Om mannens ställning till hustrun är sådan, är det
bäst att inte gifta sig.”) Jesus sa att det bästa sättet att avgöra om hans bud är goda är genom att leva
efter dem (Joh 7:17). Svensk kristenhet måste ta igen vad den har förlorat: vi måste våga leva efter
Guds bud och därmed (det är jag övertygad om!) upptäcka att denna lydnad också medför
välsignelse.

Förstår ni vad jag vill säga? Jag vill alltså inte märka ut några enskilda frågor i sig, men jag tror
att de ovan nämnda exemplen visar på något väsentligt, nämligen hur vi ersätter Guds Kärlek med
mänsklig välvillighet och kärlek. Hur vi i kyrkan av i dag inte litar på Guds ramverk – Guds bud –
utan frestas att betrakta dem som otidsenliga och – hör och häpna! – inte tillräckligt kärleksfulla!
Visst är väl detta märkligt? Visst är det ett kristecken som borde få oss alla att tänka efter vilken roll
vi själva har i denna utveckling? Detta drabbar verkligen också mig, för jag påstår inte att det är lätt
att följa Guds Ord. Jag påstår inte heller att jag aldrig själv brister i kärlek. (Tvärtom!) Men jag ville
ändå visa på den uppenbara inkonsekvensen i allt detta. Låt oss gemensamt sträva efter en sann
tilltro till Guds omdöme i dessa och andra frågor!
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