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Arbetslinjen ? !
Jesus: ”Kom till mig ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro. Tag på er
mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat, så skall ni finna ro för era
själar. Ty mitt ok är milt och min börda lätt.”
Matt 11:28-30
Vi har hört mycket om arbetslinjen under den förgångna tiden. För människans
välbefinnande spelar arbetet stor roll. Generellt ger arbete både mening och sammanhang
och ger frihet genom den ekonomiska sidan i livet. Samtidigt är harmonin olika på olika
arbets-platser liksom lönen. I lönesättningen visar vårt samhälle sin uppskattning mer för
produktion än mänsklig undervisning och omvårdnad.
Hur vi än har det och tar det visar Jesus på ett annat sätt att tänka och leva. Gemenskapen
med Honom och hans kyrka öppnar för en annan frihet: ”lär av mig, så skall ni finna ro för
era själar”.
Arbetslinjen har en annan baksida som särskilt har drabbat den yngre generationen där
arbetslösheten är hög. Nya krav på att man skall kunna marknadsföra sig själv och visa sina
ambitioner är ingen lätt uppgift, särskilt för den som sökt mängder av arbeten och inte ens
blivit kallad till någon intervju. Lätt uppstår frågan: ”Vad är det för fel på mej?” - Ett
förbönsämne!
På äldreboendet hör man ibland någon säga: ”Varför skall jag leva? Jag är ju bara till besvär
och en kostnad för samhället.”
Då kan jag inte låta bli att påminna: ”Du har avancerat. Du ger arbete som vårdtagare inom
vården. Du är nu arbetsledare. Din personal på avdelningen skulle ju bli arbetslös om inte
du och dina kompisar på avdelningen fanns.”
Din börda kan lätta om du också tänker på Jesu ord i Matteus 6:25 ff: ”Gör er inte
bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er
med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? … Var dag har nog av sin
plåga.”
Vilsam och meningsfull höst önskar
Göran Hallberg, V D M

Kvinnor som biskopar i Church of England
Ni har säkert läst i sommar att Church of England har tagit beslut i General Synod som gör det
möjligt för kvinnor att bli biskopar. Så sent som i november 2012 föll det förra förslaget för att
det inte fick tillräcklig majoritet. Reaktionerna bland dem som hade hoppats på, för att inte säga
räknat med, kvinnliga biskopar blev kraftiga. Röster hördes för att parlamentet skulle ta beslut

om kyrkan inte gjorde det o s v. (Church of England är fortfarande statskyrka.)
Mitt intryck är att våra vänner i Forward in Faith allra senast då (kanske redan tidigare) drog
slutsatsen att frågan inte var om Church of England skulle få kvinnor som biskopar utan när och
hur. Normalt sett får inte samma fråga tas upp igen i General Synod under en mandatperiod, så
där hade frågan inte behövt komma tillbaka förrän efter nästa kyrkoval. Samtidigt var det så att
argumentationen inför omröstningen 2012 inte bara gällde om Church of England skulle ha
kvinnor som biskopar. Det fanns det tillräcklig majoritet för. Motståndarna lade stor kraft på att
förklara att det också handlade om deras framtid. Huvudargument var att det då liggande
förslaget inte respekterade deras övertygelse. Församlingarnas rätt att neka kvinnliga präster
tjänstgöring hos dem och församlingarnas rätt att betjänas av biskopar de hade förtroende för
skulle försvinna om det förslaget gick igenom. De begärde en erkänd och tryggad plats inom
Church of England. I voteringen föll förslaget för att några som själva var för kvinnliga
biskopar röstade emot en nedgradering av sina konservativa vänner.
Sedan 2012 har sonderingar gjorts om det gick att få ett förslag som tillgodosåg båda sidor.
Genom att båda sidor kom överens gick det att ta ett snabbspår till förnyad behandling i General
Synod. I princip har alltså Forward in Faith och andra stött det förslag som nu röstats igenom,
inte för att de är för kvinnliga biskopar utan för att det ger dem möjligheter för framtiden. Även
i framtiden skall särskilda biskopar utses och vigas för dem. Även i framtiden skall församlingar
ha rätt att begära och få biskoplig tillsyn av sådana biskopar.
Vad jag kan se över internet verkar reaktionen nu vara en blandning av lättnad och sorg. Lättnad
över att frågan har fått en acceptabel lösning. Att det torde vara en kompromiss som riskerar att
förändras när maktförhållandena förändras påpekas inte. I stället prisas den försonliga anda som
gjorde det möjligt att komma överens. Måtte den andan bestå även när dagens ledare avgått och
ersatts av andra! Sorg över att vägen till kyrklig enhet blivit ännu längre finns däremot med i
kommentarerna.
Om de garantier som våra engelska vänner nu har fått räcker för framtiden vet vi inte i ännu.
Om det hade varit bättre att streta emot och förhala i stället för att medverka till det nya beslutet
kommer vi aldrig att få veta. I en kyrka med ett mycket starkare missionsmedvetande än vår har
jag genom åren hört många röster som vill lägga kraften på mission i stället för på
kyrkopolitiska strider. ”From the battlefield to the missionfield!” Om de lyckas där betyder det
nog mer för både deras och kyrkans framtid.
Mattias Fjellander
Gåvouppmuntran
Vid stämman i våras kunde vi se att ekonomin var i balans. Missionfoldersatsningen har
hämtats in. Tack för allt troget och tillfälligt gåvogivande.
Vid samma stämma beslutade vi om en satsning på annonsering av uppropet vad gäller
Antje Jackeléns uttalanden i ÄB-hearingen.
Vi har även beslutat om att stödja initiativ till bibelstudiesamlingar, närmast på västkusten.
Välkommen med i gåvogivandet!
Oddsen är minimala, men den som ger i tro har stora löften om välsignelser. Sådana gåvor och välsignelser - ber vi om. Därför finns ett inbetalningskort bifogat, där du kan betala in
medlemsavg. om du glömt, eller vill stödja synodens arbete med en extra gåva.
Jonas Nilsson, v ordf
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