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Predikan av Solveig Högberg 

 

 Tro och liv 

 

Amos 5:21-24 
Rom 7:14-25 
Matt 21:28-31 
 
Söndagens tema är ”Tro och liv”.  
När jag tänker över den rubriken så tänker jag att det handlar om att leva ett liv i balans.  
 
Flera söndagar i rad så har vi mötts av liknelser som Jesus berättade. Så också idag. 
Vid första anblick så ser detta ut som en enkel och lätt förståelig liknelse. 
 
Två söner som får samma fråga av pappan, men svarar och handlar på helt olika sätt. 
Den ena vill inte göra det som pappa ber om, men ångrar sig och gör det i alla fall. 
Den andra säger att han ska göra det som han får i uppgift, men sviker och gör det inte. 
Jesus frågade vem som handlade rätt? 
De som hörde Jesus berätta om de två sönerna hade inga problem att svara rätt på Jesu fråga.  
Då var det de som kallades för skriftlärda som Jesus vände sig till. 
Skulle vi få den frågan av Jesus idag tror jag inte heller att vi skulle ha problem med att välja vilken av sönerna som 
handlade rätt. 
 
Det ultimata är förstås att göra det man blir ombedd att göra.  
Men att ångra sig om man valt fel är också väldigt bra. 
 



Ofta ser vi kanske denna liknelse som en etisk uppmaning, som både gäller i relation till våra medmänniskor och till Gud: 
Tänk först, handla sen och gör det som förväntas av dig! 
Det kan väl vara en bra uppmaning och utmaning så här i början på ett nytt arbetsår.  
Tänk om vi alltid kunde leva så. Tro och liv hänger samman. Ett ja ska vara ett ja. Dessutom är det ju så att handlingarna 
oftast talar högre än orden. 
 
Men när vi nu lyssnar till vad Jesus säger fortsättningsvis och vad Paulus har att säga, i Episteltexten, när han rannsakar sig 
själv kan vi förstå att så enkelt är det inte. 
 
Jesus ställde frågan om vem som handlade rätt till de skriftlärda. De som hade all kunskap om lagen och om Guds väg och 
ändå levde de, både genom ord och handlingar, på ett sätt som inte alltid var i överensstämmelse med Guds vilja. 
 
Jesus säger att de som inte har denna kunskap, till exempel horor och tullindrivare/mutkolvar, ska komma före dem som har 
all kunskap, till Guds rike. 
 
Poängen är inte vem som har kunskapen, utan det handlar helt enkelt om var vi har vårt centrum. 
De skriftlärda ställde sig själva i centrum, när det istället skulle vara Gud som var centrum. 
 
Det kan vara lätt att putsa på sitt yttre så att vi har en fin och godkänd yta att visa upp.  
Men dagens bibelberättelser talar om vad viktigt det är att vi har självinsikt nog att våga se och erkänna hur det ser ut på 
insidan. 
 
Det gjorde inte de skriftlärde. Det gjorde inte heller Paulus så länge han hörde till de skriftlärda. 
Men förhållandet blev ett annat efter att han mött Jesus. 
Vi läser i Episteltexten om hur frustrerad han var när han upptäckte att tro och liv inte alltid var i balans hos honom. 
 



Det som är gott med detta och som är skillnaden mellan hans nu och hans tidigare liv var att nu kunde han inse att det inte 
handlar om ytan, nu handlar det om hela livet; insida, utsida, relationer, ja allt. Så utbrister han förtvivlat: ”Vad ska jag ta 
mig till?” 
 
Jag tror att vi, i alla fall delvis, kan känna igen oss i Paulus frustration, också vi kan väl känna av frustrationen när vi känner 
av obalansen. 
 
Paulus säger i ”The Messages” tolkning och kanske skulle det också kunna vara dina och mina ord: 
 
”Jag förstår mig inte på mig själv: jag bestämmer mig för att göra en sak så gör jag tvärt om, jag beter mig på ett sätt som jag 
uppriktigt avskyr. Som om jag inte kan lita på mitt eget omdöme och min förmåga att följa det, då är det tydligen så att jag 
behöver Guds bud. 
Men jag behöver mer än så! För om jag vet vad lagen kräver men ändå inte klarar att följa den, och om synden har sådan 
makt över mig att den saboterar mina bästa föresatser, då behöver jag hjälp! 
Jag måste inse att jag inte klarar mig själv. Viljan har jag, men inte förmågan. Jag bestämmer mig för att göra något gott, 
men sedan gör jag det aldrig; jag bestämmer mig för att låta bli att göra något ont, men sedan gör jag det ändå. Mina beslut 
leder inte till handling. Något är fel med mig och jag kan inte göra något åt det. 
Detta händer så regelbundet att det går att förutse. Så fort jag bestämmer mig för något bra är synden där och lägger krokben 
för mig. 
Finns det ingen som kan hjälpa mig?” 
 
Paulus erkänner att han misslyckas, även när han vill det bästa, men han vågade pröva sig själv. 
Det handlade om självinsikt och självprövning för honom! 
Det är vägen också för oss för att få ”livsvågen” i jämnvikt, för att få balans i livet. 
 
När Paulus insåg att livet inte var i balans, så insåg han också att det inte var något som han själv skulle kunna förändra, då 
ber han och jag tycker man riktigt känner av hans förtvivlan: 
”Finns det någon som kan hjälpa mig?” 



 
Men det slutar inte i ett förtvivlat utrop, han inser också att han faktiskt själv vet vad svaret är, så fortsätter han: 
 
”Och svaret är - tack och lov! – att Jesus Kristus både kan hjälpa och redan hjälper mig. Han tog itu med att rätta till saker 
och ting här i detta motsägelsefulla liv, där jag medvetet vill tjäna Gud av hela mitt hjärta men samtidigt påverkas av synden 
att göra något helt annat.” 
 
I detta ligger lösningen också för oss, i detta finns svaret på vår frustration – Jesus både vill och kan hjälpa!  
Med honom i centrum kan vi leva ett liv i balans. 
Jag tror att den kunskapen nog redan är din och min, vi är bärare av den.  
Det behövs ingen skriftlärds kunskaper för att veta det.  
Ansvaret för hur vi har det och för hur vi handlar kan vi inte lägga på någon annan.  
Vi kan inte ens skylla på synden.  
Vi kan förklara det genom synden, precis som Paulus gör, men ansvaret att hantera våra liv ligger hos oss själva. 
Paulus sa (lite tidigare än vårt sammanhang) ” Det är inget fel på lagen. Men det som hände var att synden lyckades 
förvandla lagbuden till frestelser, den gjorde om den till förbjudna frukter. På det viset kom budet att förföra mig istället för 
att föra mig rätt.” 
 
Det som behövs är ett möte med Jesus och att ständigt leva i detta möte. 
 
Vi ska strax sjunga om att Gud famnar oss alla i sin nåd och gör oss hela. 
Vi får svara med omkvädet i psalmen: ”Nära vill jag leva, nära dig min Gud, i din omsorg finner själen ro. Nära vill jag leva, 
nära dig min Gud, i din kärlek kan min kärlek gro." 
 
Så kan vi få balans, så kan tro och liv bli ett! 
 
 
 



 
 
BÖN 
Gud, tack för att du kommer oss till mötes. Du känner oss inifrån och ut. Oavsett hur våra liv ser ut, så får vi komma till dig. 
I ljuset av din godhet ser vi våra brister och svagheter. Tack att vi får förlåtelse och upprättelse i dig. 
Tack för friheten i dig, Kristus. 
Hjälp oss att leva i en helhet, där tro och handling hänger samman. Hjälp oss att leva så att andra människor växer i vår 
närhet. Vi vill ge vidare av det liv och den frihet du ger oss. 
I Jesu namn. Amen 
(Magnus Sternegård, Sändaren) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


