
 

 
 
 

FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 
”Att växa i tro” 

 På söndag handlar bibelberättelserna om att växa som människa. 
Trädet är bilden för denna tillväxt, en människa kan liknas vid ett träd. Ju större rotsystem 

desto större krona, för storleken och effektiviteten av rotsystemet under marken påverkar hur 
trädkronan växer och hur mycket frukt trädet ger. 

Ju mer omfattande rotsystem trädet har desto stadigare står det när påfrestningarna kommer. 
Därför är det viktigt att fundera över var vi hämtar vår kraft och hur gör vi för att tränga allt 

djupare ner i marken, så att vi inte krymper i vårt inre av rädsla för påfrestningarna och för det 
okända. 

I söndagens text, som är avslutningen på Jesu avskedstal, Joh 17:9-17, så förklarar Jesus att 
allt hänger på hur vi har det med samhörigheten med honom. Jesus ber för att vi ska bli 

bevarade från det onda, att vi ska vara skyddade från de destruktiva krafterna. Jesus förklarar 
att tron på honom förändrar livets förutsättningar redan här och nu. 

 Jesu förbön är en bön till Gud som ”ger de försagda mod” och ”de modlösa kraft” Jes 57:15. 
Mod är inte avsaknad av rädsla, mod är att göra det som behövs trots att man är rädd. Mod är 
att sträcka sina rötter ner mot näringen så att man kan läka, växa och blomstra, mitt i och trots 

allt som är osäkert. 
Livet är osäkert och sårbart. Ibland säger vi att vi inte har några garantier för morgondagen. 
Men det är just det vi har! Jesus har garanterat att han är med oss oavsett vad som möter oss. 

Träng dina rötter djupt ner mot vattnet och näringen! Träng allt djupare in i gemenskapen med 
Jesus. 
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Fortfarande lever vi med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi har inga gudstjänster i 
kyrkan, däremot är S:t Peters kyrka öppen söndagar 11.00 – 12.00 för enskild andakt och 

ljuständning.  
Vill du prata med någon finns pastor och diakonarbetare tillgängliga via telefon: 070-660 16 

29 (Solveig Högberg), 073-663 78 27 (Jonas Rova) 



  
 
 
 
 
  
 


