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Predikan av Jenny Arnerlöf – Efterföljelse – 2021-07-12 

 

Efterföljelse kan sammanfattas som en intention att vara helig. Men att vara helig 

eller sträva efter helighet har fallit ur mode, om det någonsin varit moderiktigt.  

Kristnas uppfattning av helighet som eftersträvansvärt har nog gått i vågor under 

historiens gång, men jag misstänker att det mesta har hamnat i den kategori av ord 

som är viktiga men för svåra, konstiga eller generande att ta på för stort allvar. Under 

1700-talet tog John och Charles Wesley namnet ”heliga klubben” för deras 

Bibelstudiegrupp, när gycklare hade använt ordet för att håna dem.  Det är kanske 

ingen slump att de förknippas med en tid av stor väckelse? 

 

I mitt modersmål, engelska, blir ordet helig ofta parat med svärord då det upplevs ge 

en förstärkande effekt till uttrycket. Något liknande sker på svenska när vi talar om 

helig vrede eller liknande uttryck. Dessa sätt att tala avslöjar en kollektiv 

föreställning om att ordet helig och variationer därpå syftar på något som är 

annorlunda och kraftfullt. ”Annorlunda och kraftfullt” är en mycket haltande 

definition av ett så viktigt ord, som i sin grund vill säga något om Gud.  

 

I dopakten som flera av oss var med på tidigare idag, talade jag om ”det heliga 

dopet”. Vi läste trosbekännelsens ord om den helige Anden, en helig kyrka och det 

heligas samfund och vi bad för den nydöpta som en av Guds heliga, vilket ju var en av 

Paulus favoritbenämningar på kyrkans gemenskap.  Ordet helig är centralt för vår tro 

men efter att ha läst många sidor av kommentarer kan jag konstatera att det är svårt 

att ge en exakt definition av ordet.  ”Annorlunda och kraftfull” må vara på rätt spår, 

men det kan lika väl beskriva en sektledare eller en kaffesort, så en bättre definition 

behövs.  

 

Vi behöver det eftersom Gud kallar sig själv helig och har kallat oss att vara heliga.   

När någon i vår tid och kultur uttrycker en längtan om att vara helig är mångas 

reaktion att den personen vill vara snäppet bättre än alla andra. Tyvärr kan vi även 

tänka så i församlingen.  Som om de som vill vara heliga är de troende som har gått 

in för extra-allt, något mer utöver trons grundläggande startpaket.  Idag vill jag 

påminna oss om att det bara finns ett grundpaket för alla som vill vara en del av de 
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döptas gemenskap och heligheten ingår i det.  Av någon konstig anledning har ett av 

våra mest värdefulla ord blivit anlupen och orättvist belastad med en negativ klang.  

 

Hur ska vi vara heliga om vi inte riktigt vet vad som menas med ordet? Och hur skall 

vi vara ett heligt folk om ordet heligt klingar negativt i våra öron? Idag vill jag ta fram 

min poleringstrasa och se om inte vi kan få syn på ordet heligs glöd och värme på 

nytt.   

 

På Jesu egen tid fanns det också förvirring kring vad som var ett heligt liv.  Det hade 

kommit att fokusera på yttre renhet och beteende.  Och det var helt och hållet skilt 

från vad som pågick under ytan, i hjärtat hos människor. Den förställningen av 

helighet var lika misslyckad i Jesus tid som det är i vår egen tid.  

 

Jesus nämner inte ordet helig i dagens evangelietext, men han syftar på vikten av 

kongruens eller överensstämmelse mellan våra inre motiv och yttre handlingar.  

Helighet handlar om helhet - en godhet som strålar ut från en frisk kärna.  Helighet 

är något som strålar fram från Guds goda och kraftfulla närvaro. Det mesta som 

Jesus talar om i bergspredikan, som dagens evangelietext är hämtad från, handlar 

om hur man lever ett gott och heligt liv.  Det som är avgörande för ett heligt liv är vad 

som pågår under ytan hos oss; vad som styr våra inre motiv. 

 

Jesus påstående om behovet av en rättfärdighet som överträffade de skriftlärdas och 

fariséernas var chockerande för hans första åhörare. De kunde inte föreställa sig att 

något kunde överträffa de skriftlärdas och fariséernas rättfärdighet eller helighet. För 

de skriftlärda och fariséerna var ju experterna som levde snäppet bättre än alla 

andra. Vem kunde vara rätt inför Gud om inte de extra superheliga människorna var 

det? 

 

När Jesus sedan börjar ge specifika exempel på den sortens rättfärdighet som Gud 

efterlyser blir det tydligt att Gud söker efter människor med djup. Gud söker efter 

människor som har tagit lagens avsikt till sig, och skrivit det i sina hjärtan. De 

negativa exemplen som Jesus ger i dagens text handlar om att undvika inre attityder 

som är destruktiva mot andra människor. Att bli vred på, skymfa eller förbanna en 

annan är långt ifrån mord i vår bedömning men de vittnar om något mörkt som 
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pågår i hjärtat.  De positiva exemplen som Jesus sedan ger i dagens text är av 

människor som inte bara undviker negativa attityder mot andra utan de bejakar en 

kultur av försoning. Han säger att religiösa riter är sekundär till försonade relationer 

med andra människor.  

 

Den som vill leva i kontakt med himmelriket måste värna om relationer med andra 

genom att prioritera försoning över att hävda sin rätt.  Jesus goda exempel var 

människor som värderade goda relationer med andra högre än deras eget behov av 

att vara eller verka korrekta. 

 

För Gud är den stora frågan inte vad vi bokstavligen har gjort och inte gjort.  Den 

stora frågan som Jesus ställer oss är ”vad skulle ni göra om ni kunde?” Jesus 

omformulerar lagen att omfatta roten ur vilken våra handlingar växer.  Har vi hjärtat 

inriktade på fördömande, förstörande eller på att bara vara bättre än andra eller har 

vi hjärtan som strävar efter att främja liv, godhet och försoning?  

 

Jesus vill komma åt vad vi skulle göra om vi trodde att ingen skulle få reda på det. Vi 

tänker ofta på den frågan i en negativ bemärkelse.  Det är inte så konstigt.  Med 

nyhetsrubriker som domineras av tal om övergrepp, utnyttjande, rasismen och även 

massgravar på förment kristna internatskolor förstår vi att människor är kapabla till 

en stor mångfald av bedrägerier och grymheter. När vi talar om vad vi skulle göra om 

vi visste att ingen skulle få reda på det syftar vi under 99% av tiden på det 

allmänmänskliga beteendet som kallas skenhelighet.  

 

Men frågan om vad vi skulle göra om vi trodde att ingen skulle få reda på det kan och 

bör även ställas i en positiv bemärkelse.  Vad är det goda som vi finner 

eftersträvansvärt? Den frågan kan fungera som en helighets barometer åt oss. Vad är 

det goda som vi vill förmedla i världen? Är vi villiga att vara en kanal för det goda 

även när ingen annan än Gud får reda på det? Eller med tanken på Psaltarpsalm 15 

är vi beredda att stå för det goda vi vill främja även när det står oss dyrt? I Jesus fall 

var svaret på den frågan ja.  Jesus är för oss ett levande exempel på Guds helighet.  

 

Jesus visar oss att helighet handlar om att vara annorlunda och kraftfulla genom att 

leva Guds goda framtid redan i nuet.  Det handlar inte om att vara individer som gör 
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allt rätt. Det handlar om att lägga märke till innehållet i vårt eget hjärta i förhållande 

till innehållet i Guds hjärta. Ett hjärta som strävar efter helighet är villig att säga när 

saker har blivit fel och söka försonade vägar framåt.   

 

Som en klok pastor en gång skrev är ”de heliga människor som gemensamt försöker 

att tänka som Gud. De är människor som inte kräver en halv verklighet eller ett 

bortträngt mörker utan som i sin iver att likna Gud väljer att integrera det svåra och 

omöjliga till priset av egen obekvämlighet.” Det här har bara skett under kyrkans 

historia genom församlingens gemensamma styrka och vision. Vi behöver varandra 

för att kunna öva upp vår förmåga till försoning.  Om våra liv ska likna Jesus och 

spegla något av Guds helighet behöver vi varandras gemenskap.  

 

Och som vi ser i Jesus liv, har sann helighet en attraktionskraft, samtidigt som det 

kan väcka stort motstånd.  Den som är helig lever i nuet utifrån en vision av Guds 

rikes goda framtid. Det är att leva med en gästfrihet som speglar Guds egen gästfrihet 

mot oss.   

 

De goda nyheterna för oss idag är att Gud kallar oss att vara heliga, inte i vår egen 

kraft utan genom Guds eget verk i oss. När vi strävar efter att följa Jesus Kristus 

måste vi dela innehållet i vårt hjärta med honom.  När vi gör det kan vi lita på att det 

som börjar stråla ut från vårt inre vittnar om något heligt. Världen behöver heliga 

människor. Amen. 


