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Predikan av Jenny Arnerlöf – Frälsningen - 2021 

 

Den japansk-amerikanska konstnären Makoto Fujimura talar ofta om 

sin vän och konstnärs-kollega Bruce Herman som förlorade 20 år av sitt 

eget arbete och konstarkiv 1997 när hans studio och hem förstördes av 

en brand.  Fujimura hade hört talas om Hermans missöde flera år innan 

han blev vän med honom.  Den första gången Fujimura träffade denna 

artist som han hade sett upp till beklagade han elden. Till hans 

förvåning, sade Herman, ”den där branden var det bästa som hänt mig 

och min konst”. Jag har inte kunnat hitta någonting där Herman 

utvecklar vad han menade med sitt påstående. Men jag föreställer mig 

att branden och förlusten var till en början smärtsamma, men på sikt 

frigjorde de honom till att bli och skapa något helt nytt.  

 

Förlusten och lidandet som Bruce Herman råkade ut för hör till vad vi 

kan kalla för det allmänna lidande. Det var varken självförvållat eller 

avsiktligen gjort emot honom på grund av hans tro. Men hans respons 

till det som hände påverkandes utan tvekan av hans tro på Kristus.  

Smärtan och glädjen i Hermans berättelse är en bild som kan hjälpa oss 

att förstå en del av vad Aposteln Petrus säger i texten vi hörde från 

Första Petrusbrevet.  Där finns det mycket som är viktigt för oss att 

förstå. 

 

Budskapet är minst sagt starkt.  Petrus vidhåller att den som följer 

Kristus varken ska förvånas över att de genomgår eldprov eller hamna i 

självömkan.  Han skriver att man skall vara glad. ”Vad är det här för 

masochistisk galenskap?!” tänker många av oss när vi läser Petrus 

uppmaning. Det här går ett stort steg längre än ett stoisk bemästrande av 

våra känslor. Stoicismens lära att utveckla en inre självtillräcklighet som 
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hjälper oss att bemästra våra känslor ligger mycket mer i linje med vår 

tids tycke och smak. Men den är inget nytt.  

Stoicismen var en av de stora livsåskådningar när Petrus skrev sitt brev. 

Här markerar Petrus en skillnad mellan ett kristet sätt och stoikernas 

sätt att förhålla sig till svårigheter och lidande.  

Många bristfälliga förklaringar av lidandet har hittats på under årens 

lopp.  Förklaringar som: lidande bygger upp vår karaktär eller det är 

Guds sätt att utveckla oss så att vi är mer känsliga för hur vi bemöter 

andra. Det är förståeligt att sådana förklaringar har hittats på, vi är 

rationella varelser.  Men när det gäller förklaringar av lidandet behöver 

vi gå väldigt försiktigt.  Här måste Guds uppenbarelse av sig själv i 

Kristus komma före våra förklaringar.  

Kristus har uppenbarat att lidandet inte kommer från Gud.  Men Gud 

har vunnit någonting gott, frälsning, genom att utsätta sig själv i Kristus 

för lidande och död under ondskans välde. Som Peter Kreeft en gång 

skrev, korset liknar kampsporten judo, där man använder 

motståndarens styrka och vikt för att vinna. Guds förmåga att skapa gott 

ur lidande betyder inte att Gud skapar lidande.  ”Men, men!” Jag hör 

invändningarna utifrån berättelsen om Josef och sina bröder som vi 

hörde idag.  Josefs tolkning av händelserna är just det – Josefs. Hade en 

av hans bröder sagt, ”Josef, det är alltså inte vi som har skickat dig hit, 

utan Gud” hade det varit helt fel. Värt att lägga märke till är att Guds 

egen röst är knäpptyst under hela Josefberättelsen. Guds röst hör vi igen 

först i kapitel 46 där Gud talar till Jakob. Gud varken bekräftar eller 

dementerar Josefs tolkning av vad som hände. 

 

Prövningar och lidande i sig har ingen makt att rädda oss, så varför ska 

vi glädjas när vi blir utsatta för eldprov? ”Vi” i den frågan är inte ett 

universellt vi och eldprov är inte generella prövningar.  Petrus brev 
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skrevs till de kristna som var skingrade över Mindre Asien. Villkoret för 

och anledningen till deras glädje i lidandet var att de delade lidandena 

med Kristus.  Att lida med Kristus är att vara delaktig i Guds utvalda sätt 

att rädda världen och ställa den till rätta. Det enda som kyrkans mest 

använda trosbekännelse säger om Kristus liv är att han ”led under 

Pontius Pilatus”. Utöver korsets lidande upplevde Jesus också smärtan 

av att bli förminskad och avfärdad av de lärda som han var överlägsen – 

de skulle ha förstått vem han var.  Han blev missförstådd av sin egen 

familj och närmaste vänner och till slut även förrådd av en nära vän.  

Hans liv var inte fritt från lidande.  

 

De kristna i Mindre Asien som hade kommit till tro på Jesus led också.  

Utan tvekan upplevde de smärtan av att förlöjligas. Benämningen kristen 

syftade på den skamfyllda döden som Jesus dog på korset – ett 

avrättningssätt reserverad för samhällets bottenskikt. De kristna som 

Petrus skrev till undrade om de hade missförstått det glada 

frälsningsbudskapet som de trodde på. Om de var på rätt spår, varför 

hade de då det så svårt? Var det en fråga om fel teknik, praktik eller 

fanns det något fel med deras tro? Petrus svar var att såtillvida de delade 

sina lidanden med Kristus – dvs i samma fredliga mönster som Kristus - 

var de delaktiga i Guds räddningsplan för världen.  Däri ligger 

anledningen till glädje – de samarbetade med Gud i Kristus och det satt 

dem i kontakt med Guds goda framtid. 

   

Petrus menar att härligheten från Guds framtid lyste över dem redan i 

nuet när de led för Kristi skull. Det är ljus som rör sig vid evighets 

hastighet! Genom att vittna om Jesu egen uthållighet inför lidandet 

tjänade de som förebud för den kommande soluppgången i en mörk 

värld och det gör vi med när vi skymfas för Kristi namns skull.  
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Petrus är noga med att säga att vi ska göra vad vi kan för att undvika 

självförvållad lidande. Det har ingenting med Kristi lidande att göra så 

det resulterar inte i en manifestation av Guds härlighet. Dock visar Jesu 

ord om Jerusalem i dagens text visar att Gud längtar efter att trösta och 

skydda oss även när vårt lidande är självförvållat.  

 

Den stora poängen som Petrus vill förmedla är att de kristnas eldprov 

inte är bara destruktiva. De är inte menade att fälla oss. Han är ju en 

som bör veta. Petrus är ju minst lika känd som den som kuggades i sitt 

första eldprov som han är känd för att vara klippan på vilken Kristus 

byggde sin kyrka. Eldprov visar oss saker om oss själva och om vår 

omvärld som inte annars hade varit uppenbara för oss. Eldprov visar oss 

om och hur vi håller på att få en god och stabil tyngd som jag skrev i 

veckobrevet.  För er som inte har läst, så skrev jag att det hebreiska ordet 

”kavod” som används om Guds härlighet i det Gamla Testamentet 

betyder egentligen ”tyngd”.  Lite som när luften kan vara laddad med 

fukt innan en storm, menar Bibeln att Guds härlighet är ett påtagligt 

fenomen som kan vara närvarande på en plats eller över en specifik 

människa. Petrus säger att våra ansträngningar att anförtro oss till 

Kristus mitt i lidandet gör oss till förmedlare av Guds Andes kraft och 

närvaro.   

 

När vi anförtror vårt lidande åt Gud, gör vi det i gemenskap med Jesus, 

som tog på sig våra villkor och anförtrodde sitt liv åt Gud. Lidande är ett 

faktum i livet, men det är inte ett meningslöst faktum tack vare korset 

som förvandlade oskyldigt lidande till en symbol för Guds räddning av 

allt och alla, de skyldiga tillika de oskyldiga. Korset är platsen där Guds 

lidande blev världens frälsning.  
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Frälsning är att ta till oss att Gud har agerat för vår räddning på ett sätt 

som vi inte själva hade kunnat göra, och därmed har Gud gjort oss 

delaktiga i sin plan att rädda världen från förtryckande och destruktiva 

makter. Frälsning är hur Gud återvinner svagheten och synden, som vi 

lämnar över, till något vackert och nytt.   

 

Domen som börjar med Guds hus handlar om att Gud ställer till rätta det 

som på något sätt var fel. De kristnas eldprov bidrar till att återupprätta 

Guds avbild i oss och förbereda oss för mötet med Gud.  Som poeten TS 

Eliot skrev i de fyra kvartetterna är vi ”frälst från eld genom eld” för att 

himlens eld brinner mycket starkare än helvetets.  

 

Många förespråkar att frälsning är lätt och att det gör livet lättare.  Det 

är sant i en bemärkelse.  Det finns tröst i att veta att Gud ser oss och är 

med oss.  Men det är kanske mer korrekt att säga att frälsning ger oss 

tyngd.  Inte tyngd som är en börda utan tyngd som gör oss verkliga.  C. S. 

Lewis’ fantastiska berättelse Den Stora Skilsmässan utvecklar denna 

tanke.  Det är en fantasifull berättelse om en bussresa från helvete till 

himlen där människorna på bussen är spöklika – de saknar vikt – och 

kämpar med himlens ljus, vikt och verklighet.  Passagerarna på bussen 

har inte blivit tillräckligt solida för att klara av himlens verklighet. 

Petrusbrevets ord för oss idag är att Gud är mäktig att frälsa oss och 

redan idag förbereder han oss för frälsningens mål, evighet i Guds 

verkliga närvaro. Amen. 

 


