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Predikan av Jenny Arnerlöf 4:e advent Herrens Moder 2021 

På fjärde advent brukar längtan efter Julefriden börja bli påtaglig.  Men 

exakt vad är ”Julefriden”?  Är det lugnet man känner när alla 

julklapparna är inslagna och allt på kökets ”att-göra lista” har gjorts? 

Eller är julefriden en känsla vi får när vi har gett en julgåva till 

välgörenhet och känner att vi har gjort vad vi kan för att göra vår plikt 

mot världen? Med andra ord, är julefriden något som uppstår när 

omständigheterna är såsom vi har önskat och tänkt oss? Julefrid är inte 

ett ord som förekommer i Bibeln.  Frid såsom vi hittar den där, Guds 

frid, är inte ett tillstånd som är beroende av våra ansträngningar eller 

omständigheter. Inte heller är Guds frid ett tillstånd som syftar på 

konflikts frånvaro i omgivningen.  

 

Frid i Nya Testamentets mening är ett livs fullhet som kommer från ovan 

– från Guds Ande i oss. Guds frid är frid som finns fastän vi saknar all 

världslig anledning att känna frid. Guds frid är vad som gör det möjligt 

för oss att agera lugnt och fördragsamt i en värld som hänförs av höga 

röster och hårda tag. Det är vad Herrens moder Maria gestaltar i dagens 

text när hon tar in ängeln Gabriels överväldigande budskap i lugn och ro 

och ställer en klargörande fråga innan hon svarar ja.   

Guds frid är källan till en Julefrid som varar året runt. En året runt 

Julefrid ger den stabilitet vi behöver för att blomstra och må bra i vårt 

inre i en instabil värld. 

 

En viktig sak för att förstå vad gäller Guds och Julens frid är att den 

aldrig vandrar ensam. Det är som en av spetsarna på en femspetsig 

stjärna. De andra spetsarna är tro, hopp, kärlek och glädje.  Där en av 

dessa ”magnifika fem” finns (som en teolog kallade dem) är de andra 

också nära. Tro, hopp, kärlek, glädje och frid är gåvor från Gud som är 
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menade för vårt välbefinnande och växt till likhet med Kristi 

fördragsamhet.  

Fördragsamhet är inte ett ord som används ofta men Paulus tyckte 

uppenbarligen att det var en passande egenskap för en kristen. Kanske är 

det ett bra ord att umgås med i det nya året.  

 

När klimatångest bankar i mångas bröst och pandemin återigen håller 

oss i ovisshetens grepp är de goda nyheterna för oss idag att vi kan gå 

Julhelgerna och ett nytt år till mötes i ett tillstånd av frid och fredlighet.  

Vi kan vara fördragsamma i ordets båda bemärkelsen att härda ut genom 

svårigheter som uppstår och att visa tolerans mot andra som tänker olika 

om oss.  I sitt brev till de Kristna i Filippi gav Paulus oss ett femstjärnigt 

recept på hur man kan leva fördragsamt och ha Guds frid.  

 

Jag kallar det ett recept eftersom det står i imperativ form liksom de 

flesta recept gör.  Imperativa ord eller befallningar kan vara svåra för oss 

att ta till oss. I vår tid upplever vi dem ofta som en maktmanöver eller en 

förolämpning mot vår frihet att tänka och välja själva som individer. 

Recept och vägbeskrivningar gör vi undantag för eftersom målet vi vill 

nå med sådana imperativ är tydligt för oss.  Det Paulus delade med 

församlingen i Filippi var hans recept för fördragsamhet och orubblig 

frid. Det speciella med hans recept är hur beprövat det var i hans eget liv. 

 

När Paulus skrev orden vi hörde från Filipperbrevet idag, satt han i ett 

romerskt fängelse i väntan på en dödsdom för sin tros skull. Trots det 

och cirka tjugo år av hårt slit för att främja evangeliet, var hans 

auktoritet ifrågasatt av andra ledare som ville konkurrera med honom. 

Det är en paradox att Filipperbrevet är Paulus gladaste brev trots att han 

från världens perspektiv hade all rätt att vara arg, besviken och rädd.  
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Ändå präglas hela brevet av en orubblig glädje, vilket inte är samma sak 

som lycka. Var han ivrig att dö? Nej. Tyckte han att det var roligt att vara 

i konflikt med andra kristna? Det är diskutabelt  men han tyckte 

definitivt inte om att ha sina motiv och sin lära ifrågasatta. Paulus 

förstod att Guds godhet var så pålitlig att han kunde anförtro hela sitt jag 

till Gud och inte hamna i förtvivlan. 

 

Paulus levde med en vision av Guds godhet som genomsyrade hans liv 

och gjorde även det som var sorgligt ljus. Många av er som är här idag, 

som kände Rune Korswing förstår vad som menas med en ljus sorg eller 

en sorg präglad av glädje och frid.   

 

 Paulus kunde överlämna allt han hade åstadkommit och allt han ville 

åstadkomma i Guds händer och vara viss om att Gud brydde sig minst 

lika mycket och skulle verka för det bästa. Därför ville han dela sitt 

recept för frid och glädje.  

Receptet är detta:  

1. Gläd er alltid i Herren.  Det är en instruktion till en gemenskap 

som hade omsorg om varandra. Gläd er står det och inte gläd dig.  

Vi ska glädja oss i Herren för att Gud är god och Gud är det enda vi 

behöver ha gemensamt för att höra till varandra.  

Glädje är en känsla av välbefinnande som flödar fram från en 

vision av Guds godhet uppenbarad i Kristus. Som frid är det ett 

tillstånd av tillfredsställelse som är inte är beroende av externa 

omständigheter 

2. Göm inte er fördragsamhet för världen.  Känn inte att ni behöver 

blåsa upp er för att ta er fram i världen för Gud är nära och vet vad 

ni går genom.  
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3. När ni är frestade till oro eller nedtyngda av bekymmer vänd er till 

Gud i bön. Låt Gud veta era förhoppningar för framtiden och lita 

på att Gud bryr sig om dem mer än ni själva gör.  

4. Och till sist tacka Gud. För Gud är den som står för hela detta kalas 

vi kallar för skapelsen och livet. I ett sekulärt samhälle är det lätt 

hänt att vi försöker leva ut vår tro med ett sekulärt tankeramverk. 

Vår regering och samhällsinstitutioner är sekulära och det är helt 

rätt, men världen är Guds. När vi tackar Gud för den och vårt liv 

blir Gud synlig för oss. Det är hela receptet. 

Försök att laga till efter detta recept och du kan lita på att Gud står 

bredvid dig i köket.  Det var kanske i köket som Maria stod när ängeln 

Gabriel dök upp och väntade på hennes svar.  Gud är med oss överallt 

vare sig vi är i köket, bland hela tjocka släkten som gör oss tokiga, i 

väntrummet på akuten, och i många andra sammanhang som vi vill och 

inte vill vara i.  Som med Maria vill Gud samarbeta med oss för att låta 

Guds viktigaste gåva, Kristus, bli buren till världen Gud älskar.  När du 

slår in julklappar till nära och kära under veckan, glöm inte att de 

magnifika fem, tro, hopp, kärlek, glädje och frid, också går att slå in i 

vänliga handlingar där en persons fördragsamhet kan skapa en 

välbehövd julstämning. Amen. 


