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Predikan av Jenny Arnerlöf – Kyndelsmässodagen - 2022 

 

Under senaste veckan har nyheterna bjudit på många rubriker där sanning 

eller vad som är sant har stått i centrum i några uppmärksammade 

konflikter.  En sådan konflikt är den mellan den kanadensiska 

musikartisten Neil Young och en världsvid musikstreaming tjänst. För er 

som inte har följt med ställde musikartist Neil Young ett ultimatum att 

streaming tjänsten skulle plocka bort en mycket populär podcast som han 

(och många fler) anser sprider falsk information.  Youngs krav var att 

podcasten skulle försvinna från plattformen eller så skulle hans musik 

försvinna därifrån.  Här har konflikten varit en form av cancel-kultur 

(utfrysning på en hög nivå), ett fenomen som journalist Helena Gustavsson 

har sammanfattat så här: 

Vem kan säga vad, var? Är det censur om en grupp människor försöker 
få någon bannlyst från sociala medier, eller till och med avskedad, för 
att ha uttryckt en åsikt sedd som nedsättande eller på annat sätt 
oacceptabel? Eller är det rätt och slätt att ställa människor till svars? 

 

Detta exempel och mycket av debatterna kring pandemin och dess 

hantering har bottnat i det faktum att sanningen ofta är svår för oss att ha 

en hel bild av.  På det sättet liknar den Gud själv. 

 

En annan rubrik där sanningens mörkläggning har varit central är beslutet 

i Visby stift att frånta en biskop sin behörighet att tjänstgöra som präst. Här 

har problemet handlat om en olycklig sanning som har uppdagats till 

mångas sorg. Sedan beslutet blev offentlig har det offentliga samtalet 

kretsat kring frågor om nåd och förlåtelse, konsekvenser och förtroende.  

 

Dessa situationer visar så väl hur vi kämpar med att hålla ihop nåd och 

sanning, på det eleganta och livsbejakande sättet som Jesus håller ihop nåd 
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och sanning.  Det verkar som om vi ser nåd och sanning som de motsatta 

ändarna av ett dragkamps rep där kärlek är vad som står på spel. Somliga 

tycker att kärlek handlar om att dra hårt åt sanningens håll.  Att sanningen 

fodrar så kallade tuff-kärlek där våra tuffa krav på varandra, våra 

påpekanden om varandras felsteg, hjälper oss vara sanna men oftast gör en 

sårbar och äkta gemenskap omöjligt; för vem vill drabbas av cancel-

kulturen (utfrysning) när hela sanningen om oss kommer ut? 

 

Andra vill dra repet åt det andra hållet mot nåden som tycks vara snällare. 

På den sidan undviker vi att påpeka något som kan göra andra obekvämt, 

och skulle det talas om våra felsteg är all emfas på förlåtelse utan tal om 

konsekvenser. Här håller vi ihop i en falsk enhet där helgelse är hämmad av 

vår ovillighet att ta i sådant som hindrar vår mognad och hämmar vår 

förmåga att tjäna Gud.   

 

De goda nyheterna för oss idag är att Jesu kärlek är en robust och dynamisk 

kärlek där nåden är full av sanning och sanningen är full av nåd.  I Kristus 

är nåd och sanning inte motpoler.  Han fryser inte ut oss när sanningen om 

våra liv avslöjas. Inte heller låtsas han om att våra felsteg har ingen 

betydelse. Jesus möter oss med båda nåd och sanning. I vår tid och kultur 

(och möjligen i alla tider och kulturer) har sanningen blivit starkt 

förknippat med alla våra dolda fel. Antagligen för att sanningen är en så 

stark kraft. Men sanningen om våra dolda fel är en ofullständig sanning. 

Jesus ser oss med Guds ögon som vet vad vi skapades till att vara, vilket 

ofta är dolt för oss när allt vi kan se är sanningen om vår brustenhet. Jesus 

ser på oss med sanning och nåd för att vi alltid är Guds älskade barn. Jesus 

undviker inte att ta itu med obekväma sanningar och om vi är villiga att 
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möta honom i sanningen upptäcker vi en nåd som är mycket mer än en 

befrielse från synd.   

 

Som den briljanta katolska teologen Karl Rahner skrev är nåd inte bara 

benådning eller förlåtelse för fattiga syndare utan det är delaktighet i Guds 

egen natur.  Eller som en vän till mig har skrivit är nåd Guds utgivande av 

sig själv som pågick i den heliga treenigheten långt innan människor 

skapades och valde att inte lita på Gud. Det var vad Johannes Döparen 

vittnade om enligt dagens text: att Jesus som Ordet fanns före honom även 

om Jesus som människa föddes efter Johannes Döparen.   

På Kyndelsmässodagen, som avslutar Julens tid, påminns vi om att Jesus 

var där när världen föddes eller skapades. Johannesevangeliet skriver om 

skapelseberättelsen där i stället för att hålla ett säkert avstånd med i en 

härlighet som lyste klart men kallt som stjärnorna valde Gud i Kristus att 

komma nära och dela våra villkor.  Han försonade det till synes oförsonliga 

– nåd och sanning – och kallar oss till en relation med Gud där vi strävar 

efter att leva in i den djupare sanningen om oss själv.  

 

När vi strävar efter att leva utifrån nåden och sanningen som Jesus har 

uppenbarat kommer Guds härlighet – dvs ljuset av Guds närvaro - att bli 

synligt för andra. Inte på ett glänsande världsligt sätt att tänka härlighet.  

Johannesevangeliet gör tydligt att Jesus uppenbarade Guds härlighet som 

bäst när han hängde på korset och från världens perspektiv såg ut att vara 

en fullständig misslyckad människa. Många människor såg på Jesus och såg 

inte härligheten. Enligt Johannesevangeliet gick de miste om att se 

uppenbarelsen av Gud.   
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Johannesevangeliet är en komplex liten bok.  Den som studerar den kan 

upptäcka många härliga mönster i den – inte minst härlighetens och 

uppenbarelsens mönster.  Den gömda men också uppenbara sanningens 

mönster finns också där.  Det är som om evangelisten Johannes ville träna 

oss i att spana efter Guds härlighet i världen.  Den uppenbarades bäst i 

Kristus, vilket ger oss en viktig ledtråd för hur vi ska känna igen det i 

skapelsen.  ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans 

härlighet” skrev profeten Jesaja.   

När vi gör vårt bästa att förhålla oss till nåden och sanningen i våra olika 

sammanhang, är Guds löfte till oss idag ett löfte om hjälp att se tillvarons 

djupare sanning så att vi inte rycks med i folkopinionens nyckfullhet utan 

förmår att vara en närvaro som främjar nådens och sanningens 

uppenbarelse. I det löftet ingår löftet om att se Guds härlighet och den 

djupare sanningen om Guds kärlek och intention för oss, för våra 

medmänniskor och för hela skapelsen.  Det kan vara en kallelse att stå i 

solidaritet med andra som står ensamma i nådens och sanningens tjänst 

med populär opinion emot sig. I omständigheterna där Gud har placerat dig 

för att vittna om hans härlighet idag kom ihåg detta - din kraft till 

uppdraget är Kristi fullhet – ”av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och 

åter nåd”.  Amen. 


