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Predikan av Jenny Arnerlöf – Att växa i tro - 2022 

Vårt samhälle står just nu inför stora utmaningar. Frågor om klimatkrisen 

och hållbara levnadssätt, om vårt lands försvar, stigande inflation och 

räntenivåer, frågor om integration och pensioner som inte räcker till. 

Många har legat sömnlösa för mindre. När så mycket står på spel är det värt 

att fråga vad det betyder att möta dessa frågor vid tro?  

 

I mina förberedelser för idag har jag inte kunnat släppa ett samtal från 

början av den första boken i J.R.R. Tolkiens älskade trilogi, Sagan om 

Ringen. Det är ett samtal mellan den kloka trollkarlen Gandalf och den unga 

hobern Frodo. När Gandalf har förklarat om ringen och den mörka maktens 

hot som växer i sin styrka säger Frodo, ”Jag skulle ju förstås önska, att det 

inte behövde ske just i min tid” till vilket Gandalf svarar, ” Jag också, och det 

gör alla som finner sig leva i sådana tider. Men det tillkommer inte dem att 

avgöra. Allt vi har att avgöra är vad vi skall göra med den tid som är oss 

given.” Många av er har kanske inte läst dessa böcker som är genomsyrade 

av evangeliet.  Jag har tänkt på samtalet och berättelsen som följer den att 

det är ett strålande exempel på vad Jesus syftar på i dagens evangelietext. 

Böckerna handlar inte om älvor och dvärgar och andra fantastiska varelser 

– de handlar om vänskap och tro för att kunna leva utan garantier och 

säkerhet.   

 

Ordet tro förekommer, märkligt nog, inte i dagens evangelietext. Jesus har 

befallt lärjungarna att tro på honom tidigare i samtalet men i dagens text är 

det som står i centrum en befallning att älska varandra. Tro på Jesus visas 

av kärlek – kärlek som är en vilja att söka andras väl. 
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Där vi möter Jesus i dagens evangelietext har han ätit den sista måltiden 

innan korsfästelsen med sina lärjungar. Han är mitt i talet där han 

sammanfattar för lärjungarna vad hans liv, kommande död och 

uppståndelse betyder.  Dagens avsnitt är höjdpunkten i samtalet som 

sträcker sig över fem hela kapitel (en fjärdedel av Johannesevangeliet som 

är skrivit med två perspektiv i sikte – Jesu liv före korsfästelsen och Jesu 

uppståndelse liv.)  

Lärjungarna stod inför korsfästelsens mörka natt när deras tro på Jesus 

skulle prövas men i textens andra perspektiv stod de även inför 

utmaningen att vara en troende församling i en värld som inte vill tro. Jesu 

befallning var att genom att tro på honom och älska som han älskade skulle 

de växa, blomstra och producera mycket frukt.   

Jesu viktiga budskap här till lärjungarna var inte att de skulle försvara hans 

budskap eller lära. Det var inte att de skulle ta till makten och lagstifta den.  

Hans budskap var att den som är hans lärjunge, den som tror på honom, 

också är hans vän och är därmed delaktig i Guds mission att övervinna det 

onda med godhet. Det Jesus gjorde tydligt för lärjungarna den kvällen var 

att hans vänner måste älska varandra. De måste söka varandras väl. I sin 

tidigare undervisning hade Jesus gjort tydligt att det goda livet är präglat av 

en förmåga att älska även ens fiender.  Men den sista kvällen med 

lärjungarna befallde han dem att älska varandra på ett särskilt sätt för att 

därmed skulle de få del av hans glädje. Vad är hans glädje? Hans glädje är a 

att veta att han är älskad av Gud och att vi också är älskad av Gud.  

 

I en tid av fientliga demonstrationer, upplopp och krig kan det låta naivt 

och sentimentalt att Jesus kallade dem (och oss) att älska varandra.  Men vi 

får inte glömma att Jesus gav sitt bud i en tid som var mycket mer bekant 

med brutalitet än vad vår tid är.  Jesu ord är inte sentimentala, de är 
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förankrade i kärlekens logik som är Guds vänskaps logik. En logik som är 

självuppoffrande istället för självcentrerad.  För att vi ska kunna leva 

utifrån den logiken behöver vi tro – annars tar självbevarelsedriften över. 

 

Det finns flera viktiga teman i dagens text men huvudtemat som jag lyfter 

fram idag är vänskap. Jesu ord till lärjungarna betyder att Gud vill ha 

vänskap med oss och Gud vill att vi ska ha det med varandra. Vänskap är en 

relation präglad av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit.  I 

antikens samhälle var det otänkbart att en mästare skulle säga till sina 

lärjungar att de var hans vänner.  Det antydde en jämställdhet som inte 

fanns i antikens hierarkiska samhällsordningar.   

 

I vår egen kultur är vänskap ofta utnyttjad för att ta sig fram eller klättra i 

en hierarki som inte är systematiserad som i antikens sociala hierarkier 

men som finns ändå. Vår tids hierarkier är de vackras, rikas, mäktigas, 

extra-andligas eller generellt sätt framgångsrika och likasinnades 

hierarkier. Sådan vänskap, klättrande vänskap, är ett exempel på vad 

dagens episteltext kallar att älska med tomma ord. Ofta tror vi att för att 

göra skillnad i världen måste vi armbåga oss fram i dessa hierarkier men 

Gud behöver inte oss att ta oss fram på dessa sätt och Guds vänskap är inte 

sådan.  

En sann och äkta vän är någon man kan be om hjälp och erbjuda hjälp utan 

att bli tillfrågad.  Det är någon man kan bearbeta svåra frågor med, söka råd 

hos, få förlåtelse och inspiration från, skratta och gråta med, dela med sig 

av det bästa man har, prata om längtan och besvikelser, och allmänt blotta 

sig själv utan fruktan eller skam. En sann och äkta vän kan tala om för oss 

när vi är dumma eller bara blinda och det är just ett sådant förhållande som 

Jesus ber oss att stå kvar i med honom och andra människor.   
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Jesu ord till lärjungarna, ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och 

bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt” är häpnadsväckande.  Jesus 

har valt oss till sina vänner vilket betyder att vi inte får välja bort varandra. 

Som den brokiga skaran i Tolkiens trilogi måste vi lära oss att älska 

varandra då vi står inför utmaningar som inte kan hanteras av människor 

som är för fokuserade på sig själva.  

 

I texten strax innan dagens text har Jesus sagt ”Jag är den sanna 

vinstocken”. Han utvecklade den bilden med att förklara att lärjungarna, 

och alla som hör till honom är genom honom rotad i Guds kärlek.  Till 

skillnad mot vår kultur där att växa upp innebär att man blir mer och mer 

självständig, innebär att växa i tro den raka motsatsen! Jesu bild av 

vinstocken säger att när vi växer i tro och andlig mognad lär vi att lita mer 

och mer på Gud som den viktigaste källan till vår identitet och liv. Andlig 

mognad innebär även att vi litar mer och mer på varandra och finner 

glädjens skatt i varandra. Vi blir kanaler som Guds vänlighet, välgörenhet 

och omsorg kan flöda fram genom.  

 

Det offentliga samtalet som nu pågår om många viktiga frågor tycks vara 

präglade av rädsla mer än tro eller tillit. Det är inte så konstigt. Som har 

sagts här tidigare, visar rädsla oss vad vi håller för kärt och vill beskydda. 

Det är bra att ha klarhet om vad vi vill bevara och främja. Men det stora 

problemet med att låta sig styras och formas av rädsla är att dess logik är 

grundat i självbevarelses drift och kan inte producera en mänsklig mognad 

som den vi finner hos Jesus Kristus. Självbevarelse blir snabbt giftig och 

rovlysten till sin karaktär vilket är den sortens kraft eller egenskap som 

Jesus kom för att befria oss från.  
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Våra rädslor må visa oss vad vi håller för kärt, men tron på Jesus Kristus 

visar oss en generositet som vi kan hoppas att uppnå, men vi har ingen 

anledning att tro att vi kan göra det i egen kraft.  Tro på Kristus ger oss 

kontakt med den livgivande och innovativa kraften som uppväckte Jesus 

från de döda – den heliga Andens kraft som vi kommer att möta mer och 

mer i Bibeltexterna under veckorna som kommer när vi närmar oss 

Pingsten.    

 

Alla har stunder i livet när vänner behövs. I pandemins kölvatten och i en 

tid präglad av ideologi och rädsla är glädjelös isolation ett större hot och 

fara än någonsin. I ett historiskt ögonblick där vi frestas att sätta ännu 

skarpare gränser mellan oss och vilka vi är beredd att kalla en vän låt oss 

komma ihåg att Kristus har kallat oss sina vänner. Han har gjort oss 

delaktiga i sin motståndsrörelse som främjar vänskap i hans namn över 

varje tänkbar spänning och hans bud är att vi älskar varandra.  När vi gör 

det bygger vi en framtid som är värt att tro på.  

Vem behöver du Kristi hjälp för att kunna älska idag? 

 

 

 


