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Predikan av Jenny Arnerlöf – Tro och liv - 2022 

Nu befinner vi oss i val-säsongens slut-spurt.  Två veckor till med retorik 

präglad av tvärsäkerhet och visshet om vad som kan åstadkommas om just 

”vårt parti” kommer till makten.  Har ni lagt märke till hur lite våra 

politiker talar med den ödmjuka tonen som hör till tro? Vem skulle rösta på 

någon som sade, ”vi tror att vi kan vända på den negativa brottstrenden 

som vi ser” eller ”vi tror att följande åtgärdar kan åstadkomma en 

nödvändig och meningsfull förändring”.  

Missförstå mig inte. Jag är helt för politiker som är kunniga - tro är aldrig 

fientlig till kunskap. Tro i den bibliska traditionen är aldrig ett blint språng 

utan den är alltid grundat i kännedom om Gud. Det är varken tvärsäkerhet 

eller en ersättning för kunskap – den är ett ödmjukt förhållningssätt som 

styr våra ansträngningar mot det som är värt att hoppas på. Men den 

tvärsäkra retoriken som har tagit över inom politiken är ett resultat av vår 

tids ängslighet och ångest.  Möjligen även ett symptom på dess avsaknad av 

tro, generellt.  

På samma sätt som tvärsäkerhet har smugit sig in i politikens retorik är det 

lätt hänt att en form av tvärsäkerhet smyger sig in i vårt sätt att tänka och 

tala om tro. Om det beror på Syndens uppsåt att korrumpera även det som 

är gott (som Paulus syftade på i dagens episteltext) eller på föreställningen 

att tro är medel till ett mål eller något annat är oklart för mig. Oavsett 

orsaken till vår tids benägenhet till tvärsäkerhet, har dagens tema och 

texter ett viktigt budskap till oss: tro för en kristen är inte ett medel till ett 

visst slags liv – den är målet i sig: att leva i relation med Gud, som alltid är 

större än vår föreställningsförmåga och möter oss med nåd som räcker till 

allt som sker. 
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I dagens evangelietext ser jag spår av tvärsäkerhet i de två sönernas initiala 

svar till fadern när han uppdrar åt dem att gå ut i vingården och arbeta. 

Berättelsen om sönerna är en liknelse, en berättelse som Jesus använde för 

att bryta genom människors kategoriska (eller tvärsäkra) sätt att tänka. 

Den första sonen är säker på vad han inte vill göra och den andra sonen är 

säker på vad han är beredd att göra. Men deras raka och säkra svar visar 

sig inte ha varit så säkra. Båda söner agerade på sätt som var raka 

motsatsen till vad de svarade. 

Ledarna som Jesus gav dagens liknelse till var tvärsäkra människor som 

hade gjort tron till ett medel. Som en klok person har iakttagit, när tron på 

Gud blir medlet till andra mål reduceras livet till jakten på makt och 

förvärvet av saker. De religiösa ledarna hade reducerat Gud till deras egen 

likhet och föreställningsförmåga. De var Guds självutnämnda väktare och 

de skötte sitt uppdrag med största allvar.  

De var upprörda över Jesu agerande då han en dag tidigare hade gjort sin 

minnesvärda Tempelrensning efter vilket han mötte och helade många 

människor som tidigare inte släpptes in i templet. Kontexten för dagens 

text är att Jesus hade återvänt till Templet dagen efter rensningen och där 

undervisade han folk.  

De mäktiga kände att Jesu agerande och makt hotade deras eget system och 

de ifrågasatt honom på ett respektlöst sätt.  De ville veta varifrån hans makt 

kom då det inte hade kommit från dem. Jesus svarade att han skulle berätta 

det om de svarade först på en motfråga, som var ”Dopet som Johannes 

döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor?”  

Bland folkskaran som lyssnade till Jesus och tempelmakterna fanns det 

med all sannolikhet människor som antingen hade omvänt sig tack vare 
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Johannes Döparens budskap eller som bejakade Johannes då han var 

väldigt omtyckt eller åtminstone vördad.  

 Om översteprästerna svarade att Johannes dop kom ”från himlen” väckte 

det följdfrågan ”varför trodde ni inte på Johannes?”. Om de svarade ”från 

människor” underkände de folkskaran de stod inför och riskerade ett 

upplopp. Så de svarade ingenting, och Jesus svarade inte heller på deras 

fråga om hans makt. Men han ville ändå ge dem en möjlighet att komma till 

insikt så han gav dem liknelsen om bröderna som vi ska försöka förstå med 

detta sammanhang som bakgrund. 

 

Fadern i liknelsen är Gud, och den första sonen representerar tullindrivare 

och prostituerade som var tvärsäkra på att de hade vänt ryggen till Gud 

med deras sätt att leva men sedan kom till omvändelse genom Johannes 

Döparen.  Den andra sonen representerar de religiösa ledarna som var 

tvärsäkra på att de var allierade med Gud men faktiskt hade avfärdat Gud 

när de avfärdade Johannes och frukterna av hans verksamhet. De var 

tvungna att besvara Jesu fråga i liknelsen – ord utan handling är inte tro 

utan vad vi tror blir uppenbart i hur vi agerar. Gud läser hjärtan och 

handlingar – inte bara läppar. 

Texten från profeten Amos bok säger i otvetydiga termer att Gud avskyr 

uttryck för tro som inte levs ut i handling. Det är starka ord från Gud som 

bottnar i Guds omsorg om alla som har skadats av människor som gör 

anspråk på att tala i Guds namn men sedan agerar utan att bry sig om de 

svaga och utsatta eller ännu värre utnyttjar dem. Gud vill inte ha tvärsäkra 

påstående från oss som inte gestaltas i omsorg om andra, speciellt de svaga, 

i våra levda lokala kontexter. 
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Att arbeta i Faderns vingård innebär att vi lägger vår energi på det goda 

arbete vi kan göra i Guds namn, dvs som Guds vänner i samklang med Guds 

vision för världen. Det arbete kan vara så enkelt, vardagligt och glädjande 

som att förberedda smörgåsar för vår diakoni verksamhet eller att hjälpa 

någon som vi ser eller vet behöver vår hjälp. Ibland kommer det att vara 

mödosamt arbete där vi står med en naken tro som inte gör mer än att stå 

tillsammans med de sårade, sörjande och utsatta och förmedlar närvarons 

tröst på spaning efter Gud i mörkret.  

I ett brev till en vän skrev den stora katolska författaren Flannery O’Connor 

om tro att, ”Du kommer fram till tillräcklig visshet för att kunna ta dig fram, 

men den tar dig fram i mörker. Förvänta dig inte att tro ska klara upp saker 

för dig. Tro är tillit, inte tvärsäkerhet.”  

Många människor har tappat sin tro till följd av tvärsäkra påståenden som 

har målat upp tro som ett kontrakt där styrkan av vår tvärsäkerhet 

påverkar Guds benägenhet att skydda och välsigna oss.  

Jag känner stor empati för sådana människor och smärtan det är att förlora 

sin tro till följd av uppfattning att Gud övergav dem. Men jag tänker att 

kanske de nu är redo att upptäcka och ta emot den tro som började med 

Abraham och fullkomnades av Jesus.  En tro vars mål är att känna och leva i 

vänskap med och radikal tillit till Gud vad som än händer.  Jesus kallar inte 

oss till en tvärsäker tro eller tro som är en överenskommelse där Gud 

skyddar oss från världens och livets smärta och svårighet. Jesus kallar oss 

till tro som är en levd relation med Gud och livets viktigaste mål i sig.  

Om du är här idag och du känner att du har tappat eller håller på att tappa 

din tro vill jag uppmuntra dig att vara ödmjuk nog att ifrågasätta vilken tro 

det är du tappar. Kanske har vår tids ångest fått dig att klamra efter en 

säkerhet som varken finns eller behövs om du vill ha en levande tro.   
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Om du vill ha en tro som är sin egen belöning då den håller dig i en 

vitaliserande relation med den levande Gud, finns det några enkla saker du 

kan och behöver göra. Istället för att fokusera på din tro, fokusera på Jesus 

Kristus och hans godhet, uppriktighet och pålitlighet. Be honom att visa dig 

hur du kan lita på honom med dina rädslor, skam- och skuldkänslor. Be 

honom att visa dig vilka steg som du kan ta för att leva ut din tillit till Jesus. 

Be dagligen med hjälp av Psaltaren eller någon annan bönbok som lär dig 

att bön inkluderar men är mer än att be Gud om saker. Att be så håller oss 

orienterad mot Gud; det är vad som syresätter vår tro. Och till sist var så 

regelbundet aktiv i församlingens gudstjänstliv som möjligt. 

Om du vill ha ett liv som är genomsyrat av tro på Jesus Kristus, så är dessa 

enkla saker en beskrivning på hur du ger ditt samtycke till Gud att 

förvandla dig så att hela ditt liv, och inte bara dina ord, vittnar om en salig 

visshet som är tillgängligt för alla som längtar efter det. Som Aposteln 

Paulus skrev i ett annat brev ”det är Gud som verkar i er så att ni både i 

vilja och gärning förverkligar hans syfte.” 

De goda nyheterna för oss idag är att vi genom att tro får vara Guds vänner 

och medarbetare i vingården. Inte tvärsäkra medarbetare, men hoppfulla 

eftersom Gud själv är trädgårdsmästaren och hans omsorg för vingården 

som en helhet är omfattande. Amen. 

 

 


