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Predikan av Jenny Arnerlöf – Att leva tillsammans – 2022 

I den kristna Bibeln kommer Ruts bok strax efter Domarboken; en bok som 

inte är känd som uppmuntrande läsning (särskilt inte för kvinnor). 

Domarbokens avslutande vers lyder, ”På den tiden fanns ingen kung i 

Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott.” Det är inget bra sätt 

att leva tillsammans. 

 

Bokens berättelser visar att när var och en gjorde vad de själva fann för 

gott, ägde många vidriga våldsamheter rum bland Israels folk. Det var 

under domarnas vidriga tid som Ruts berättelse skedde. Detta är viktigt att 

notera eftersom berättelsen annars lätt kan tolkas som en sentimental 

kärlekshistoria. Den korta berättelsen om Rut, som valde att inte överge sin 

svärmor Noomi, är en berättelse om hur man agerar med hopp när ingen 

anledning till att hoppas verkar finnas.  

 

Tillsammans med sin man och deras två söner hade Noomi lämnat Israel 

för Moab när det var svält. Under de tiotal åren i Moab förlorade Noomi allt 

som gjorde hennes liv tryggt; först sin man och sedan båda sönerna. Det är 

informationen som ges i verserna före dagens text.  Noomis resonemang 

om sitt svåra öde är säkert snarlikt om inte exakt hur vi skulle tolka läget 

om vi var i hennes situation: ”Herrens hand har slagit mig”.  Det hoppfulla 

ryktet att hungersnöden hemma i Israel var förbi fick Noomi att ge sig ut 

med sina svärdöttrar Rut och Orpa som enligt tidens sed lydde under 

hennes myndighet. Men det dröjde inte länge förrän Noomi föreslog att de 

skulle skiljas åt och att de yngre kvinnorna skulle återvända till deras 

föräldrahem. Om hon tyckte att de skulle ha det bättre eller lättare utan 

henne eller om Noomi var rädd för hur hennes landsmän skulle bemöta de 

främmande kvinnorna kan vi inte veta.  Inte heller kan vi nedvärdera Orpas 
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beslut att göra som Noomi befallde och vända tillbaka till sitt eget folk. Hon 

agerade på ett sätt som efter omständigheterna var förnuftig. Det är svårt 

att veta huruvida Rut agerade förnuftig eftersom vi inte vet om läget i Moab 

var bättre, sämre eller likt läget i Israel. Ruts berättelse lämpar sig inte för 

enkla slutsatser. Både Ruth och Orpa hedrade Noomi fast på olika sätt.  

 

Det är frestande att säga att Ruth följde Noomi för att hon förstod Noomis 

Guds godhet, men det vore en förenkling av berättelsen eftersom Noomi 

själv tvekade om Guds godhet mot henne. Kanske förstod Rut hur lätt det är 

att göra fel antaganden när man är i djup sorg. Eller möjligen var hon rädd 

för att Noomi skulle färdas ensam till sitt hemland med tanken på våldet 

mot kvinnor som tiden präglades av. Det som kan sägas är att i Noomi hade 

Rut funnit en livgivande vänskap som hon inte ville leva utan. Vi alla 

behöver sådana vänskap som kan vara avgörande för fysisk och psykisk 

hälsa. Hur vet man om en vänskap är sannerligen livgivande och hälsosam? 

Det finns säkert flera svar men ett viktigt svar att notera idag är att den 

välsignar fler än kärn vännerna och dess effekter når ut som ringar på 

vatten och välsignar andra. 

 

Det som blir tydligt i utvecklingen av Ruts berättelse är att hennes och 

Noomis utsatthet och sårbarhet inte hindrade dem från att vara ett värn för 

varandra. Som det gamla irländska ordspråket säger, ”Det är under 

varandras skydd som människor lever”.  Noomi som den äldre gav skicklig 

vägledning och Rut den yngre hade styrka och mod. Det framgår inte av 

dagens textavsnitt men den korta berättelsen slutar väl. Deras omsorg om 

varandra blev grogrunden för en bättre framtid för Israel. Ruts bok slutar 

med en vigsel och födseln av en son, Oved, som blev farfar till den 

legendariska kung David. Om du har någonsin förlorat en vänskap som 
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Ruts och Noomis på grund av sjukdom och döden vet du något om hur 

systrarna i dagens evangelietext kände.  

 

Berättelsen om Lasaros död kommer ungefär vid mittpunkten av 

Johannesevangeliet.  Den slutar med uppväckandet av Lasaros från döden, 

som kommer efter verserna vi hörde idag. Uppväckande av Lasaros är det 

sjunde och sista av Jesu tecken (mirakel/under) i Johannesevangeliet. Det 

var Johannes sätt att säga att i och med detta tecken vet vi allt som vi 

behöver veta om Jesu makt och myndighet.  Det finns mycket att säga om 

kapitel 11 i Johannesevangeliet som vi inte hinner med idag. Jag vill kort 

fokusera på det som är viktigaste att säga i förhållande till vårt tema ”Att 

leva tillsammans”. 

 

Maria, Marta och Lasaros är de första och enda personerna i evangelierna 

som Jesus sägs vara mycket fäst vid. Lärjungarna älskade han säkert också 

men dessa syskon var hans vänner och inte lärlingar. Omnämnandet av 

Marias smörjelse av Jesus säger att känslan var ömsesidig.  Jesus hade en 

speciell vänskap med dessa syskon.  Vistelser i deras hem nämns mer än 

någon annan plats i evangelierna. Deras hem i Betania verkar ha varit en 

plats där Jesus kunde koppla av och ladda batterierna.  

 

Händelserna i dagens text lyfter frågan om deras vänskap var en 

bekvämlighets vänskap för Jesus. Dörren till deras hus var öppen för 

honom när han behövde en plats att vila på från folkhopens behov.  Men 

kom han till deras hjälp när de behövde honom? Eller kom han bara när det 

passade honom? Varför valde Jesus att dröja när hans gode vän var sjuk då 

han i andra fall skyndade sig för att hjälpa främlingar?  
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I berättelsen dröjde Jesus för att något mycket större var på gång att 

uppenbaras. Jesus visste vad han kunde göra men systrarna tänkte utifrån 

deras ramar för det möjliga och det fanns ett gap mellan hur de tänkte. 

Jesus agerar inte alltid i linje med våra förväntningar. Inte för att våra 

förväntningar är fel utan för att berättelsen han driver fram till ett gott slut 

är komplex. Vi är inte Jesu enda vänner. Våra personliga berättelser är en 

del av en mycket större berättelse om världens skapelse, brustenhet och 

räddning.  

 

Omnämnande av Marias smörjelse av Jesus har ytterligare en viktig 

funktion i dagens text. Den ber oss att höra berättelsen om Lasaros i ljuset 

av Jesu egen död och uppståndelse. För enligt Jesu egna ord smorde Maria 

honom för hans begravning. Johannes håller för oss ihop det faktum att 

Jesus har makt över Döden, men än så länge är läget i världen sådant att 

alla vi människor kommer att dö. Vi kommer att förlora människor vi 

älskar till döden och vi kommer att undra var Gud är, om Gud har glömt 

oss, och möjligen som Noomi om Guds hand har slagit oss.  

 

Jesus, som väckte sin vän Lasaros från döden, grät först och kände stor sorg 

över Lasaros tillstånd.  Jesus har känt sorg över vårt tillstånd inför Döden. 

Den destruktiva kraften som skiljer oss från människor vi älskar och 

längtar att vara tillsammans med.   

 

Gud ber oss inte att låtsas som om döden och livets svåra erfarenheter 

ingenting betyder. Gud ger oss utrymme att vara ledsna och arga över allt 

som känns så oerhört fel i världen men ber också om vårt tålamod och tillit 

som vänner. Gud har inte lämnat oss att härda ut ensamma. Gud har gett 

oss varandra. Kristi kropp på jorden är en gemenskap av potentiella 
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vänner. Församlingen är en plats där vi kan utveckla livgivande och 

uppriktiga vänskap med varandra präglad av och allvar, och där vi går 

bredvid varandra i glädje och i sorg.  När vi lever tillsammans på detta sätt 

förhärligar vi Gud.  

När vi sviker varandra som vi då och då är benägna att göra kan vi ändå 

räkna med trofast vänskap och vägledning från Jesus.  

 

Han liknar Rut, som var trofast mot Noomi och gick över det familjäras 

gräns till okänt territorium för att vara med henne.  Jesus är vännen som 

tog sig över flera gränser som skiljde oss från Gud inklusive den läskigaste 

gränsen av alla – Döden.  Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät 

honom uppstå. 

 

Jesus ber oss att lita på honom även när bönesvaren som vi desperat 

längtar efter dröjer eller inte kommer alls. Jesus ber inte oss att vänta i 

blind tro. Liksom Lasaros uppståndelse pekade mot Jesu egen stundande 

död och uppståndelse, pekar Jesu död och uppståndelse mot vår egen 

framtid. Jesu uppståndelsen är beviset på att inget missöde är bortom Guds 

förmåga att använda för att åstadkomma sina goda syften i världshistorien.  

 

Jesu vänskap med och uppväckande av Lasaros säger att sorg, sjukdom och 

död inte kommer att få det sista ordet om oss. I Guds son, Jesus Kristus, har 

vi en vän som är mäktigare än alla de destruktiva krafterna som ansätter 

oss under livets gång. Och han vill leva tillsammans med oss. För att han är 

vännen som har lovat att aldrig överge oss, kan vi leva tillsammans under 

hans skydd där vår vänskap kan skydda och främjar det goda livet för 

många andra, Kristus namn till ära.  


