
Femte söndagen i Påsktiden, 2019 05 19 i S:t Peter 
Predikan av Solveig Högberg 
 
  Att växa i tro 
 
Hosea 14:5-9 
1 Joh 3:18-24 
Joh 15:10-17 
 
Inledning 
Den här söndagen handlar det om hur vi kan växa i tron. 
Med det kristna livet, med trons liv är det precis som med vårt fysiska liv; 

meningen är att vi ska växa och utvecklas. 
 
Vi börjar som små nyfödda barn och så växer vi till och utvecklas vartefter.  
Mycket av det som sker tar vi för självklart; när vi är ungefär ett år börjar vi gå, 

efter några år kan vi känna igen bokstäver och börja läsa enkla ord, så går åren 
och snart är barnet stort nog att flytta hemifrån, skaffa jobb, bilda familj. 
Men inget är egentligen självklart för att allt detta ska ske så behövs vård, 
omsorg, kärlek, näring, undervisning och mycket annat. 
Det är skillnad på att vara ett år och elva eller åttiosju år, men de många åren gör 
inte att vi är mer värda än en som upplevt färre år. 
 
På samma sätt är det med trons liv, vi börjar som barn i tron och så kan vi växa 
till vart efter. 
Men det finns en skillnad; om förutsättningarna för det fysiska livets tillväxt 
sker ganska naturligt så är det inte lika självklart med växandet i tron. 
Förutsättningarna för växt är ungefär de samma; kärlek, omsorg, vård, 

undervisning och näring. Men jag är inte säker på att förutsättningarna ges lika 
naturligt eller tas emot lika naturligt som när det gäller det vanliga vardagliga 
livet. 
 
Det finns också en annan väsentlig skillnad och det är längtan. Ett litet barn 
längtar hela tiden efter att bli större, man räknar dagarna tills man fyller ännu ett 
år. 
Längtan efter att växa till finns inte alltid när det gäller trons liv, då är alltför 
många alltför ofta alltför nöjda med den man har. 
Det är lätt att leva på gamla erfarenheter och gamla välsignelser. 
Men Gud vill hela tiden erbjuda oss något nytt och hjälpa oss att ta ett steg till i 
trons liv. 
Det är skillnad på att vara barn i tron eller att ha vuxit till, men det ena är inte 
mer värt en det andra. 
Det viktiga är att tillväxt gör skillnad. 



 
Idag handlar det om hur den tillväxten gör skillnad, både för oss själva och dem 
som vi lever med. 
 
 
Guds kärlek 
Ett genomgående tema i de bibeltexter vi har läst är kärlek. 
På många olika sätt uttrycks att Gud älskar människorna. Guds kärlek är 
ovillkorlig, han sätter inga gränser. 
Gränserna sätter vi. 
Det gör skillnad om vi är medvetna om att Gud älskar oss och så besvarar hans 
kärlek, eller om vi inte är medvetna om det eller bryr oss om det. 
 
Återigen kan vi göra en jämförelse med det vardagliga livet. 
Tänk dig att någon kommer fram till dig och bedyrar dig sin kärlek. Det gör 
skillnad om du besvarar detta eller om du vänder ryggen till och inte bryr dig. 
Det gör skillnad för båda parter. 
 
När Bibeln berättar om Guds kärlek så är oftast den naturliga följden att 
människor tar emot och besvarar den och så beskrivs vad som händer. 
 
Guds kärlek mottagen 
I texten från Gamla Testamentet används bilder från växtriket. 
Så liknas den som möter Guds kärlek vid växter som blomstrar, plantor som 
skjuter nya skott och träd som bär frukt. 
 
Johannes berättar i sitt brev om att den som älskar vet var han hör hemma, 
nämligen i en relation till Gud. 
Men det betyder inte att allt alltid är bra och lätt. 
Ibland blir vi väldigt självkritiska och kan kanske tycka att det inte är mycket 
bevänt med vår kärlek. Ett sådant tänkesätt kallar Johannes att vi dömer oss 
själva: ”vårt hjärta dömer oss” och då är det inte lätt att hålla balansen. Johannes 
fortsätter och säger att när det händer då måste vi övertyga vårt hjärta, oss själva, 
om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.  
Vi får alltså ta till huvudets kunskap och så säga till vårt hjärta, till oss själva, att 
vi vet och vi har erfarenhet av att Gud älskar oss även om det inte skulle kännas 
så just nu. 
Så fortsätter Johannes med att trösta oss och förklara att även om vi allt som 
oftast kritiserar oss själv och till och med ibland kan tvivla så är Gud större än 
vad vi är och han förstår hur vi har det. 
 
I andra stunder stämmer vår känsla med vår kunskap och erfarenhet och då får vi 
utrymme att göra det som Gud vill att vi ska göra, då kan vi ha kraft att nå 



utanför oss själva, då kan vi vara frimodiga både inför Gud och människor. 
 
Det Gud vill att vi ska göra är att tro på Jesus och älska varandra. 
Det gör skillnad både för oss själva och för andra. 
 
Bli kvar i Guds kärlek 
I evangelietexten finns en beskrivning av hur vi kan hålla oss kvar i kärleken. 
Där sägs det att vi gör det genom att hålla buden. 
Det betyder inte att vi kan göra en lista av olika regler som vi ska leva efter och 
så bocka av när vi lyckas eller inte. 
 
När det talas om att hålla buden handlar det om att leva i enlighet med Guds 
vilja, efter Guds intentioner. Man skulle enkelt kunna säga att vi håller oss kvar i 
kärleken genom att leva ut kärleken, leva kärleksfullt. 
Men att leva kärleksfullt är inte helt enkelt alla gånger.   
När vi läser dagens texter kan vi se att kärleken har att göra med lydnad, bön, 
mission och beredskapen att ge sitt liv om det behövs. 
 
För kärlek utövas alltid i en relation.   
Att kristen tro bara skulle hänga samman med egen tillfredsställelse är en grov 
förenkling av evangeliet. 
Men vi lever i en värld och en tid som är väldigt individualiserad. Uttryck 
som: ”Var och en sin egen lyckas smed” ”Man är sig själv närmast” ”Alla tänker 
bara på sig, ingen tänker på mig”, är vanliga. 
Till oss som lever i de sammanhangen kommer Jesus med ett radikalt 
annorlunda budskap: 
om att inte sätta sig själv främst utan att lyda, 
om att dela med sig, 
om att genom bön ha tillit till någon annan, 
om att ge sitt liv. 
 
Ett tufft budskap, men syftet med att leva på detta sätt är att glädjen ska bli 
fullkomlig. 
Glädje är en bristvara i vår tid och den är sällan ogrumlad. Den blandas med 
sorg, förlust och avstående. 
Men på ett förunderligt sätt växer den just i motsatser. 
Evangeliet bär en kallelse till dig och mig att leva hörsamt, att förbli trogen. 
Ibland behöver vi se bort från det egna för andras skull. Vi behöver lyda den 
sträva uppmaningen till vardagskärlek som det liv vi lever alltid ger oss 
möjlighet till. 
Vi vet att det inte alltid är lätt. Vi försöker, vi faller och förlåts ovillkorligen av 
Gud. 
 



Kärlek är inte en glättig, njutningsfull självspegling, utan trofast vardagstjänst. 
Lydnadens kallelseallvar, kärlekens handfasthet och förlåtelsens ovillkorlighet är 
vägar som leder till glädje. 
Nu kan vi förstå att tillväxt och mognad behövs, ett sådant livssätt kommer inte 
av sig själv. För att det ska bli möjligt behövs mycket vård och fostran, näring 
och goda livsbetingelser. Så får vi hela tiden växa i tron. 
 
Sammanfattning 
Det finns alltså ett tydligt mönster i dagens bibeltexter för hur vi ska leva och 
kunna växa som människor och i tron: 
Johannes börjar med att påminna om att Jesus sa: ”Om ni håller mina bud blir ni 
kvar tätt intill min kärlek”.   
När vi talar om bud så tror jag att det är många som ser pekfingrarna som varnar, 
gör si eller gör så, om du inte håller dig till detta så kommer det ena eller andra 
att ske. 
Det är ju sant. Men jag tänker på hur det är med våra svenska lagar och bud. 
Ingen av oss går väl dagligen och är rädd för att vi ska vara lagöverträdare. Vi 
har, i en mening, gjort oss hemmastadda i Svearikes lag, så den bara fungerar för 
oss, utan att vi varken tänker på den eller är bekymrade för att vi ska göra något 
felsteg. 
Detsamma gäller trons liv. Lever vi ett kärleksfullt liv så behöver vi inte vara 
rädda, då uppfyller vi Kristi lag. Då håller vi buden. 
Jesus sa: ”Gör er hemmastadda i min kärlek”. 
 
Den andra delen av mönstret handlar just om detta att när vi håller buden så blir 
vi kvar i kärleken, gör oss hemmastadda i den.  
Som Johannes säger i sitt brev: 
”Kära barn, låt oss sluta upp med att bara säga att vi älskar människor. Låt oss 
verkligen älska dem och visa det genom våra handlingar. Då ska vi med säkerhet 
veta att vi är på Guds sida, och våra samveten kommer att vara rena, till och med 
när vi står inför Herren. Men om vi har dåliga samveten och känner att vi har 
handlat fel, så kommer Herren att känna det ändå djupare, för han vet om allt 
vad vi gör.” 
 
Vi får vara utvalda och älskade av Gud och hela tiden växa i den gemenskapen. 
Träd och växter växer om de får näring. 
Trons liv växer om vårt inre får näring. 
Det som växer bär frukt och av frukten kan man känna trädet. 
”Från mig får du din frukt” sa Herren genom Hosea. 
Näring till växten och fruktbärandet får vi genom att umgås med Jesus, i 
livsgemenskap med honom. 
 
Den tredje delen i mönstret handlar om följden av att hålla buden ”Det finns en 



anledning till att jag säger detta, sa Jesus: det är för att min glädje ska bli er 
glädje, och för att er glädje ska mogna fullt ut”.  
Glädje är en av trons och kärlekens frukter.  
 
Avslutning 
Guds erbjudande till oss är att vi får leva livet tillsammans med den uppståndne 
Kristus. 
Vi får gå tillsammans genom livet. 
Den helige Ande leder oss under den vandringen 
Målet är att vi som församling och vi som enskilda kristna under vandringen ska 
växa till och fördjupas i tron på Kristus, för tillväxten gör skillnad, både för oss 
själva och dem som vi lever med. 
 
 
 


