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                                    Att växa i tro 
 

Jes 57:15-16, Gal 5:13-18, Joh 17:9-17 
 
Att växa i tro är att bli mer och mer lik Jesus. Johannes påminner om att Jesus bad för sina vänner. 
Det berättar om en stark samhörighet dem mellan. Jesu säger att hans vänner är de som tillhör 
Fader alltså inte bara lärjungarna utan också du och jag. Vi är Guds barn! 
 
Det är en hjälp att det är just i vårens tid som temat handlar om att växa i tro.  
I psalm 162 sjunger vi: ”Som sol om våren stiger i makt mot himlens höjd och all naturen viger 
till livets nya fröjd, i själens rike Anden går fram med vårens bud: nu brister alla banden, nu 
skapar livets Gud”. 
Karin Boye diktade: ”Visst gör det ont när knoppar brister”. 
Ja, visst kan förändringar göra ont, visst kan det okända skrämma. Men när vi kan se att Gud är 
med och skapar mitt i förändringen och ur förändringen kan vi låta tilliten vinna över oron, då kan 
vi våga ta steget in i det okända. Jesus har varit där före oss.  
 
Jesus ber ”Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning”. Att helgas handlar om att växa till. 
Att leva som kristen är att leva ett dynamiskt liv, där utveckling ständigt är möjlig. Att banden 
brister, att knoppen brister är en bild för att vi får ta nästa steg i utvecklingen som människor och i 
relationen till Gud och varandra. 
 
Det är varken bättre eller sämre att vara ett grått litet frö än att vara knoppen som tvekar eller att 
vara den prunkande blomman. Men det är annorlunda! Och det blir fel om fröet inte gror eller om 
knopparna inte utvecklas. Då blir det inte som det var tänkt. 
För att kunna utvecklas så behövs gynnsamma omständigheter med luft, vatten, sol, näring och 
omvårdnad. 
Med dessa bilder från naturens rike får vi se att samma sak gäller oss. Trons växt är naturlig och 
möjlig men den fordrar gynnsamma förhållanden. Dem får vi be om och dem får vi ge varandra. 
Det är precis det som Jesus ber om när han ber att vi ska helgas, utvecklas genom sanningen. Så 
säger han i sin bön till Fadern att ”ditt ord är sanning”. Sanningen är i bibeltexten inte abstrakta 
teser eller teorier. Sanningen är en människa, Jesus som sa om sig själv ”Jag är vägen, sanningen 
och livet”.  
Vi säger ibland, med ett gammalt spanskt ordspråk från 1500-talet, ”Man blir som den man umgås 
med” eller ”Säg mig vem du går med så ska jag berätta vem du är”. 
Vi får leva med Jesus och dagligen umgås med honom och får då helgas, växa och utvecklas till 
att bli allt mer lika honom.  
Att växa i tro är att lämna sin egen styrka och i full tillit vara en planta i Guds omsorg.   
 
Karin Boyes dikt, där vi oftast fastnar vid det som gör ont, avslutas med orden: 
”Då, när det är värst och inget hjälper, 
Brister som i jubel trädets knoppar. 
Då, när ingen rädsla längre håller, 
faller i ett glitter kvistens droppar 
glömmer att de skrämdes av det nya 
glömmer att de ängslades för färden  - 
känner en sekund sin största trygghet, 
vilar i den tillit som skapar världen.” 
 
Att växa i tro är att ”vila i den tillit som skapar världen”, att leva i och genom Jesus. 


