
 

Predikan av Jenny Arnerlöf 2021-02-21 Prövningens stund 

Hela världen har levt i en stund av prövning sedan drygt ett år tillbaka. 

Pandemin som pågår väcker frågor som är särskild lämpliga att ställa i 

dialog med temat för dagens texter:  Prövningens stund.  Präster och 

pastorer över hela världen har skrivit väl om vad som är ett klokt sätt att 

förstå pandemin: den är inte Guds straff eller ett tecken på att Gud har 

övergett oss.  I vår tid och kultur har vi varit relativt skonad från lidande i 

så stor skala, men världshistorien och Bibelns texter (särskilt Psaltaren) 

påminner oss att lidande och svårigheter har alltid varit en del av livet på 

jorden. Det var just vår hjälplöshet inför lidande och smärta (vare sig det 

var självvållad eller av annan orsak) som fick Gud i Kristus att komma till 

oss.  

 

Prövningen som vi nu genomgår kan vara en prövning i två bemärkelser.  Å 

ena sidan finns vår kamp mot själva viruset.  Å andra sidan finns frågan om 

hur vi skall hålla det goda och mänskliga samhället vid liv?  Dagens 

evangelietext talar, på ett indirekt sätt, om vilka gränser som håller oss 

mänskliga.  Låt oss titta närmare på dagens Ord om Jesus som ett sätt att 

dra nära till och dela vår kamp med honom. För hos honom kan vi få 

styrkan och modet som vi behöver för den prövning som vi nu står i. 

 

När Jesus döptes, fick han höra de identitetsbekräftande orden, ”Detta är 

min älskade son, han är min utvalde.”  Provet som följde direkt därpå i 

öknen handlade då i högsta grad om ett val som Jesus behövde göra: Skulle 

han lita på sin gudagivna identitet för att åstadkomma sitt uppdrag som 

världens frälsare?  Eller skulle han ta en genväg och använda Gud för att bli 

en mäktig och effektiv frälsare enligt världens mått?  



 

Vi firar gudstjänst tillsammans idag tack vare att Jesus valde det första 

alternativet: att tjäna och lita på Gud.  Han förstod att alternativet han valde 

innebar lidande och fysisk död, men det paradoxala är ju att det var det 

enda valet som bejakade livet. Att välja djävulens genvägar hade varit att 

välja död fastän död i livet. Om Jesus hade vikit sig för frestelserna som han 

motstod i öknen, hade han blivit ett öken inombords.  Det är vad genvägar 

som kringgår Gud gör med oss – lovar mycket för lite och i slutänden 

berövar oss av liv.  

 

Det var inte en slump att det var just i öknen som Jesus prövades. I Israels 

historia var öknen en plats som stod för både prövning och Guds omsorg. 

Jesus liv var ett återskapande av Israels berättelse, fast han förblev trofast 

där Israel misslyckades.  Han förberedde sig för sin offentliga verksamhet 

genom att dra sig undan alla distraktioner och fokusera på Gud.  Hans sätt 

att bemöta djävulens manipulativa tolkning av Bibelordet säger att Jesus 

förmodligen hade ägnat mycket tid och tankekraft åt Femte Moseboken.  

Hans tre svar som avvisade frestelsen kommer från kapitlen 6 och 8 av 5:e 

Moseboken där vikten av kärlek och lojalitet till Gud understryks. 

Där uppmanade Mose Israeliterna att välja leva i tillit till Gud. Han varnade 

dem att andra vägar var destruktiva och skulle leda till döden.  I öknen 

satte Jesus då parametrarna eller gränserna för hur han skulle utföra sitt 

uppdrag: Lita på Gud, reducera inte livet till materiell existens, sök inte 

efter människors beröm, och låt kärlek vara sin kraft.  

 

Var de tre frestelserna specifikt utformade för just Jesus, eller är de en 

sammanfattning av varje människas kamp? Jag tror att de på något sätt är 

en sammanfattning av allas våra frestelser: brottningen med fysiska begär 



av olika slag, brottningen med egots omättliga aptit pågår kring oss hela 

tiden.  Den stora mängden 12-stegsprogram som finns talar om hur många 

som har upptäckt begärets gränslöshet och ett samband mellan våra 

fysiska och andliga behov.  

Kanske den lömskaste av alla tre är kampen mot andlig stolthet eller 

behovet att verka som en andlig mästare som har större inflytande hos 

Gud. De tre frestelserna grundar sig i frågan om vi litar på Gud. Litar vi på 

Gud med allt vi hungrar efter? Litar vi på vår identitet som Guds älskade 

barn eller söker vi vår grundläggande identitet i annat? Kämpar vi med ett 

behov att verka vara mer än vi är? De goda nyheterna för oss idag är att 

Jesus förstår de frestelser vi möter eftersom han också har mött dem. 

 

I evangelierna ser vi hur Jesus levde inom gränserna han satte för sig själv i 

öknen: Han reducerade aldrig människor till sina fysiska behov – han gav 

undervisning och kunskap tillsammans med bröd, Han helade människor 

och gav ord av förlåtelse och återupprättelse.   

   

I stället för att vara en expert uppe på ouppnåeliga höjder där han ibland 

höll i spektakulära tillställningar var han på marken bland folket. Ganska 

ofta beordrade han dem han hjälpte att inte tala om det.  Och han drog sig 

undan till ensamma platser så ofta han kunde.    

 

Jesus gjorde ingenting som skulle beröva människor deras egna fria viljor. 

Folk fick bestämma för sig själv vem han var. Han sökte inte ens att ha 

kontroll över lärjungarna – han ledde dem och han tjänade dem.  Gränserna 

Jesus satte för sin verksamhet var viktiga sätt att värna om och jobba i 

samspel med kärlek som bara kan ges i och genom äkta relationer. 



Frestelserna Jesus möte i dagens text handlade om att ta för sig 

något som Gud redan hade gett eller lovat honom: liv, en identitet och 

andligt ledarskap och makt.  Frestelsen att inte lita på Gud och ta för sig 

finns alltid nära till hands. Rapporter om chefer och människor med höga 

positioner som har gått före i vaccinationskön är ett bra nutida exempel på 

hur frånvaron av tillit till Gud får människor att göra saker att säkra liv på 

egen hand.   Vi ställs hela tiden inför valet att ta för oss, eller lita på Guds 

timing för att kunna ta emot allt Gud vill ge.  Just nu står världen i stort 

behov av människor som är villiga att lita på Gud. Människor som har liv 

inom sig att förmedla.  

 

Två tusen år efter att Jesus satte sina gränser för sig själv, visar det sig att 

de fortfarande är bra gränser för ett mänskligt liv.  Lita på Gud, reducera 

inte livet till materiell existens, sök inte efter människors beröm, och låt 

kärlek vara vår kraft.  Att Jesus klarade av att motstå frestelserna och förbli 

människa är för oss en källa till hopp eftersom han gjorde det både som 

människa och som Gud.  

 

Hade Jesus bara gjort det som människa, hade det känts ganska tungt som 

om poängen var att visa att det är möjligt för oss att motstå varje frestelse 

om vi anstränger oss noga.  Som en präst och poet som jag följer säger: 

”hade Jesus bara gjort det han gjorde som en människa hade hans framgång 

bara betonat mitt misslyckande och fått mig att må sämre… Men Jesus 

motstod ondskans frestelse som man och Gud, som vår förebild och vår 

frälsare. Hans seger täcker över vår ofullkomlighet.”  

 



Det är viktigt för oss att komma ihåg att Jesus visade ingen självsäkerhet 

om sin seger. Tvärtom var hans sista ord från korset en obesvarad fråga.  

Hans tillit prövades på ett extremt sätt eftersom så mycket stod på spel. 

Kristus seger, både den lilla segern i öknen och i den stora segern som var 

korset, har skapat en plats där vi kan stå och få förbarmande och nåd i vår 

stund av nöd och prövning. Och det vi får kan vi förmedla vidare till vår 

värld i dess stund av prövning. Detta är möjligt för att Gud i Kristus har 

besegrat de krafterna som vill bedra oss att tro att vi har behov som inte 

Gud kan tillgodose eller möta oss i.  

 

Det är också vad dagens episteltext från Hebréerbrevet säger.  Jesus är vår 

överstepräst som bar sitt eget liv fram som ett offer.   Vi får identifiera oss 

med hans seger och anförtro våra liv till Gud.  I det finns liv, även när döden 

inträffar.  De glada nyheterna för oss idag är att vår egen frälsning inte är 

realiserat genom antalet frestelser vi motstår eller misslyckas att motstå. 

Tvärtom det är just i vår svaghet som vi är uppmanade att frimodigt träda 

fram och vädja efter Guds nåd.  Vi kan i denna stund av prövning hålla fast 

vid Jesus, lita på honom att han hjälper oss att förbli mänskliga, i ordets 

bästa bemärkelse.  

/Amen 

 

 

 


