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Predikan av Jenny Arnerlöf – Kyndelsmässodagen - 2023 

När den populära komikern och skådespelaren Groucho Marx upptäckte att 

han var medlem i två tennis klubbar försökte han göra sig av med ett av 

medlemskapen. När klubben inte ville släppa honom utan att höra varför 

sade han sin kanske mest kända replik, ”Jag skulle inte vilja vara med i den 

klubb som accepterar mig som medlem.”  Det sägs att klubben avslutade 

hans medlemskap genast och utan tvist (kanske i förhoppningen att deras 

avvisande skulle väcka hans längtan att vara accepterad).  Har du någonsin 

längtat efter att komma in i en viss klubb, krets eller inre cirkel av 

människor? Eller tvärtom varit misstänksam över föreningar som är för 

ivrig att rekrytera dig? Tillhörighetens psykologi är en komplex sak. 

 

Vilka slags klubbar var de första kristna församlingarna, och hur skilde de 

sig från alternativen? Det fanns gott om föreningar eller kollegium i 

antikens romerska kulturer. De kunde vara yrkesmässiga, religiösa eller 

mer praktiska som begravningssällskap.  

 

Ett begravningssällskap som arkeologer lärde mycket från var den i 

Lanuvio cirka 30km sydöst om Rom. För att bli medlem i den behövde man 

bara läsa förenings förordning, man behövde vara en man, och man 

behövde betala grundavgiften samt ge en amfora (drygt 25 liter) av gott 

vin. Utöver det fanns det ju också månadsavgifter som skulle betalas för att 

försäkra att man fick en värdig begravning med närvaro av några sörjande 

när man hade dött. En forskare beskriver föreningens struktur som väldigt 

själv skyddande; deras många bestämmelser tydde på en medvetenhet om 

att mycket kunde gå fel.   

Det finns mycket mer att säga om Lanuvio sällskapet och liknande 

föreningar från antiken, men nog har sagts för att belysa hur de skilde sig 
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från de kristna församlingarna. De kristna samlade mycket oftare, de 

exkluderade inte kvinnor och barn, de exkluderade inte de som inte var 

läskunniga, och de satt inte en fast avgift för medlemskapet. Det är 

bakgrunden mot vilket dagens episteltext blev skriven. Värt att nämna är 

att de första kristnas gemenskap liknades vid begravningssällskap 

eftersom de kristna inte bara begravde sina egna medlemmar men blev 

kända för att de även såg till att begrava de fattiga som inte hade råd med 

medlemskap i ett sällskap.  

 

När övriga föreningar och sällskap skötte sina relationer avtalsmässigt, 

organiserade sig de kristna förbundsmässigt. Förbundsmässigt är ett så 

ovanligt ord att många av oss inte riktigt förstår vad det betyder, hur det 

skiljer sig från avtalsmässigt tänkande och varför det är viktigt. Min vän 

Norman har hjälpt mig se att när vi lever utifrån ett avtalsmässigt sätt att 

tänka, kommer vi att söka det som ger oss maximal egennytta, personlig 

självständighet eller autonomi. I ett avtalsmässigt sätt att tänka är det som 

kan förväntas av oss eller det som ska utbytas tydligt definierat och 

avgränsat. När vi lever utifrån ett avtalsmässigt sätt att tänka behöver vi 

inte bli indragna i andras eller varandras situationer; sympati och 

medkänsla behövs inte. Men sympati och medkänsla är de främsta 

egenskaperna som utmärker ett förbundsmässigt sätt att relatera.  

 

Guds sätt att handla med oss är inte avtalsmässigt, det är förbundsmässigt.  

I Kristus insåg de första kristna att Guds omsorg och kraft räcktes till dem 

fastän de saknade de flesta meriter eller kvalifikationer som var 

nödvändiga för medlemskap i samhällets övriga klubbar eller föreningar.   

De tog emot gåvan som var Guds förbundsmässiga omsorg och lät sig 
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förvandlas av den. Ordet som vi använder för att beskriva den gåvan och 

förvandlingen som den medför är frälsning.  

 

Det var ordet som den gamle Symeon använde om Jesu barnet i dagens 

evangelietext. ”Mina ögon har skådat frälsningen”. Hans ögon hade sett den 

som skulle befria oss alla från ett avtalsmässigt sätt att ordna våra liv både 

med Gud och med andra människor. Tacksamheten och generositeten i 

Symeons ord och sätt att bemöta Jesu familj förebådade den 

självuppoffrande generositeten som frälsaren Jesus har gett till världen. Det 

finns två viktiga reaktioner för den som har drabbats av Guds frälsning i 

Kristus: tacksamhet följd av generositet.  Vår egen tacksamhet och 

generositet signalerar till oss i vilken grad vi har låtit oss exponeras av 

uppenbarelsens ljus. Likaså kan de uttalade och outtalade kraven för 

tillhörighet i olika grupper vi rör oss bland uppenbara för oss vad vi tror är 

vår frälsning.  

 

De troende som vi läste om i dagens episteltext hade verkligen börjat se 

sina liv i ljuset av Kristi uppenbarelse av Gud.  De hade upptäckt Guds 

frälsning. I vers 40 strax före dagens text står det att Petrus sade ”se till att 

ni blir räddade” eller frälsta, vilket fick många att låta döpa sig. Frälsning är 

ett ord som i vår tid uppfattas som ett bisarrt religiöst språk men när 

evangelisten Lukas skrev var det inte främst ett ord med religiös betydelse. 

Det syftade på räddning från faror i livet som militär konflikt eller sjukdom.  

Enligt en kommentar betydde det hebreiska ordet för frälsning ”att göra 

bredd”.  Det förklarar varför den svenska översättning av Psaltaren 119 

säger ”I frihet kan jag vandra, ty jag fördjupar mig i dina befallningar.” Men 

samma vers på engelska lyder ”I shall walk in a wide place” eller ”jag skall 

gå på en rymlig plats”.  
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Den idylliska och primitiva kommunismen som de första kristna 

anammade var inte en regel.  Det var ett vittnesbörd om frihet, och en 

reaktion präglad av tacksamhet och generositet. Det vi vet om 

kommunismens trånga och förtryckande historia får oss att fastna i 

invändningar och föreställningar som stänger texten istället för att låta den 

öppna dörren till innovativt tänkande och nya möjligheter. Vers 44 som 

säger, ”De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De 

sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens 

behov.”  är en av de få Bibelverser som kommunister tyckte om. Men de, 

som vi, fastnade på fel sak i den.   

Vi fastnar i bokstaven, tänker på det som en regel och går miste om textens 

ande. Vi går miste om generositetens ande, som är Kristi Ande. Det som 

gjorde deras generositet möjligt var de övriga aspekterna av samlingen 

som nämns: deltagande i undervisning om Jesus, delade måltider och 

bönerna: dvs fokus riktad på den Gud som uppenbarades av Kristus.  

 

Generositet i Kristi anda bygger livgivande och omsorgsfulla gemenskaper. 

Om vår förståelse av frälsning inte är förankrad i en sådan gemenskap, har 

vi inte förstått vad kristen frälsning innebär. Frälsning är att vara räddad 

till ett liv som är rikt på mening, djup och relationer. Frälsning ger en 

existentiell hemvist och när vi tappar en bild av vem vi är finns det andra 

människor som i ord och handling uppenbarar för oss vem vi är. Att vi är 

Guds älskade barn som har ett heligt uppdrag att vara ljus som uppenbarar 

Jesu Kristi närvaro i världen.  

När vi läser denna text om de första kristnas gemenskap är det lätt hänt att 

vi rakt av vill jämföra vår egen prestanda mot vad som står i texten för att 

få veta hur vi ligger till.  Idag vill jag be oss att inte göra så.  
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 Idag känns det viktigare för oss att ställa frågan, förstår vi att vårt liv, vår 

församling, och vår värld är en helig gåva? Förstår vi det? 

Liv, gemenskap och skapelsen är inte varor som vi kan sköta, i alla fall inte 

på ett bra sätt, med ett avtalsmässigt sätt att tänka.  Vi måste tänka 

förbundsmässigt. Att gå från avtalsmässigt sätt att tänka till ett 

förbundsmässigt sätt att tänka – det är inget vi kan göra i egen kraft.  Men 

om vi vill göra det, kommer Guds Ande att hjälpa oss ta det steget. Anden 

gör den förvandlingen i oss när vi ansluter oss till gemenskapen som söker 

att förstå vem Jesus är, som möter varandra i måltider, som möter varandra 

för att be bönerna. Må uppenbarelsens ljus lysa upp våra sinnen på nytt och 

påminna oss om Guds generositet mot oss. När vi dagligen tar emot Guds 

gåva av liv och frälsning, blir vi och särskilt vår samlade styrka i 

gemenskapen, ett ljus med uppenbarelse för alla som söker en god grund 

och en rymlig plats för att leva det goda livet. Amen.  


