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Predikan av Jenny Arnerlöf – Den kämpande tron - 2023 

Tro är ett ord som är svårt att definiera. Om vi tror på några har vi tillit till 

dem (att de är sanna och agerar sanningsenligt). Dagens tema, ”den 

kämpande tron”, kan då tolkas längs två huvudspår. Det kan syfta på hur 

vår tillit till Gud blir ansatt, utmanad och möjligen försvagad av olika krafter 

och händelser. Och det kan syfta på hur vår tillit till Gud är en styrka som 

hjälper oss att utmana läget och kämpa för förändringar som vi anser vara 

nödvändiga.  Dessa huvudspår är, som ni förstår, inte två parallella spår där 

man antingen befinner sig på det ena eller det andra. Snarare är det de två 

rälsen på samma bana; de två utsikterna från olika sidor av tågvagnen. En 

kämpande tro är en tro som brottas med hur den ska reagera på vad den 

ser. Den kanske även brottas med frågan om den ens ska hålla sina ögon 

öppna för tecken på Gud längre? Som en författare har sagt, ”är tro beslutet 

att hålla dina ögon öppna. 

Det verkar ligga något i författarens definition. Människorna i dagens 

Bibeltexter ser saker som inte är uppenbara för andra. Psalm 130s 

författare ser sin egen bristfällighet som inte alls behöver vara uppenbar för 

andra. Jesajas lidande tjänare ser i sin kallelse, ett särskilt 

räddningsuppdrag. Från en tidigare beskrivning av tjänaren i kapitel 53 vet 

vi att hans uppdrag inte var självklart för andra som såg på honom. Där står 

det skrivit om honom att ”Han var föraktad, utan värde i våra ögon.” 

Hebréerbrevets text säger att Moses föräldrar såg något i sin son som gav 

dem mod att trotsa Faraos förtryckande påbud att döda gossebarn. Och 

Moses förmåga att se den Osynlige (det som inte kan ses) fick honom att 

överge ett liv i makt och privilegium för att delta i Israels folks lidande och 

kämpa för deras frihet. Vad vill alla dessa insikter säga till oss i vår egen tid? 
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De som får en glimt av Gud förändras och får ett annat perspektiv på vad 

som spelar roll i livet här och nu.   

Kvinnan vi möter i dagens evangelietext är den enda personen i berättelsen 

förutom Jesus själv, som såg vad som var på väg att hända och agerade på 

ett lämpligt sätt. Det finns mycket ironin i berättelsen eftersom hennes 

lämpliga agerande bedömdes som olämpligt av några i omgivningen. Även 

det faktum att hon skulle bli ihågkommen men förblir namnlös är på ytan 

en stor ironi. Det var nog avsiktlig av evangelisten Markus. 

Denna kvinna är med all sannolikhet Maria, syster till Lasaros och Marta.  

Johannesevangeliet identifierar henne så. De tre syskonen som också bodde 

i Betania var förmodligen släkt med Simon den spetälske, som var värd.  

Att kvinnan hade en så dyr flaska med äkta nardusbalsam, som med all 

sannolikhet kom från Indien, ger upphov till fler frågor än svar. Flaskans 

värde motsvarade en arbetares årslön. Antydan är att hon på ohederliga 

sätt hade fått den. Dessutom var det endast en ohederlig kvinna som skulle 

ha vågat bryta mot anständighetskoden och beröra en man som inte var en 

släkting. Särskilt i sammanhanget de var i.   

Varför Markus inte ger hennes namn är värt att fundera över. Det är möjligt 

att han inte kände till namnet. Han berättar varken om Lasaros undret eller 

den gången när Marta blev så irriterad på Maria. Det var ju när Maria 

betedde sig som en lärjunge och satt vid Jesu fötter för att lära av honom.   

Eftersom kvinnor var i majoritet i den tidiga kyrkan, är det inte omöjligt att 

Markus ville göra en poäng av att låta henne vara en namnlös kvinna som 

förebildligt värderade Jesus. En namnlös kvinna som bidrog genom att göra 

det hon kunde hade stor betydelse för den tidiga kyrkans liv. I 

superhjältarnas, filantropernas, och i de populistisk politikens tid är det lätt 

att tro att det är de starkare, rikare och mäktigare människors ansvar att 
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skapa nödvändiga förändringar. Kvinnan som smorde Jesus påminner oss 

om de maktlösas makt att förändra tillvaron med överraskande och vackra 

handlingar gjorda för Kristi skull.    

Vad var det med hennes handling som var så viktig? Varför sade Jesus att 

den skulle förknippas så starkt med evangeliet? Och förresten vad menar vi 

när vi talar om evangeliet? Evangeliet är berättelsen om Jesus Kristus som 

kom till världen för alla. Guds son som tog på sig våra mänskliga villkor och 

förkunnade en stor förändring som satte honom på kollisionskurs med alla 

som var nöjda med läget. Att han dödades och uppstod i seger över döden 

och alla de krafterna i vår värld som leder till döden. Det är evangeliet!  Den 

episka berättelsen om Jesus Kristus som gör det möjligt för oss att leva på 

ett annat sätt! Anledningen till att det är viktigt att kvinnan som smorde 

Jesus blir ihågkommen där evangeliet förkunnas är att hon insåg vem Jesus 

är och vad för öde han var på väg att möta långt före alla andra. Och den 

insikten bara drev henne närmare honom. Hon visade solidaritet med Jesus 

och korsets väg. Hennes kärlek till Jesus gav henne modet och generositeten 

att göra det hon kunde för att visa att hon var allierad med honom; oavsett 

kostnaden och utan hänsyn till vad andra tyckte. 

Det är inte klart om hon själv förstod den djupa symboliken i sin handling.  I 

Gamla Testamentet smörjde man en person som skulle bli kung, präst eller 

profet genom att hälla olja på deras huvud.  Jesus är ju den enda personen i 

Bibeln som uppfyllde alla tre rollerna. Ofta förstår vi först långt efter att vi 

har gjort något så att handlingen blev större och klokare än vi anade. Det är 

möjligt för att världen är Guds, och Guds förmåga att använda oss och det vi 

i kärlek offrar begränsas inte av hur mycket vi förstår. Hennes mäktiga och 

frikostiga handling inbjuder oss att ur hängivenhet till Kristus 

experimentera med de maktlösas makt. (den frasen har jag lånat av Vaclav 
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Havel – dissidenten och ledare i Sammetsrevolutionen som till slut blev 

presidenten i Tjeckrepubliken under 90-talet. En man av tro).   

När vår tro får oss att se saker som inte är uppenbara för andra, hur kan vi 

då agera så att andra har en chans att se på tillvaron i ljuset av evangeliet? 

Svaret beror lite på vad det är vi ser. När det gäller våra egna brister, är det 

en bra utgångspunkt att vara uppriktiga och be om förlåtelse när vi har 

gjort fel. Det betyder inte att vi ska blotta oss själva på ett utlämnande sätt, 

men åtminstone inför Gud kan vi vara lika uppriktiga som psalmisten. Vi 

kan sträva efter ödmjukhet och en barmhärtig inställning inför varandra.  

När vi ser saker som är fel i samhället, eller i mindre sammanhang som 

arbetsplatser eller i församlingen, är det viktigt att vår första respons är att 

se om vi på något sätt bidrar till eller bevarar ett skadligt status quo genom 

att ignorera problemet eller vänta uppgivet på att någon annan ska göra 

något. 

Min känsla är att många av oss går omkring med en tung känsla kring allt 

som är fel och går åt fel håll i samhället. Vi är en bit in i fastan och många av 

er har redan gett upp viss mat och dryck eller annat. Det finns många 

veckor kvar av fastan och jag vill be oss alla att ge upp en sak till.  Jag vill be 

oss att ge upp vår passivitet och acceptans av läget – inte för en generell 

princips skull men av hängivenhet till Kristus som din motivation och 

kraftkälla.  

Jag tvekar att ge specifika förslag eftersom det inte är en handling eller 

regel vi är ut efter här och våra omständigheter och möjligheter är väldigt 

olika. Här behöver vi besluta oss för att hålla våra ögon öppna och be om 

Guds ledning för hur vi ska agera när vi har kommit till insikt. Även så vill 

jag utifrån dagens text peka på några förslag som kan hjälpa oss i vår 

strävan att se.  
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Hur kan vi stödja människor som lider för att uppmärksamma orättvisor 

och åstadkomma viktiga förändringar?  

Hur kan vi uppmuntra människor som jobbar med sociala frågor i våra 

stadsdelar? Ett tack kort till avdelningen?  

Höjer vi vår röst till beslutsfattarna när vi läser om dåliga beslut eller 

grubblar vi bara och blir cyniska?  

När vi misstänker att lögner framhålls som sanning, blundar vi eller lever vi 

på sätt som framhåller sanningen? Går vi på viktiga informationsmöten där 

medborgare är tillåtna att närvara? 

Att tro på Kristus inbjuder oss till ett liv där vi övar upp vår förmåga att se 

att allt som finns – inklusive oss och våra resurser – finns till för Jesus.  

Kvinnan som smorde Jesus utmanar oss att växa i vår förmåga att tjäna 

honom med allt vi är och har. När vi gör det, blir det möjligt för oss att 

upptäcka hans obegränsade resurser.   

Som kvinnan som bröt upp och tömde sin dyrbara flaska ut över Jesus, 

skulle hans dyrbara liv inom två dygn brytas och utgjutas för världens liv. 

Minnet av det glädjebudet kommer vi strax att fira genom Herrens måltid.  

Evangeliet för oss idag är att när vi tror på berättelsen om Jesus Kristus och 

deltar i hans måltid (Herrens måltid) blir vi över tid förändrade så att vi ser 

på tillvaron och vad som är värdefull med Jesu ögon. 

 


