
HOMILIA FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

  

Av: Robin Johansson 

Att växa i tro 

Jes 57:15-16	 	 Gal 5:13-18	 	 Ps 98:1-8 	 Joh 17:9-17 

Den femte söndagen i påsktiden, med temat Att växa i tro, möts vi av en rad texter 
som märkligt nog inte en enda gång nämner ordet tro. Däremot får vi höra om 
kärlek och enhet. Hur ska vi förstå detta?  

Kanske innebär den kristnes tillväxt i första hand just att växa i kärleken? I 
evangeliet, som är hämtat från Jesu förbön för sina framtida lärjungar, är hans 
innerliga bön inför Fadern, att de kristna ska vara förenade till ett. 

Och när aposteln Paulus i dag undervisar oss om att vandra i Anden använder 
han orden ”tjäna varandra i kärlek”. Därefter följer hans utläggning om ”Andens 
frukt” och ”köttets gärningar”. Att växa i tro kan alltså förstås som att lägga bort 
köttets gärningar för att i stället alltmer gestalta Andens frukt. Den frukt Anden 
ger, enligt aposteln, ”är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 
ödmjukhet och självbehärskning”. Dessa ord beskriver olika facetter av den 
utgivande kärlekens väsen. 

När jag läser den här listan hos Paulus i Galaterbrevet, kan jag inte undgå att 
tänka på det textavsnitt i 1 Korintierbrevet som brukar kallas Kärlekens lov.  

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte 
skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den 
brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten 
men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt 
uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. (1 Kor 13:4-8 a) 

Här målar Paulus upp kärlekens natur på ett sätt som har påfallande likhet med 
beskrivningen av Andens frukt i Galaterbrevet. Den kristnes tillväxt i tron är att 
steg för steg lämna själviskheten bakom sig och bli alltmer utgivande och 
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fokuserad på andras väl. Att försaka bekvämligheten för att uthålligt söka betjäna 
någon annan.  

Och vad är detta om inte att bli alltmer lik Jesus själv? Lärjungaskapets mål är att 
bli som sin Mästare. Den kristnes tillväxt syftar till att bli en ”liten Kristus”. 

I Efesierbrevet skriver Paulus: ”Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och 
utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud” (Ef  
5:2). Kristus har gestaltat kärleken. Att växa i tro för vår del innebär att söka 
vandra i hans fotspår och bli mer lika honom.  

Är detta möjligt? Det låter ju fint att vandra i kärlek och bli alltmer lik Jesus, men 
var och en som har försökt vet att det är allt annat än enkelt. Själviskheten är 
djupt rotad i oss. Det är inte lätt att ”skärpa sig”. Det är som att försöka lyfta sig 
själv i håret. 

Kanske får vi en glimt av svaret i dagens gammaltestamentliga läsning från 
profeten Jesaja: ”Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och 
försagde. Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft.”  

Vi kan inte växa i tron genom att pumpa upp oss och spänna våra krafter. Guds 
frälsning, nåd och förmåga kommer till dem som är modlösa och försagda. Att 
inse sin egen svaghet och sitt oändliga behov av Guds nåd är den enda möjliga 
vägen till tillväxt. Den goda frukt Paulus talar om är Andens frukt, inte vår egen. 
Vi måste inse vårt behov av hjälp. 

Endast den helige Ande kan ge oss förvandlingens nåd och befria oss från 
själviskheten, befria oss till att älska utgivande. Vår uppgift är att bereda rum för 
den helige Andes verk inom oss. Och han bor hos den som är förkrossad, för att 
använda Svenska Folkbibelns formulering av Jesajatexten: 

Jag bor i det höga och heliga 
men också hos den 
som är förkrossad 
och har en ödmjuk ande, 
för att ge liv 
åt de ödmjukas ande, 
för att ge liv 
åt de förkrossades hjärtan. 

Vägen till kristen tillväxt går alltså genom svaghet, förkrosselse. Jesu ödmjuka väg 
måste också bli vår väg. 
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När Paulus skriver om kärleken och enheten i Filipperbrevet låter det först så här: 
”Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och 
fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert 
eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos 
Kristus Jesus” (Fil 2:2b-5).  

Därefter fortsätter aposteln att beskriva den väg Jesus fick gå, den väg vi 
uppmanas att följa. Jesus utgav sig själv steg för steg. Han antog människogestalt, 
han tjänade människorna i ödmjukhet och han lät sig slutligen korsfästas. Det var 
en förkrosselsens väg. 

Trons tillväxt i våra liv är alltså inte den starkes språngmarsch mellan 
hjältedåden. Det är i stället en väg där vi steg för steg inser hur oerhört djupt vårt 
behov av Guds nåd är; Den förkrossades väg, där vi får ge utrymme åt Guds nåds 
verk inom oss. Där själviskheten sakta får förvandlas till osjälviskhet så att vi får 
nåden att ”tjäna varandra i kärlek”.  

Då kan vi stämma in i den lovsång som vi hör i dagens psaltarpsalm! Segern, 
räddningen och förvandlingen av våra liv kommer från Herren. Genom hans nåd 
kan vi växa i tron och kärleken. 

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,  
ty han har gjort underbara ting.  
Han vann seger med sin starka hand,  
med sin heliga arm. 
Herren har visat att han räddar,  
folken fick skåda hans seger. 
	 	 	 	 	

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.  
Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. 
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