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Att komma till tro 

Under senare tid har jag lyssnat till en rad berättelser om kristna sammanhang 
som havererat. Även om vi tyvärr kan finna exempel i alla kyrkofamiljer har det 
just i dessa fall rört sig om frikyrkliga församlingar i USA och Sverige. Något jag 
uppfattar vara ett gemensamt drag dem emellan är att delaktigheten upplevts 
mycket kravfylld. Förutom att lägga det mesta av sin tid och sina pengar i 
församlingen har tron i sig utvecklats till något som desperat skulle presteras för 
att leda till omedelbara, synliga resultat. Ifrågasättanden har i samtliga fall 
demoniserats eller avfärdats som tvivel.  

I år levde jag med dessa berättelser i åtanke när tredje söndagen efter 
trettondagen inföll. Temat då är Jesus skapar tro och två av årgångarnas 
evangelietexter är hämtade ur Johannes fjärde kapitel.  

Ett uttryck som återkommer flera gånger är: ”att komma till tro”. Läs gärna 
kapitlet i sin helhet men för avgränsningens skull i det här brevet stannar vi upp 
vid den avslutande berättelsen.  

Johannesevangeliet 4:46-53 
En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han 
fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen, sökte han upp 
honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son, 
som låg för döden. Jesus sade till honom: ”Om ni inte får se tecken och 
under, så tror ni inte.” Ämbetsmannen sade: ”Herre, kom innan mitt 
barn dör.” Jesus svarade: ”Gå hem, din son lever.” Mannen trodde på 
vad Jesus sade och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av 
sina tjänare, som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då 
vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre, och de svarade: ”I går vid 
sjunde timmen lämnade febern honom.” Då förstod fadern att det hade 
hänt just när Jesus sade till honom: ”Din son lever”, och han kom till tro 
liksom alla i hans hus 
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Det finns som bekant olika sätt att utrycka det som sker när en människa blir 
kristen. Att bli räddad. Att bli frälst. Att bli omvänd.  

Jag tycker mycket om Johannesevangeliets formulering ”att komma till tro”. 
Uttrycket hjälper oss att se hur den kristna tron inte i första hand är fråga om ett 
tankesystem där olika punkter skall prickas av innan man förstått allt rätt utan 
snarare att närma sig en person, ett ansikte, där det oskapade ljuset fått konturer. Att 
Ordet blivit kött. I det mötet är det inte så mycket för oss att förklara som att vi 
blir förklarade. Mottagna. Genomlysta. Förenade. Delaktiga av gudomlig natur.  

Ingången i samtalet mellan Jesus och mannen i kunglig tjänst är att den som 
hänger upp sin tro på under och tecken kommer att få många anledningar att 
tvivla.   

Det finns tolkningar av texter kring under och tecken som för in i 
återvändsgränder. Tolkningar som säger att du måste vara tillräckligt desperat 
och tro tillräckligt starkt för att ett mirakel skall kunna ske. Då har man förväxlat 
Guds under och tecken med magi och det kan inte sluta någon annanstans än i 
tvivel på sin egen förmåga att tro.  

Exempel på uteblivna helanden kommer det alltid att finnas gott om. Den som 
tror på sin egen tro kommer alltid se allt ur sin egen begränsade synvinkel och 
förminskar därmed Gud och villkorar överlåtelsen.  

Är det Gud i all sin outgrundlighet vi närmar oss när vi kommer till tro eller 
riskerar vi att lyfta ut en liten del av Guds rörelser som har med omedelbara 
tjänster att göra? Det räcker att jämföra med en mellanmänsklig relation för att se 
hur man själv upplever relationen som skev då vi inser att det egentligen inte är 
mig som person som tilldrar sig den andres intresse, utan enbart vad jag kan 
uträtta för henne. Till vilken nytta kan jag vara? 

Jesus verkar vara van vid att människor ville se spektakulära tecken men inte ville 
veta av omvändelsens nödvändighet. 

Jesu ärende sträcker sig betydligt längre än till att vi skall imponeras av honom.   

Dock - tecknet sker trots Jesu avvaktande inledning. Det barn som blir helat 
bidrar, vad vi vet, inte det minsta när undret sker. Miraklet är en gåva precis som 
tron i sig själv alltid är en gåva att ta emot. 
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En ämbetsman i kungens tjänst var säkert van vid att få sin vilja igenom i 
egenskap av sin position eller genom att köpa sig tjänster. Nu har han troligtvis 
prövat allt och har inget annat än bön att komma med till Jesus.  

Jesus verkar vara på väg att utmana ämbetsmannen med en teologisk diskussion 
utifrån tidigare erfarenheter och säger ”ni” då ämbetsmannen blir representant 
för folk i allmänhet, eller kanske den styrande eliten i synnerhet, men han märker 
direkt att våglängden i det här mötet är en annan.  

Den som har ett döende barn hemma vill bara en sak.  

Men även ämbetsmannen som vandrat långt för att pröva om ryktet om Jesus 
som undergörare kunde vara en sista utväg tänker för litet om Guds ingripande. 
Han utgår från att Jesus måste följa med till Kafarnaum, men Guds närvaro är 
inte begränsad av avstånd eller till vissa platser. Jesus visar att undret kan ske 
närsomhelst och varsomhelst genom den helige Ande. Därför är alla våra försök 
att avkoda mönstren för hur Guds under och tecken sker dömda att misslyckas. 
De kan enbart tas emot som gåvor. Ibland överraskande, ibland efter ihärdig bön. 
Alltid i ödmjukhet över Herrens outgrundliga vägar. 

Eftersom det är Anden som verkar kan också vi var och en frimodigt be för 
varandra. Bibeln är tydlig med att vi kan komma till Gud med alla våra 
önskningar och uppmanar oss också till att inte ge upp.  

Många gånger är det enklare för oss att ta till oss Anden genom en annan 
människa och vissa har tagit emot helandets gåva att förvalta i kyrkans tjänst. En 
sådan gåva kan utforskas också långt in på trons vandring. Kyrkan behöver så 
innerligt väl Andens gåvor, men inte för att befria oss från varje form av lidande.  

Andra Korinthierbrevet inleds med en hälsning och ord av tröst i lidanden och 
talar om all trösts Gud som tröstar oss i alla våra svårigheter. Har vi fått en riklig 
del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Jesus beskrivs i 
Bibeln inte bara som undergöraren, läkaren, utan också som den som inte är 
oförmögen att känna med oss i våra svagheter därför att han prövats på allt sätt 
och varit som vi.  

Det är så mycket djupare skeenden Jesu står för, även om ett helande av sjukdom 
kan vara nog så efterfrågat och stort.  

För ämbetsmannen blev den här upplevelsen en avgörande händelse på vägen till 
att han skulle komma till tro. Helt utan vetskap om Jesus kan han inte ha varit. 
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Han hade ju sökt upp honom, han hade redan tagit steg och nu blir det här 
händelsen öppningen till tro på Jesus.  

Många gånger har vi i samband med undervisning kring helanden fått höra att 
de sker som ett tecken på Guds godhet och kärlek. Visst är det så men vi får inte 
hemfalla åt förenklingar som inte tål motfrågan kring uteblivna helanden. Här 
ger Magnus Malm god vägledning i sin bok Kännetecken. Med utgångspunkt i 
frågan om Gud är god skriver han: 

Kanske vi kan formulera det så: På vilket sätt är Gud god? 
Uppenbarligen inte på det sättet att han besparar oss lidande. Den myten 
har falsk andlighet i alla tider lurat i människor, utifrån djävulens försök 
att locka Jesus att kasta sig ut i änglarnas beskydd. Det märkliga är att just 
den andlighet som utlovat ett liv fritt från lidande är den som tycks 
tillfoga människor mer lidande än den som hjälper oss att uthärda 
lidandet. När lidande sminkas över i Jesu ansikte är det inte längre en 
människas ansikte, och den omänskligheten märks snart i hans 
efterföljare” (Kännetecken sid. 98). 

När Jesus skapar tro betyder det inte att det måste finnas en mening i allt. 
Lidande är lidande därför att dess mening inte står att finna. Samtidigt hör det till  
mysterierna att många når en fördjupad Gudserfarenhet i de mest utsatta och 
svåra situationerna i livet. Då är det inte fråga om tro som skall presteras för att 
hålla tvivlet stången utan just en trons gåva i rätt tid, som pekar på tillvarons allra 
djupaste grund och vittnar om att jag aldrig faller bottenlöst. 

Bibelns berättelser är fyllda av människor som på olika vis går igenom svåra 
perioder med Guds hjälp. När jag ibland hör kristna antyda att det är ett tecken 
på stark tro när man lever i framgång och med hälsan i behåll, undrar jag om vi 
läser samma bibel och helgonbiografier. Det är ju snarare regel än undantag att 
”trons hjältar” i såväl Bibeln som i helgonskaran, är väl förtrogna med lidanden, 
med prövningar, med sjukdom och förluster.  

Även om vi inte behöver ägna oss åt att jämföra vare sig måttet av tro eller graden 
av överlåtelse är den bön som den franske prästen och munken Charles de 
Foucauld (1858-1916) formulerar onekligen sprungen ur en hållning som vi bara 
kan stava på om vi vet oss vara på djupet älskade och burna genom allt. Den 
intuitiva erfarenheten många uttrycker när de kommer till tro är att de är med 
om en hemkomst.  

Den bönen får avsluta den här månadens brev: 
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Fader, jag överlämnar mig åt Dig, 
gör med mig vad Du vill. 
Vad Du än gör med mig, tackar jag Dig. 
Jag är redo till allt, jag är med på allt, 
om blott Din vilja sker med mig, och med allt Du skapat; 
jag önskar ingenting annat, min Gud. 

Jag lägger mitt liv i Dina händer, 
jag ger Dig det, min Gud, 
med all mitt hjärtas kärlek, 
för jag älskar Dig 
och det är ett behov för mig 
att få ge mig, att få överlämna mig i Dina händer, 
utan förbehåll, med oändlig förtröstan 
ty Du är min Fader. 

*** 
Johannesakademins bibliotek flyttar 
De av pingstförsamlingen beslutade förändringarna på Nya slottet Bjärka-Säby 
innebär att Johannesakademins bibliotek behöver flytta ut under de närmaste 
månaderna. Vi har nu fått möjlighet att skapa en miljö för Johannesakademin i 
den kulturbyggnad i centrala Linköping som under många år utgjort 
Baptistkyrkans andliga hem. Genom att baptistförsamlingen nyligen gått samman 
med Equmeniakyrkan i Linköping har vi på andra våningen i denna fastighet dels 
erbjudits ett större rum för biblioteket, dels ett mindre som lämpar sig väl för 
seminarier och mindre sammankomster. 

I detta hus finns sedan tidigare Babettes kulturkafé med bageri, dessutom har 
tidskriften Pilgrim nyligen flyttat sina lokaler till dess nedre plan, den så kallade 
”klosterkällaren”. Samtidigt som vi lämnar en miljö som betytt mycket för många 
öppnar en flytt till Linköping nya möjligheter för biblioteket och akademin. Ett 
ekumeniskt specialbibliotek med inriktning på den tidiga kyrkan och den 
monastiska traditionen i centrum av en universitetsstad med ett rikt ekumeniskt 
kyrkoliv kan komma att bära rik frukt och vidga den samtals- och studiemiljö som 
akademin önskar vara.  

Även om vi räknar med att genomföra flytten med hjälp av mångas ideella 
insatser, kostar det en del att inreda rummet till en ändamålsenlig och tilltalande 
plats. Ett bibliotek är inte bara dess böcker utan också en miljö som stimulerar till 
studier och lågmälda samtal. Kan vi skapa en god sådan har Johannesakademins 
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bibliotek stora möjligheter att bli en naturlig och tillgänglig mötesplats för såväl 
präster, pastorer och andra teologiskt intresserade i Linköping. 

Därför gör Johannesakademin genom Ekumeniska kommuniteten en särskild 
insamling till akademins nya bibliotek i den tidigare Baptistkyrkans hus i 
Linköping. För att kunna genomföra inredning och flytt är vi beroende av 
ekonomiskt stöd, och vänder oss därför till kommunitetens medlemmar och 
vänner, liksom till akademins vänner och alla med intresse för en god teologisk 
studiemiljö i hjärtat av Linköping. En gåva till Johannesakademins nya 
studiemiljö kan sättas in på Ekumeniska Kommunitetens Plusgiro: 530838-2 eller 
via SWISH: 123 122 31 97. Ange ”Johannesakademins bibliotek”. 

för Johannesakademin	 	 	 för Ekumeniska Kommuniteten 

Samuel Rubenson, preses	 	 	 Jonas Eveborn, preses 

*** 

Generalkapitlet 2022 
I det förra månadsbrevet utlovade jag att det fullständiga programmet för 
generalkapitlet skulle skickas ut under januari månad. Nu får jag konstatera att vi 
fortfarande väntar på några få bekräftelser innan det är helt klart, och nöjer mig 
nu med att utlova att vi skickar ut programmet så snart det är klart. Det viktiga i 
nuläget är att vi bokar in dagarna i vår sommarplanering. Generalkapitlet äger 
alltså rum på Nya Slottet Bjärka-Säby 28-31 juli. 

Ny prior vald i Bose 
I samband med det årliga kapitlet har våra vänner i kommuniteten i Bose valt en 
ny prior. Det är broder Sabino Chialá som fått gemenskapens förtroende. Broder 
Sabino är bland mycket annat en framstående forskare på Isak Syriern.  

I samband med kapitlet närvarade biskop Erik Varden och den påvliga delegaten 
Fader Amedo Cencini.  I en hälsning på kommunitetens hemsida står att läsa: 

”I frid tackar kommuniteten Gud för hans trofasthet och bjuder er alla att dela 
vår glädje och bön.” 

	 	 	 	 	 	 	 	  
Guds frid 

6


