
Del 1 Andliga övningar 
Ibland har det hänt –- jag har fastnat framför TV-programmet Gokväll 
och inslaget ”Gör om mig”. Ni vet programinslaget där mer eller 
mindre medelålders män eller kvinnor får genomgå en make over och 
i slutändan ses sig själva i spegeln med ett förvandlat utseende.  
 
Du kan få ditt utseende förvandlat i media idag, eller ditt hem, eller din 
ostädade lägenhet, eller ditt inre. Marknaden översvämmas av 
självhjälpsböcker med 10 vägar till ett förvandlat liv. Förvandling är 
inne, människor längtar efter förvandling - och samtidigt så har kyrkan 
tystnat. 
 
Paulus liknar ju det kristna livet med att vara en idrottsman – Löp för 
att vinna – en löpare tränar för en krans som vissnar, vi för en som 
aldrig vissnar. Det är skillnad på att träna och på att försöka – eller 
hur. De fotbollspelare eller nobelpristagare eller konsertpianister som 
når berömmelse lägger massor av tid på träning för några korta 
ögonblick i rampljuset. 
 
Om du skulle få frågan om du skulle kunna springa ett maratonlopp 
idag, skulle de allra flesta svara nej. Men skulle du få frågan om du 
kan springa ett maratonlopp om ett år om då får Sveriges bästa coach 
som tränare varje dag under ett års tid, med uppmuntran, kostråd, 
träningstips, så skulle många av oss kunna svara att ja, det skulle vi 
nog kunna klara av. (Även om jag personligen fortfarande är lite 
tveksam…) 
 
Vi hör mycket bra i kyrkan, jag predikar, andra predikar, vi åker på 
konferenser, men förvandlas vi? Att tränas i det andliga livet handlar 
om att praktisera goda vanor så vi steg för steg förvandlas inifrån och 

ut, och så vi inte behöver försöka leva det liv Jesus levde vid vissa 
utvalda tillfällen utan att vi lever det naturligt. Men då krävs det 
disciplin och hård träning. Två ord som i mina öron ärligt talat låter 
som jobbiga ord, men det är ord som kommer att skapa utrymme för 
Gud i våra liv.  
 
Vem gör att jag växer som kristen? Jag eller Gud? Tänk en bonde 
som gör allt han kan för en bra skörd, men hon kan ändå inte påverka 
själva växten. Vi kan skapa de bästa förutsättningarna för Gud genom 
att praktisera goda vanor, men Gud ger växten. 
 
Rom 12:2  
    Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom 
förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: 
det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. 
  
Det sägs att vi tänker 90000 tankar om dagen och tanken är som en 
magnet för positiv eller negativ energi. Låter vi våra tankar förnyas så 
vi kan förvandlas. Låt dig förvandlas är passiv form – det är Gud som 
handlar – men det innebär också att vi måste ställa oss i en position 
där Gud kan förvandla oss. Tänk själv om du strävar efter att bli 
solbränd, solen bränner skönt, men det hjälper ju inte om du sätter dig 
nere i källaren. Du måste sätta dig i en position där du kan bli 
solbränd. Och det är detta som predikan kommer att handla om i 
oktober – att genom goda vanor disciplinerat förvandlas andligt och 
växa som efterföljare till Jesus.  
 
Man kan jämföra det med andlig friskvård, andliga övningar ger Gud 
tillgång till vårt hjärta så han kan förvandla det. Andliga övningar är 



inget soloprojekt – vi behöver varandra, vi behöver hjälpa varandra, 
cocha varandra och uppmuntra varandra.  
 
Igantius av Loyola, spanjor som på 1500-talet grundade Jesuitorden 
skrev så här: ”Det är få människor som inser vad Gud skulle kunna 
göra med dem om de överlämnade sig själva i hans händer och lät 
honom forma dem med sin nåd. Det är det som andliga övningar 
handlar om, vi låter Gud forma oss med sin nåd. Och då ska vi 
minnas bilden om Krukmakarens hus i Jeremia kapitel 18 där 
krukmakaren börjar om igen när krukan inte blev som han tänkt. Gud 
formar oss med sin nåd, det finns alltid en möjlighet att få börja om 
igen.  
 
Del 2 Avskiljdhet 
Vi lever i en medievärld där vi lite beroende på generation och 
intresse hela tiden mer eller mindre matas med intryck under vår 
vakna tid. Om vi hoppar tillbaka till t.ex. Mose tid (ni vet mördaren som 
fick bli ledare för Guds folk), ett antal tusen år tillbaka i tiden så fanns 
det ingen internetuppkoppling dygnet runt, inga mobiler och telefoner 
som ringer när man minst anar det och faktiskt inte en enda TV-kanal. 
Dessutom så knallade de runt i öknen i 40 år med noll shopping och 
inte ens en brevlåda att få Mariestadstidningen i på morgonen.  
 
Trots det så kan man se på Mose att han regelbundet gick iväg in i 
ensamhet när han ville få Guds ledning och tilltal. Många gånger går 
han upp på berget Sinai för att lyssna och samtala med Gud. Jag har 
tyvärr aldrig varit där, men jag har sett kort från människor som redan 
i mörka natten börjat vandringen upp på berget för att få möta 
soluppgången på toppen av Sinai. Det tar ett tag att gå och väl uppe 
så ser man bara berg som skimrar i sandbrunt. En mycket vacker 

ensamhet. Lite samma känsla säkert som när jag fjällvandrat i Sverige 
och längst upp på en topp sett ut över fjällandskapet och bara höra 
vindens sus, inget annat.  
 
Varför gick Mose iväg? Varför kunde inte Gud tala till Mose i lägret? 
Senare så reser de uppenbarelsetältet, men de gör det en bit ifrån 
lägret.  
LÄS 2 Mos 33:7 & 11 
 
Som kristen tror vi att Gud är treenig – Fader, Son & Ande som lever i 
en ständig gemenskap. Men trots det kan man gång på gång se i 
Jesus liv att han söker ensamheten, tystnaden. I Matteus evangelium 
kapitel 14 berättas om hur Johannes Döparen avrättas. När Jesus får 
höra det så drar han sig undan för att få vara ensam. Säkert av sorg, 
men säkert också för att få Faderns intryck in i situationen. Men snart 
får folk reda på var han håller hus och tusentals människor samlas. 
Tusentals som blir hungriga och Jesus välsignar fem bröd och två 
fiskar så de räcker till hela folkmassan, men sen skickar han hem 
folket och skickar iväg lärjungarna i en båt ut på Gennesarets sjö, och 
vad gör han själv. Jo, han går upp på berget för att vara för sig själv 
och be ensam. 
 
Sonen och Fadern - den treenige Guden – ändå känner Jesus 
behovet att dra sig undan för att i tystnaden och ensamheten varva 
ner och ta in intryck från Fadern. I kapitlet efter, Matteus 15, är Jesus i 
staden Gennesaret, men drar sig undan står det ”till trakten av Tyros 
och Sidon”.  Man kan se detta som ett mönster under de tre år som 
Jesus offentligt undervisar och lever med lärjungarna innan han dör 
och uppstår. En rytm av att dra sig undan för att söka Faderns 
umgänge och tilltal.  



 
Behöver Jesus dra sig undan alla intryck för att söka Faderns tilltal så 
behöver du och jag det också. Avskildhet är när jag avstår från 
mänskliga relationer och drastiskt minskar ner inflödet av intryck för 
att ge rum för Gud. Avskildhet innebär att VARA och inte att GÖRA. I 
princip så gör man ingenting i avskildhet. Avskildhet är en hjärtats 
inställning och kan naturligtvis innebära att man rumsligt avskiljer sig 
från andra genom att gå ut i naturen, stänga in sig i ett rum, men kan 
också innebära att man mitt i storstadens brus stänger av alla 
intrycken och ger rum för Gud.  
 
Avskildheten är en positiv ensamhet som är god eftersom den är 
självvald. Men är den inte självvald så kan det vara oerhört jobbigt. Är 
du ensam och inte har några vänner eller familj kan tystnaden och 
ensamheten bli tärande. Sitter du isolerad på fängelset som många 
jag träffat i ett kalt rum med bara en madrass utan TV, böcker, musik, 
och tidningar, kan ensamheten bli oerhört jobbig. Är du 
utvisningshotad och gömd kan ensamheten knäcka dig. Det är inte 
den ensamheten som jag talar om idag, utan den självvalda.  
 
I den ensamheten så konfronteras vi med vår egen inre tomhet, våra 
masker, vi ser oss som vi verkligen är vilket kan vara både befriande 
och skrämmande. Och detta är en grundläggande andlig övning som 
många andra övningar bygger på, som t.ex. bön, bibelmeditation, 
fasta… 
Prästen och författaren Henri Nouwen menade att ”utan avskildhet är 
det så gott som omöjligt att leva ett andligt liv”. 
 
Också är vi där, du och jag, olika människor, olika livssituationer, en 
del av oss lever ensamma och har lite för mycket av påtvingad 

ensamhet, en del är småbarnsföräldrar som jag och den självvalda 
ensamheten är sällsynt. En del älskar ensamheten och en del fruktar 
den och har svårt att hantera den. Och mitt i livet så utmanar Jesus 
oss med sitt exempel och säger kom och följ mig. Gör som jag, hitta 
stunderna av avskildhet så att du ställer dig i position så jag kan börja 
förvandla dig. 
 


