
Kyrka i Exil redo för Exodus 
 
Är du kristen så är du del av en berättelse, en berättelse som sträcker 
sig från alltings uppkomst till en evig Gudsgemenskap. Predikan idag 
kommer ta oss med in i fyra olika epoker i den berättelsen som har 
något att säga oss som kyrka idag. Målet är att vi ska kunna se vår 
situation i ljuset av den stora berättelsen, och att det gör något med 
oss.  
 
Egypten 
Om vi backar i tiden si sådär 3500 år så utspelar sig berättelsen i 
Egypten, det israeliska folket, som fick en fristad i landet efter den 
svåra hungersnöden i hemlandet, är numera en hårt utnyttjad 
arbetsklass i slavliknande förhållanden. Och det de gör är ordet Za’aq 
på hebreiska, de ropar till Gud om hjälp och om förändring, det är 
ropet som kommer från den som lider, det är ropet som frågar: vem 
ska komma och rädda oss?  
 
De ropar – och Gud lyssnar. 
LÄS 2 Mos 3:7-9 
Gud är en Gud som alltid hör de förtrycktas rop. 
De ropar och Gud gör något – Exodus – uttåget ur Egypten  
 
Tänk på vilka ögonblick i livet som format dig mest, perioder som 
inneburit förändring, tider når det var som om dina ögon öppnades, 
beslut du tog som påverkade hela ditt liv. Hur många var det inte som 
skedde när du inte visste var du skulle ta vägen, när allt föll ihop, när 
du inte hade kontroll längre. För många människor är det ropet, 
desperationen, Za’aq, som blir början till befrielsen. För när vi är på 

toppen och allting fungerar då har ju oftast inte Gud någon egentlig 
plats. Men när vi kommer i det läget att vi börja ropa om räddning och 
förändring – då lyssnar alltid Gud.  
 
Ibland behöver vi komma dit att vi inser att vi inte kan driva 
församlingsförening själva längre, att vi är så beroende av Guds 
ingripande att vi igen desperat börjar ropa om hjälp och förändring 
 
Sinai 
Folket leds av Gud själv in i Sinai öken och i Sinai bryts tystnaden, det 
otroliga händer att för första gången sedan Eden så talar Gud till ett 
helt folk, Gud är nära, talar och inbjuder dem att bli präster – att visa 
världen vem som är Gud och hur Gud är. Gud letar & söker efter en 
kropp, en grupp människor som kan bli Guds kropp i världen. Gud 
lyssnade till deras rop och befriade dem och nu är det deras tur att 
hjälpa andra att uppleva samma frihet.  
 
Idag talar Gud igen, inte uppe på berget Sinai men in i våra hjärtan 
om hur han igen längtar och söker efter en kropp, som kan bli Kristi 
kropp i världen. Som verkligen kan visa världen vem Gud är och hur 
Gud är. Israels folk gör senare genom den stora berättelsen gång på 
gång misstaget att se sin utvaldhet av Gud som att de är förmer, att 
de står över, högmodet leder dem också gång på gång till fall som vi 
snart ska se. När de missar syftet med att vara Guds kropp på jorden 
så går de fel.  
 
Gud har valt sin församling att mitt i vardagens stress och tristess vara 
salt och ljus och dela livet med Gud med människor, det är genom 
såna som dig och mig som Gud väljer att visa sig idag. 1 Kor 12:27  
    Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.  



Vad viktigt det är att vi inte missar syftet med att vara Kristi kropp. Vi 
är inte förmer, det finns inga vi och dom på det sättet, men vi är inte 
som alla andra heller, för vi är satta att visa människor vägen till 
Gudsrelation.  
 
Jerusalem 
500år senare blomstrar landet. Kung Salomo regerar efter kung 
David, och Salomo är känd för att ha visheten och klokheten. Exodus 
är fortfarande den händelse som definierat nationen och lever stark i 
folkets kollektiva minne. Men – så händer något. Salomo börjar bygga 
templet i Jerusalem, templet som ska bli platsen för de slavar som 
Gud satte fria 500 år tidigare att tillbe Gud deras frälsare på. Han 
börjar att bygga ---- med slavar som arbetskraft. Israels folk byggde 
med piskan på ryggen sten för sten i Egypten, Salomo låter slavar 
bygga med piskan på ryggen sten för sten i Jerusalem. På bara några 
generationerhar de förtryckta blivit förtryckare. Och det räcker inte 
med det, han blir också mer och mer en internationell storspelar inom 
vapenhandel. Han köper och säljer stridshästar och stridsvagnar. Han 
upptäcker att det går att tjäna pengar på krig. Också damerna… 
LÄS 1 Kung 11:3-4 
Han höll sig inte längre av hela sitt hjärta till Herren sin Gud. 
 
500 år tidigare nedtecknades det som kallas Kungalagen där Mose sa 
att: 
LÄS 5 Mos 17:16-17 
Hade Salomo massor av hästar – Yes 
Hade Salomo massor av fruar – Yes 
Förleddes Salomo till avfall - Yes 
 

Förra söndagen när jag predikade så visade jag en bild av det skifte i 
kyrkohistorien som vi finns i just nu när kyrkan gått från att vara i 
majoritet till att leva i minoritet, gått från att vara i centrum till att vara i 
marginalen, gått från att vara en upprätthållande institution som har 
kontroll till att vara en missionsrörelse som lever ut sitt vittnesbörd. 
Också jämförde jag det med hur det var för de första kristna innan 
300-talet när kyrkan blev statskyrka i Romarriket, också menade jag 
att vi finns i delvis samma situation idag. Att leva i marginalen är inte 
någon fara, det gäller bara att vi hör de profetiska rösterna och vänder 
oss av hela vårt hjärta till Gud och inte låter oss dras iväg av den inre 
sekulariseringen som vill fånga våra hjärtan.  
 
Kung Salomo lät sig förledas av de klassiska makter som i sig själva 
är neutrala eller positiva, men som så ofta blir negativa och förleder 
oss - pengar, sex och makt. Han ser inte att platsen i centrum, i 
majoritet, som upprätthållande institution med kontroll har gjort att 
hans hjärta inte längre håller sig till Herren. Och är det inte så det så 
ofta varit med kyrkan också, jag menar inte att kyrkan blivit slavägare, 
vapenhandlare och haremsägare. Men det gör något med våra hjärtan 
och vårt beroende av Gud. Var det inte det våra förfäder reagerade 
emot när frikyrkorörelsen växte fram i Sverige på slutet av 1800-talet, 
men så hamnade även vi i frikyrkan där, människor med 
samhällsposition accepterade av alla, men var tog udden vägen? 
 
Gud letar & söker efter en kropp som ska visa på vem Gud är? Men 
vad händer när kroppen inte alls är som Gud? Vad händer när 
kroppen ibland t.o.m. förkroppsligar det som Gud vänder sig emot? 
 
 
 



Babylon 
I Bibeln finns ett ord för det. Ett ord för vad som händer när du 
fortfarande har makten och inflytandet, men du på något sätt sumpar 
alltihop för att du glömt bort varför du en gång fick det.  
 
Ordet är exil. Exil är när du glömt bort din historia. Exil är när du glömt 
bort att förvandla de välsignelser du fått till välsignelser för andra, Exil 
är när du glömt bort Guds syfte.  
 
Och det är i dessa tider som vi möter profeterna i den stora 
berättelsen, Jesaja, Amos, Hosea, kommer för att påminna 
människorna om Sinai, att hjälpa dem komma ihåg att Gud letar & 
söker efter en kropp. Men man har det för bekvämt, vill inte lyssna och 
sparkar ut Amos ur palatset.  
 
Men profetiorna blir verklighet, Amos profeterade att Gud hatade 
deras fester och högtider och att de ska få föras bort i fångtransport. 
Allt föll samman och de hamnar i Babylon. De hade allt men tappade 
allt. När vi har allt, när vi är i Jerusalem, när frikyrkorörelsen blomstrar, 
när vi växt och kunnat bygga de stora frikyrkorna, när vi blivit 
accepterade och klättrat på samhällsstegen, då ljuder inga Sa’aq, 
men nu ropar folket igen, tårarna om räddning och förändring vattnar 
marken, vattnar marken så det nya kan börja växa fram. Och Gud hör 
alltid ropet från de förtryckta. Ropet som påminner oss om vårt 
beroende, tårarna som leder oss till Guds närhet igen. Och det är hit 
vi är på väg - i exil. För det är i exil som Guds folk börjar drömma igen, 
det är i exil som de är redo att se en ny väg in i framtiden. Och det är 
därför exil inte är något farligt. Det är inget farligt att vara kyrka i 
marginalen igen, det är när vi inser det som vi åter igen kan börja 

drömma och våga gå nya vägar och leva som Kristi kropp beroende 
av Gud och i hans närhet. 
 
Också kommer profeterna igen mitt i deras desperation i Babylon och 
proklamerar att detta är inte slutet, detta är början till något nytt. Ett 
nytt Exodus.  
 
Att församlingarna i Mariestad minskar är inte slutet, det är början till 
någon nytt. Ett nytt Exodus för Gud är större än våra 
församlingsmatriklar. Exodus handlar om att lämna, en rörelse, energi, 
aktion, exodus är något du gör, något du är upptagen av, något du blir 
del av för du vill inte stanna där du är, Jesaja (40:3) säger: Bana väg 
för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud, 
Jesaja fortsätter (40:5) Herrens härlighet ska uppenbaras och alla 
människor skall se det, alla människor, alla får vara med, vem som 
helst får komma med hem. Exodus är människor som frågar sig, tänk 
om vi kunde göra det igen, tänk om vi kunde göra det annorlunda, 
tänk om vi igen kan bli den kropp som Gud har tänkt? 
 
Vill du vara med? 


