
I september kommer jag predika om att växa vidare. Idag handlar det 
om 3F. En del har säkert hört talas om 4H gårdar och 3D bilder, men 
idag handlar det om 3F växt.  
 
Vi är i desperat behov av växt, och på vägen dit så behöver vi de här 
tre F:n. En del av oss behöver återupptäcka dem och för en del av oss 
så handlar det om att stiga in i något helt nytt. 
 
Som vanligt predikar jag minst lika mycket till mig själv. 
 
 
Fascination 
Första F:et handlar om fascination, för Jesus och fascination för hans 
församling 
 
Vi lever i en tid när vår tro och gemenskap med Jesus mer blir en 
hobby och ett fritidsintresse än något som berör hela vårt liv och allt vi 
är. Är det så att vi som kristna i Sverige, du och jag har förlorat en del 
av vårt andliga djup eller är det till och med så att vi aldrig riktigt varit 
och druckit i dom källorna? Har vi blivit anpassade och välanpassade 
till uddlöshet? Hur ser dina vänner att du är kristen? Är det för att du 
går till kyrkan på söndag förmiddag eller är det för att de ser livet med 
Jesus pulsera mitt i din vardag? Av aktiva frikyrkomedlemmar i 
Sverige idag, folk som finns med i gudstjänster och smågrupper så är 
det 81% som inte pratar med andra i församlingen om sitt andliga liv 
utvecklas. Vi pratar inte med varandra i kyrkan, inte underligt vi inte 
pratar med andra människor runt omkring oss. 
 

I vår tid av trötthet är det så lätt att församling bara blir ytterligare en 
belastning som lägger krav på våra liv. Men hur kan det blivit så när 
Jesus säger att:  
Matt 11:28-30  
    Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er 
vila. [29] Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt 
hjärta, så skall ni finna vila för er själ. [30] Mitt ok är skonsamt och min 
börda är lätt." 
  
Eller så blir församlingen bara ett tankställe, där jag på söndagen 
tankar upp lite kraft för att fortsätta leva som vanligt resten av veckan. 
Också reduceras tron och livet i gemenskap till något det aldrig var 
tänkt att bli – en privatreligiös sfär som inte berör vardagen och mitt 
liv.  
 
Jag hörde i torsdags om en somalier som blivit kristen och gjort en 
film som berättar om Jesus för sina landsmän. Han spelade in filen på 
plats i Somalia med somaliska kristna som skådespelare. Bara en kort 
tid efter att han hade premiär på filmen på Örebro Universitet så får 
han redan på att huvudrollsinnehavaren nere i Somalia förgiftats och 
mördats. Han hade blivit hembjuden till några för att berätta om 
kristen tro också hade de förgiftat hans mat. Är det samma tro som 
jag har. Människor mördas för att de fascinerats av Jesus och lever i 
gemenskap med honom i vardagen och jag sitter och funderar på 
vilka kläder jag ska ha på mig när jag går på gudstjänst, eller varför 
mötet blev 15 minuter för långt idag.  
 
Vad är motsatsen till fascination – egentligen kanske det ointresse, 
men det skulle också kunna vara apati. Apati är ju frånvaro av passion 
och brist på intresse. Jag känner igen mig själv emellanåt. Apatiska 



flyktingbarn var ju oerhört omdebatterade för några år sedan. Vi 
kanske borde börja debattera apatiska Gudsbarn, apatiska kristna. 
 
Vi behöver borra djupt igen, djupt ner i de andliga disciplinerna för att 
återvinna fascinationen för Jesus. Vi behöver motverka vår 
sekularisering på insidan genom bön, befrielse, bibelläsning, 
tillbedjan, givande, tystnaden….. 
 
Vi behöver fascineras igen av ord som 
Joh 14:13  
    och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, så att Fadern blir 
förhärligad genom Sonen.  
Ef 2:8  
    Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är 
det.  
Joh 8:36  
    Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria.  
Ef 1:18  
    Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har 
kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga,  
Joh 3:16  
    Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de 
som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.  
 
Alla såna här ord och löften borde ju gripa tag om mig och fylla mig 
med glädje och fascination över denne Jesus, det finns ju massor. 
 
Det andra ordet är frimodighet – ett frimodigt berättande om vad Gud 
gör i våra liv 
 

LÄS Ps 51:3-14 
 
Synd är en faktor som vi ofta inte räknar med längre, ju mindre vi ber 
och ju mindre vi läser Bibeln, ju mindre längtan efter att följa Guds väg 
och leva och välja efter Guds vilja. Desto mindre märker vi när vi gång 
på gång missar målet med våra liv. Men synd finns ändå där och tar 
bort vår frimodighet.  
 
Det finns också en osäkerhet omkring Jesus – är han verkligen enda 
vägen till Gud – alla andra religioner då? – kan det verkligen vara så 
att våra val om att tro på Jesus här i livet skulle ha någon sorts 
evighetspåverkan? Också tappar vi i frimodighet ju mer osäkerhet vi 
själva känner.  
 
Och när jag inte själv lever livet med Jesus i vardagen så är det ju 
kanske inte så konstigt att min berättelse om vad Gud gör i mitt liv 
tystnar. Om nu statistiken stämmer  och 81% av oss inte delar det 
med våra vänner i församlingen, varför skulle vi göra det med våra 
jobbarkompisar? Vi tappar i frimodighet för vi vet inte vad vi ska 
berätta längre.  
 
Också är vi där Ps 51:10  
[12] Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig 
ande.  
 
Nu är det dags Gud att skapa något nytt i mig. Jag är inte nöjd, jag 
längtar på nytt efter ett rent hjärta och en på nytt efter en frimodig 
ande.  
 



Också får vi  be bönen i vers 14 att vi åter ska få glädjas över att Gud 
räddar. I detta att söka ny frimodighet finna inga krav, men det finns 
glädje.  
 
David som skrivit psalmen har just blivit konfronterad av profeten 
Natan. David, kung och en av de stora föredömena i Bibeln, hade 
blivit förälskat i Batseeba och sett till att hennes man blivit dödad och 
sen hade han gift sig med henne. Ganska solklart inte så schysst. 
Idag hade han kanske dömts till anstiftan till mord och livstids fängelse 
precis som Helge Fossmo efter Knutbydramat, men å andra sidan var 
han kung så han kunde ju gömma sig bakom det. Men han kunde inte 
gömma sig för sitt eget samvete och inte heller för Natan - Guds 
profet. Också skriver han sången vi läst. Hans frimodighet var borta, 
han hade glidit bort från Guds hjärta, men han gömmer sig inte, han 
är grymt ärlig, det finns ingen vacker fasad. Och det är ju därför denna 
sång berör oss även idag fortfarande. Och det är när människor ser 
det i ditt och mitt liv som det bränner till, som det berör, när vi vågar 
visa att vår egen brustenhet, men samtidigt hur Guds nåd möter oss 
dag för dag. Det är inte med fina fasader som vi kommer växa i 
frimodighet utan när våra fasader rämnat som Gud på nytt kan ge oss 
en frimodig ande. 
 
Vi behöver frimodigheten för det finns massor av människor som 
längtar efter syfte och mening i livet, som längtar efter andlighet och 
Gudsmöten. Din fascination för Jesus föder frimodighet att dela livet 
med Jesus till andra, i brustenhet, ärlighet, i medvetenhet om ditt 
beroende av Gud och i glädje. 
 
Vi sjunger sången ”Skapa i mig Gud” av Bengt Johansson med text 
från Ps 52. Låt det bli din bön just nu. 

 
 
Din fascination för Jesus föder frimodighet att dela livet med Jesus till 
andra och den frimodigheten kommer föda en stor förväntan på Gud. 
Förväntan är det tredje F:et. Ett syfte med denna predikan idag tror 
jag är att öppna våra ögon för Jesus igen – fascination, för människor 
runt omkring oss – frimodoghet och för att Gud inte slagit sig till ro 
nöjd i en kyrkbänk, utan att han har något mycket mer i tanke och 
beredskap för våra liv, vår stad och de nätverk och vänskapsrelationer 
vi finns i. Gud har något mer i pipeline. 
 
Vad förväntar jag mig ska ske i mitt liv de närmaste åren, vad 
förväntar jag mig ska ske i församlingen? Jag är övertygad om att om 
vi vågar dyka ner djupt och börja fascineras av Jesus igen och om vi 
vågar bli fria och modiga och börja leva livet med Jesus hela veckan i 
alla livssituationer så kommer vår förväntan på vad som ska ske ökat 
grymt mycket. Och då börjar det ju bli spännande att vara kristen.  
 
 
 
 


