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Predikan 12 nov 2017 - Var växer tron? 

Under hösten har predikningarna utgått från Romarbrevet och idag 

har vi nått fram till kapitel 10.  

Föreställ och tänk dig att du är med i grupp/församling här i 

Mariestad, en grupp som ofta samlas hemma hos varandra för att 

be till Gud, fördjupa sig i tron genom att följa nått 

undervisningsmaterial eller för att dela nattvard någon gång då och 

då. Ni är ganska olika i gruppen och det vrids och vänds på en hel 

del frågor. Exempel: Vad ska vi satsa på framöver? Når vi fler? Vem 

ska vara ledare? Ansvar-frihet? Hur mycket ska barnen få ta plats i 

vår gemenskap? Hur ska vi leva? Kanske känns det lite spretigt i 

gruppen och man famlar sig fram.  En dag kommer det ett brev från 

en välkänd man som har grundat flera församlingar, kunnig teolog, 

starkt övertygad kristen och ledare. Ett brev att ta på allvar. Brevet 

innehåller klargörande undervisning i olika frågor och påminner om 

det mest centrala: att vara förankrad i Jesus Kristus. Vad tror ni 

skulle hända när ni tar emot och läser det här brevet?   

Förhoppningsvis så startar en process, där Jesus kommer beröra 

med stor kärlek igen, där ni får växa och mogna tillsammans.  

Det här skedde i Rom i mitten av det första århundradet.  De 

troende träffades i hemmen, eftersom att det inte fanns några 

stora kyrkobyggnader att samlas i. Paulus skriver då ett brev, 

”Romarbrevet”, där han berättar att han planerar att göra en resa 

till Rom, som en bas för det fortsätta missionerandet.  I brevet tar 

han även upp en del frågor som att han fått rapporterat att 

församlingen brottas med. Det har blivit en del spänningar eftersom 

att församlingen består av både judar och icke- judar. De diskuterar 

bland annat kravet på omskärelse och att följa lagen som Mose fått 

ta emot av Gud på Sinaiberg, Ska detta gälla även de som inte är 

judar? Hur ska man leva som efterföljare?  Paulus är tydlig att det 

finns bara en sak som kan leda till frälsning. Detta återkommer han 

till på flera ställen i brevet. 

Rom 3:21- 24 ” Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som 

inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om – 

en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla som 

tror. Här görs ingen skillnad.” 

Rom 10: 9 -13 ” Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, 

och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, 

skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens 

bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom 

skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude eller grek (eller 

svensk eller somalier, eller afghan eller…): alla har samma herre, 

och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och 

en som åkallar herrens namn skall bli räddad.  

För några veckor sedan predikade Walle utifrån Rom 6 ”Från död till 

liv”. Han vävde även in HC Andersens saga om den fula ankungen.  

Jag har använt den sagan många gånger när jag undervisar i skolan, 

när jag vill ta upp frågor om utanförskap, att känna sig värdelös och 

inte duga. Ankungen fattade inte vem han var förrän han upptäckte 

det efter en tid när han speglade sig i vattnet. Han var en vacker 

svan.   
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På samma sätt kan du och jag få upptäcka dem vi verkligen är, i 

mötet med Jesus. I detta kan jag hitta en VILA – att jag har min 

identitet hos Gud. Jag duger, min tro räcker, jag är räddad. Det är 

stort att få börja tro, att säga ja till Jesus.  

Mitt dop: Själv minns jag när jag på beslutsamma, men lite darriga 

ben klev ner i dopgraven i Betel i Finnerödja. Jag var inte så 

gammal, men det var oerhört viktigt och efterlängtat. Att få visa 

Jesus att jag inte levde bara på mina föräldrars tro, utan ville ta ett 

eget beslut för att kunna växa vidare.    

 Men VAR växer och mognar tron?  

När jag funderade på detta hemma i början av veckan, så var några 

saker som ploppade upp i hjärnan så där på direkten.  

Först orden: ”När det blåser runt omkring”. Sedan bilden av ett 

biologiexperiment som vi har hållit på med i no -undervisningen på 

skolan, där jag jobbar.  Börjar med experimentet – flaskträdgården. 

Faktum är att Jesus använde ofta liknelser från växtriket, så då 

kanske det här exemplet från biologin kan vara till hjälp?! 

1. I Guds ekosystem (Bild på en PET flaska med växt) 

Eleverna fick en Plastflaska, som delades på mitten. De lade i stenar 

i botten som dränering, sen fuktig planteringsjord, satte i en liten 

planta, tejpade igen, skruvade på korken och ställde den i ett ljust 

fönster. Frågade oss: Kan vi få växten att trivas? Hur länge? Vad är 

det som gör att växten trivs iså fall? Bara efter någon dag såg vi att 

det hände saker. Det hade bildats vattendroppar på väggarna. Nu 

studerar vi flaskan vecka efter vecka och ser hur plantan fortsätter 

att leva och frodas. Den får det den behöver; jord, mineraler, 

näring, vatten, koldioxid och solljus. Fotosyntes och cellandning, 

livsviktiga processer som är igång. Utan solen ”motorn” så fungerar 

det inte. I detta mini-ekosystem kan faktiskt en planta trivas! 

Vi, är ju också levande organismer i Guds stora ”ekosystem”. 

Jordklotet är faktiskt ett ekosystem. Jag skulle kunna beskriva 

mognad i tro med hjälp av vår fantastiska människokropp, men nu 

väljer jag att jämföra oss med en växt.  Likt plantan, kanske ett litet 

senapskorn, så får vi låta våra rötter ständigt växa neråt i jorden för 

att hämta vatten och näring hos källan ”Jesus” och samtidigt låta 

vår stam med grenar och blad växa i riktning uppåt mot solen, som 

är ”Gud” med sin kärleksenergi. Utan Gud kan vi inte leva. Den 

helige Ande hjälper oss när vi bygger upp våra liv, cellerna, och är 

med i processen – fotosyntesen, när vi andas friskt syre till vår 

omgivning och får blomma ut med allt vad det innebär.  

Tänk vilken inneboende växtkraft det lilla fröet har, när det väl börjat gro? 

Guds kärlek förvandlar oss och det bara sker automatiskt på något 

sätt. Jesus talar om Guds rike som något som är inom oss (Luk 17:21).  

Det är fantastisk tanke och verklighet att vi lever i Guds ekosystem.  

Luk 8 Läs ytterligare en liknelse hämtad från växtriket, Luk 8 om sådden, 

(Guds ord), där en del föll på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. 

En del föll bland stenarna, där det var lite jord och det vissnade fort 

eftersom det var utan rötter. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte 

upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden. Guds ord är det 

som sås ut och denna liknelse visar på att mottagligheten är olika och får 

konsekvenser. Det är inte alla som tar emot och låter fröet landa i god 

jordmån, där det tillåts mogna.  
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Vår öppenhet för Gud och mottagligheten för hans ord är en 

grundförutsättning för trons mognad och tillväxt.  Boktips: Den som 

hittar sin plats tar ingen annans (läs på baksidan av Tomas sjödin) 

Tillbaka till Rom 10:16   Paulus bekymrat om judarna som inte hittar sin 

plats och inte är villiga att emot evangeliet. V. 10 ”men alla lyssnade inte 

till budskapet… uttrycker i vers 1 Min önskan och bön till Gud är att de ska 

bli räddade. Hedningarna tar alltså ivrigt emot, men inte judarna. Har Gud 

förskjutit sitt folk? Resonemanget vidare om detta får ni läsa mer om i kap 

11 och framåt. 

Var mognar vi? När vi öppnar upp för Gud, är i hans närhet och tar emot 

hans ord, då blir det mognad och tillväxt!  Vi kan få finnas i Guds 

ekosystem.  

Till nästa tanke om var växer tron och mognar?  

2.  ”När det blåser runt omkring oss”  

(Bild: två människor ute i blåsten) 

Jag har märkt, och säkert många med mig, hur Guds kraft och nåd bär 

genom livets alla förhållanden, även när det blåser rejält runt omkring 

oss.  Vi går igenom livskriser och det är i de här skedena som jag har 

mognat i tron och fått lita till hans styrka, att han bär och är med. 

(Exempel från mitt liv…) 

Det är rätt skönt att lita till en som är starkare än jag och att ha någon att 

falla tillbaka på. Lite skrämmande när vi inte har kontrollen.  

Jmf. Vet inte om ni har gjort den klassiska tillitsövningen, då man står i en 

ring runt en person som ska blunda och falla åt olika håll. Den använde jag 

i konfirmationsundervisningen ibland, när jag arbetade i församlingen. 

Det gäller att lita på att kompisarna tar emot.  Så får vi lita på Gud! 

 

Exempel: Paulus och de första kristna mötte motgångar och förföljelse, 

och det blåste minst sagt hårda vindar när han skrev många av breven. 

Men han fortsätter hela tiden att predika om Guds kraft och nåd. 

Församlingar växer fram och människor mognar i tron på Jesus. 

Vi har möjlighet som enskilda och som församling att ta emot hälsningen 

från Romarbrevet. Vi får ta till oss uppmaningen om att vara stadigt 

rotade i Honom och i tacksamhet få ta emot kärleken från Jesus. 

Tillsammans kan vi hitta vår plats i Guds ekosystem och påminna oss om 

det som står i 1 Kor 3. Det är Gud som ger växten! 

Marie Östman, november 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


