
 

KROPPEN  
ROM 12:3-12 

Förra söndagen så predikade Tilda utifrån Romarbrevet 12 och 

de två första verserna, komprimerade verser med så mycket 

innehåll. Idag så ska vi ta ett kliv vidare in i samma kapitel men 

vers 3-12, kanske inte riktigt lika komprimerat, men ändå så 

mycket på så lite text. Bibeln är ju en bilderbok, profeterna 

talar i bilder, Jesus använde bilder och här tar vi klivet in i en 

återkommande bild hos Paulus. Bilden av Kroppen. 

Församlingen, efterföljarna till Jesus som en kropp. 

Vi ska läsa dessa verser tillsammans idag. Du får vara med och 

läsa högt från din bibel, bibelapp eller på texten här på 

väggen. Och vi börjar med den första versen som är den tredje 

i kapitel 12.  

Romarbrevet 12:3  

3I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: 

ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör 

tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det 

mått av tro som Gud har tilldelat honom.  

Tro inte att du är något va! Stick inte ut! Håll dig på mattan! 

Vad ska du med din tro kunna göra, ingenting! 

Lite den känslan kan man som svensk få när man läser denna 

versen kan jag tycka. Den svenska Jantelagen fanns tydligen 

redan i Bibeln eller? Och skulle vi bara ta denna versen i hela 

bibeln och läsa så skulle man kunna dra slutsatsen att det är så 

det är, att det är så Gud ser på oss. Men läser vi mer än denna 

vers så upptäcker vi ganska snabbt att så är det inte alls. En 

annan bild som används i Bibeln om församlingen, om Jesus 

efterföljare, är bilden av bruden och Jesus som brudgummen. 

En gång i tiden för snart 16 år sedan så var jag brudgum och 

stod bredvid bruden Emma. Fantastisk att så fina få lova 

varandra trohet. En vanlig lördagskväll i soffan hemma kan 

man också se på varandra med kärlek, men den dagen när vi 

stod längst fram i Missionskyrkan i Nässjö och vår gode vän 

Kalle ber oss vända oss mot varandra och ge våra löften till 

varandra är ändå något outstanding. Visst vågar du möta Guds 



blick om han ser på dig på det sättet som brudgummen ser på 

sin brud.  

Eller som profeten Sefanja uttrycker det i Sefanja 3:17 

17Herren, din Gud, bor hos dig, 

hjälten och räddaren. 

Han jublar av glädje över dig 

i sin översvallande kärlek.” 

Nä, detta handlar inte om en biblisk Jantelag. Det handlar mer 

om att övermod och grandios självuppfattning ställer till 

massa knas i våra liv. Ha inte så höga tankar om dig själv att du 

tror att du klarar allt på egen hand, utan Gud, utan människor, 

utan församling utan kropp. Bilden vi är på väg in i är ju bilden 

av en kropp och Paulus vill bara börja med att poängtera jag 

och du klarar oss inte utan kroppen. I Guds perspektiv är 

ensam aldrig stark. Kanske är vi i Sverige det folk i världen som 

behöver höra denna versen allra mest. För samtidigt som 

Jantelagen fortfarande ofta regerar i Sverige så är vi också det 

land som är mest sekulariserat och mest individualiserat i 

världen. Alltså – vi är det land som allra mest tror att vi klarar 

utan Gud och klarar oss utan att dela livet tillsammans med 

andra människor. Med andra ord är vi svenskar några av de 

mest ensamma människor som levt på vår jord genom 

historien. Märkligt att tänka, eller hur, men så är det.  

Också försöker svensken döva sin inre längtan genom att åka 

till kyrkan när helgen kommer. Nä, så är det ju oftast inte, vi 

försöker döva vår längtan genom att åka till köpcentrat när 

helgen kommer. Förra helgen var jag ledig och vi hälsade på 

min lillebror i Stockholm och jag tillbringade lördagen i Nacka 

Forum och Sickla Köpstad ihop med tusentals andra som går 

tätt, tätt, bredvid varandra ut och in i olika butiker, men ändå 

så otroligt långt från varandra, utan gemenskap, utan att 

prata, utan att mötas. För att sedan åka hem igen, många 

säkerligen till ensamhet eftersom Stockholm är den stad med 

mest ensamhushåll i hela världen.  

Tills såna som oss skriver Paulus, tro inte att du inte behöver 

kroppen.  

Men det här att Gud har gett oss olika mått av tro så. Är det 

så? Njä, vi kan alla växa i vår tro. Tro är inget statiskt, ju mer vi 

vågar gå med Gud desto mer kommer vår tillit att växa. 

Samma här egentligen, tro inte för mycket om dig själv, utan 

våga falla i Guds armar, i Jesu nåd. Tro är ju att inse hur 



mycket jag behöver Gud och våga lita på att det håller att gå 

med Gud genom livet.  

Vi fortsätter och läser…. 

Romarbrevet 12:4-8 

4Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med 

olika uppgifter, 5så utgör vi, fast många, en enda kropp i 

Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. 

6Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva 

i förhållande till vår tro, 7tjänandets gåva hos den som tjänar, 

undervisningens gåva hos den som undervisar, 8tröstens gåva 

hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela 

med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta 

visa barmhärtighet. 

Så drar Paulus med de kristna i Rom och just nu drar han med 

oss in i bilden – bilden av kroppen. Det är en väldigt vacker 

bild, tills synes i första läget kanske lite barnslig, men ju mer 

man tänker på den så är den så otroligt bra. Se på din kropp 

säger Paulus, kolla så bra den fungerar. Vi har alla krämpor och 

delar av kroppen som vi inte alltid känner oss så glada åt, men 

ändå, tänk på allt som ändå fungerar. Förunderligt fantastiskt. 

Och så är det med Kristi kropp församlingen också, 

förunderligt fantastiskt! 

Hur kom Paulus på den här bilden? Tja, ingen vet, men kanske 

var det på vägen från Jerusalem till Damaskus. I Paulus tidigare 

liv som fanatisk ledare för förföljelserna och fängslandet av 

Jesusefterföljarna i Jerusalem och Damaskus. Också där, mitt 

på vägen som kommer Jesus själv och möter honom så livet 

aldrig blir detsamma igen. Ljust lyser in i honom så han blir 

blind och rösten från Jesus ljuder ”Saul, Saul, varför förföljer 

du mig?” Där, liggandes på marken, förblindad, så blir bilden 

av kroppen tydlig för Paulus genom detta enda lilla ord – mig. 

Jesus är så helt sammankopplad med sin kyrka, att förföljer 

man kyrkan, förföljer man Jesus efterföljare så förföljer man 

Jesus själv. Över allt där församling finns där finns också Jesus.  

Vi är lemmar till för varandra, det är därifrån medlem, med-

lem kommer. Det handlar ju inte om att betala en 

medlemsavgift eller stå med i ett adressregister, utan att vara 

till för varandra. I kroppen är vi med-lemmar till för varandra.  

Vi har olika gåvor efter den charismata, den gåva av nåd, vi har 

fått. Vilka gåvor har du fått? Ibland gör vi detta lite för stort 

tror jag, lite för långt bort fram vardagen, lite för andligt. Tänk 



på ordföljden Tjänandets gåva hos den som tjänar. Gillar du 

att tjäna, känner du glädje i att fixa och dona så att det blir bra 

för andra runt omkring dig. Ja då har du antagligen tjänandets 

gåva, bara fortsätt att använda den, kroppen behöver dig och 

du behöver kroppen.  

Är du osäker på detta, eller vill klura lite mer på var din 

passion finns och vad du utifrån det skulle kunna kliva in i så 

boka in dig på ett Växasamtal. En timme ungefär med sju 

frågor som kan hjälpa dig att lite mer tänka efter. Lapp ligger 

på kyrktorget.  

Nu läser vi slutet 

Romarbrevet 12:9-12 

9Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det 

goda. 10Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, 

överträffa varandra i ömsesidig aktning. 11Slappna inte i er 

iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. 12Gläd er i 

hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. 

Paulus fortsätter på detta sättet hela kapitlet ut sen ända till 

vers 20, genom att bara mata bra grejer att tänka på. Det här 

killar och tjejer, herrar och damer, i Rom och i Mariestad, det 

här är så bra så detta ska ni bara mata in i skallen, mata in i 

hjärtat. Ska ni leva i bilden, leva kropp, vara med-lemmar, så 

är det detta som gäller. Varje uppmaning handlar om att slå 

vakt om livet i kroppen så församlingen kan fortsätta att få 

vara en livgivande och försonande gemenskap.  

För runt omkring går djävulen som ett rytande lejon, djävulen, 

diabolos, den som splittrar, den som drar isär, den som slår 

sönder. Om församlingen intas av stridigheter och lögner och 

vi börjar förbanna varandra i stället för att välsigna varandra, 

snacka skit om varandra istället för att hjälpa varandra, så 

kommer vår stora kallelse att vara kropp gå åt skogen. Hur du 

än tror och tänker omkring den onda makt som finns i 

universum så är det självklart Satans målsättning att sätta 

kroppen ur funktion, genom att slå sönder den och splittra 

den. Att lemmarna inte längre är till för varandra utan istället 

är mot varandra. Jag har sett alldeles för många församlingar 

bara i Sverige och i EFK där detta hänt för att det skulle vara en 

slump.  

Detta hintar Paulus om i ett annat brev, 2 Kor kapitel 2 

10Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Och när jag 

har förlåtit, om jag nu har haft något att förlåta, har jag gjort 



det för er skull och inför Kristus, 11för att inte Satan skulle få 

övertaget över oss. Vad han har för avsikter vet vi ju. 

Med andra ord… Det naturliga är att kyrkan, församlingen, 

Krist kropp, har ett övertag i den andliga världen. För Jesus är 

mitt i församlingen. Vi är Kristi kropp. Jesus är här. Men om 

kyrkan drabbas av oförsonlighet så vänder hon sig bort från 

Försonaren Jesus och tappar sitt övertag.  

Hur lever vi kropp? Jättesvårt tycker jag. Samtidigt som det är 

en otroligt vacker bild så är det klurigt att få grepp om hur jag 

kan leva kropp med er andra i Sverige 2018. Ta med dig det 

som en utmaning att fundera vidare på? Hur lever vi kropp? 

För det är verkligen vackert detta och en otrolig styrka. Du är 

del av något stort, så mycket större än du kan greppa och mitt 

i allt i denna spretiga kropp är Jesus centrum.  

5så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för 

sig är vi lemmar som är till för varandra. 

Amen! 

 


