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FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Att växa i tro

Vem är ”dem” och vem är ”världen”? Centrala frågor i söndagens text.

Jesus  ber  för  sina  lärjungar  på  skärtorsdagskvällen.  Innan  han  går  ut  i
mörkret för att bli förråd av Judas.

Judas hade varit en av de tolv. Hade varit. Han hade nyss lämnat lärjunga-
skaran. Lämnat ”dem” och gått över till ”världen”. Jesus nämner i bönen
Judas som ”undergångens man”.

Jesus  betonar  åtskillnaden  mellan  ”dem” och ”världen”.  ”Dem”,  det  är
Jesu lärjungar. Det är vi, som vill vara Jesu lärjungar.

Vår kristna tro bör vara en följd av, vad vår bibel förkunnar. En följd av de
första elva lärjungars förkunnelse. ”... Men inte bara för dem ber jag utan
också f  ör alla   som genom   deras   ord tror på mig. ...” 

Många har minnesbilden: ”Jesus för världen, givit sitt liv.” Men, Jesus ber
inte  för  ”världen”!  Söndagens  text  börjar  med uppseendeväckande ord:
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen …

”... Ja, men ….” kanske någon invänder. Drar sig till minnes orden i Joh
3:16 ”... Så älskade Gud världen ….”. 

När vi ändå har bibliska allmänbildning, slår vi upp vad som faktiskt står. 
Måste erkänna: Min egen minnesbild var inte korrekt. Jag hade för mig, att
det stod ”Så älskade Gud världen all ... ”, men se det gjorde det inte …

Joh 3:16-18 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. Ty Gud sände
inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle
räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd,   men den
som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende
sons namn.

Översteprästerna,  fariséerna  och  de  skriftlärda  hade  kunskapen.  Kunde
profetiorna om en kommande Messias. Men, de vägrade att ”ta in” att Je-



sus är Guds son. Trots alla under Jesus gjort. Som de själva bevittnat.

I stället säger de – underförstått - att Jesus är en horunge. Att Jesus är son
till en prostituerad kvinna. Jag kan inte se, någon annan rimlig anledning,
till att använda orden: ”... Vi är inga oäkta barn ...”

Joh 8:41-44 (Jesus säger:) Ni gör er faders gärningar.« Då sade de: »Vi är
inga   oäkta   barn. Vi har Gud till fader och ingen annan.« Jesus svarade:
»Om Gud vore er fader skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud och
kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt
mig. 

Ordvalet uttrycker djupt förakt för Jesus som person. Judarnas ledare  slä-
par Jesu namn i smutsen. Reflektion: Mobbing är ingen ny företeelse.

I dag – två tusen år senare – är de rader som kommer efter orden ” … Så
älskade Gud världen …” okända för många människor. 

Därför repeterar vi evighetslöftet en gång till: … Ty Gud sände inte sin son
till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom
honom. Den som tror på honom blir inte dömd,   men den som inte tror är
redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.

Vill jag inte vara Jesu lärjunge, då tillhör jag världen. Jag vill inte ha hans
förbön. Jag behöver inte hans evighetslöfte. Jag reder mig själv. Ungdoms-
åren efter konfirmationen, är uppbrottets tid. Ställer sig någon frågan: Vem
äger evigheten? Smaka på innebörden av orden: ”Nej tack”.

Å andra sidan: Vill du och jag vara lärjungar, då gäller löftet dej och mej:
Den som tror på honom blir inte dömd. Erbjudandet gäller alla. Oavsett vi
tidigare sagt nej tack! Endast min viljeyttring behövs. Mitt ”nej tack” mås-
te bytas till ett ”ja tack”. När? Nu. … Återigen: ...Vem äger evigheten? …

Det räcker – det börjar med - att vi ärligt vill vara lärjungar. Då är vi inne-
havare av Jesu löften. Då är vi inneslutna i Jesu förbön och hans evighet.

Det är märkligt, men många avvisar det goda budskapet. I stället skapar
man sig en egen religion, eller ansluter sig till någon ickekristen lära.



Alla religioner handlar om evigheten. Viktiga frågor: Ger din tro ett verk  -
ligt evighetslöfte?  Ställer  din  tro  krav?  Har  du klarat  din religions  alla
krav?

Jesu löften kostar inga pengar. De kräver inga pilgrimsvandringar. Mer än
så: Du kan inte kvalificera dig själv. Det har han gjort åt dej. Försöker vi,
märker vi att vi misslyckas. Kristendomen är unik. Kristendomens Gud,
erbjuder världen evigheten tillsammans med honom, som gåva.

Att uttrycka förakt för Guds gåva till mänskligheten. Förakt för sonen till
universums skapare, är faktiskt inget bra val. Däremot, att förlita sig på
Jesu försoning ger dej och mej ett välgrundat hopp inför evigheten.

Paulus uppmanar oss och församlingsborna i Rom: Ta till dej och sprid
detta budskap. Genom att öppna din mun. Gratis och möjligt för alla.
Rom 10:9 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. 

Här kommer nu söndagens text. Utökad med några efterföljande verser.
Joh 17:9-17 Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du
har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och
jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de
är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt
namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan
jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och
jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man,
ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag
medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt. Jag har
gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör värl-
den, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem
ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte
världen, liksom inte heller jag tillhör världen. 17 Helga dem genom san-
ningen; ditt ord är sanning. 
Joh 17:18-21 Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till
världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de
skall helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också
för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett
och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. 


