
SÖNDAGSANDAKT 10 maj – 5:e söndagen i Påsktid ”Att växa i  tro” 

Händer det att du är arg och upprörd över all ondska, orättvisa, fräckhet och orättfärdighet i 
världen? Då delar du den vreden med Gud, enligt dagens Gammaltestamentliga text.
Vi behöver uttrycka våra känslor inför det som vi upplever vara fel. Men, det är lätt att bli 
dömande eller modlös och uppgiven om man hänger sig för mycket åt sin upprördhet. 
Dessutom kan man bli ganska så försagd och beklämd när man upptäcker sig själv delaktig i 
världens ondska. Så här uttryckte Gunnel Vallquist det hela:
   ”Ju längre man lever, desto orimligare blir det att döma, desto omöjligare. Inte bara därför att 
man mer och mer upptäcker att man inom sig själv har alla möjligheter till det onda. Eller 
nästan alla. Utan också därför att allt eftersom man lär känna människor, allt eftersom man 
kommer flera av dem nära, desto mer blir det så att varje svaghet, varje synd, i ens medvetande 
kommer att bära ett älskat ansikte. Det onda inom medmänniskan drabbar en som ett lidande. 
Men dömandet blir omöjligt.” 

Gud har ju anledning att känna vrede när hans eget skapelseverk vänder honom ryggen och i 
förvirring bryter sönder livet. Men, det är just lidandet som blir Guds grundläggande uttryck när 
Han i kärlek söker människans uppmärksamhet. Gud är mån om att vi människor INTE skall gå 
sönder, utan bli hela. Hör vad profeten Jesaja skrev:

Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet och vars namn är heligt:
Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde.
Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft.
Jag skall inte ständigt hålla räfst, inte vredgas för evigt –
då skulle livsanden förgås, de levande väsen jag skapat.   (Jes 57:15-16)

När du lider för världens skull eller lider av dina egna brister, då vill Gud ingjuta sin Ande i ditt liv 
och ge dig mod att kämpa vidare mot det onda. Kämpa trons goda kamp!

Dagens episteltext är hämtad från Galaterbrevet 5:13-18:
   ”Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, 
utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: 
Du skall älska din nästa som dig själv.
Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra.
Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. 
Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra 
det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.”

Här beskriver Paulus den där kampen mellan ont och gott i världen, en kamp som även hotar 
kyrkan och lärjungarnas egna liv. 
Det som han kallar ”köttet” står för egoism, maktbegär, självhävdelse, omoral. Köttet vill göra 
mig själv stor, segrande och njutande – kanske i rädsla för att bli bortglömd, osedd, maktlös. 
Köttet syns och hörs.
Men anden är osynlig och likväl mycket verklig. Anden är det djupaste av vår person, det mest 
levande - om du fötts på nytt eller uppstått med Jesus, som Paulus uttrycker det. 
Om anden får råda så vidgas ditt perspektiv bortom dig själv, du ser medmänniskan, önskar 
gemenskapens bästa, delar Guds lidande, kraft och glädje. 



Vi får be tillsammans med Jesus och dela hans liv! Hör hur Jesus ber:
Dagens evangelium är hämtat ur Jesu översteprästliga förbön i Johannesevangeliet 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 världen, 
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. Helga dem genom sanningen; 
ditt ord är sanning. ”

Här i världen, med all sin trasighet, är vår plats att leva.
Det kan vara svårt. Världens ordning frustrerar oss. Vi är obegripliga och gåtfulla inför varandra. 
Tiden hetsar och splittrar oss. Ibland tycks ”världen” vara många och skilda världar.  Men var vi 
än är i denna röra så finns det en plats att mötas på och bli ett: i Guds namn. Där får vi vara 
skyddade och bevarade – alla våra olikheter till trots. Världens sätt att värdera, separera, 
nonchalera hålls utanför. 
”Sanningen skall göra er fria” stod det ovanför huvudentrén till min gymnasieskola. Den som 
låtit hugga in dessa ord i stenväggen tänkte väl på all bildning och klokskap som skulle hjälpa 
oss att leva i världen. Men det är ett citat av Jesus! Han som kallar sig själv för Sanningen. Han 
som är Ordet som blev människa. Han som ber för oss att vi skall bevaras från det onda och få 
del av glädjen – helt och fullt!

Vi ber: Herre Jesus Kristus  -  ibland känns det tungt att fungera i ditt rike.
      Krav och problem i uppgifterna snärjer in oss i kraftlöshet och vanmakt.
     Men Herre, hjälp oss att stanna upp för att få klarsyn och överblick.
      Vi får vara i stillhet hos dig, nära dig, i dig.
      I den gemenskapen vill du stärka vårt förtroende till din kärlek
      och förnya glädjen över att vi får vara dina barn och dina medarbetare. 
      Kraven blir då inte så för stora, problemen inte olösliga och uppgifterna blir
      GÅVOR från dig.  Amen. (Bön från S:t Davidsgården)

Ps o S Nr 850: 
1. Som liljan på sin äng, som fågeln högt i skyn, som stjärnan i sin rymd, 

så är jag till i dig. Du mäter alla mina år. Du räknar mina huvudhår. Jag 
växer i din närhets land, du bär mig i din hand.

3. Som luften sluter om varenda dal och höjd, som vattnet fyller ut de stora 
havens djup: Du sluter om mig, år från år. I dig jag rörs, vart än du går. 
För varje andetag är ditt: Du bor i livets mitt.

HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG. HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH VARE DIG 
NÅDIG. HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. I FADERNS; SONENS OCH DEN HELIGA 
ANDENS NAMN: AMEN


