
Joh 17:9-17 “Att växa i tro”  

Predikan av Tomas Laveson 10/5 2020 

Evangelietexten för den här söndagen, den 10 maj, är en del av Jesu bön för 
sina lärjungar 
När de var samlade till den påskmåltid som blev början till Jesu lidande bad 
han för dem 

Den bönen finns i Johannesevangeliets 17:e kapitel 
Jag läser från 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 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. 

Temat för den här söndagen är ”Att växa i tro” 

Det som har liv växer – ett träd växer – ett barn växer 
Vår kunskap och våra förmågor kan växa 

Och tron kan växa – för tron är också något levande 

Jag vill peka på sex saker i vår text som handlar om hur vi kan ”växa i tro” 

1. Att växa i tillit till Jesus 

Först – att växa i tro är att växa i tillit till Jesus 
Det är att liksom krypa nära honom och höra när han ber för oss 

”Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, 
eftersom de är dina.” – så bad Jesus 
Jag tror han också ber för oss 

Jesu första lärjungar kände säkert förtroligheten i Jesu bön 
Det blev en atmosfär av närhet och helighet 
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Att växa i tro är inte att försöka lyfta sig själv i håret på ett andligt plan 
I stället är det att slappna av och luta sig mot Jesus – mot hans tro och hans 
bön 
Lita på att vi alltid är i hans hand 

För tro är inget vi ska prestera 
Tron växer i vår gemenskap med Jesus 

2. Tro i prövningen 

Det andra handlar om tro i prövningen 

”Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för 
det onda” 

Förr eller senare drar livets stormar in i våra liv 
Vi möter prövningar – motgångar av olika slag, kriser och sorg 
Tron skakas och kanske vacklar  

Det är inte självklart lätt att tro i prövningen 

Men Jesus har bett för oss 
”Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för 
det onda” 

Att växa i tro i prövningen är att luta sig mot Jesus och tro att han får svar på 
sin bön  

3. Tro i församlingen 

Det tredje handlar om tro i församlingen – i den kristna kyrkan 
”Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir 
ett, liksom vi är ett.” bad Jesus 

Vi är ett genom tron på Jesus 
Vi är döpta till honom för att tillhöra Gud och för att tillhöra församlingen 

Många tänker nog på den kristna församlingen som en religiös 
intresseförening 

En del spelar fotboll, några skådar fåglar – och andra satsar på andlighet eller 
på att förvalta den kristna traditionen 

Men församlingen är mer än en intresseförening eller en kristen tradition 
Den är ett heligt mysterium 

Den tillhör Gud – den är hans folk i världen 
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Jesus bad om att vi ska vara ett  
Vi hör samman med alla som tillhör honom 

Vi får växa i tro i församlingen 
Vi behöver den gemensamma bönen – i gudstjänsten och vänner emellan 
med erfarenheter av hur Gud hör och hjälper 

Och när vi inte får de svar på bönen som vi önskar får vi stödja varandra och 
tillsammans ställa de svåra frågorna 

Vi behöver varandra – vi behöver kärleken  
Vi behöver omsorg och omtanke 
Vi behöver nattvarden – där vi tillsammans öppnar våra liv för Jesus  

Den kristna kyrkan hjälper mig inse att jag inte är ensam, utkastad på ett 
stoftkorn i universum – utan jag har ett hem 
Ett hem i församlingen och ett hem i himlen hos Gud 

Tillsammans kan vi växa i tro  

4. Att växa i glädje 

Det fjärde handlar om glädje 
Jesus bad: ”Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, 
för att de skall få min glädje helt och fullt” 

Ibland möter vi prövningar men ibland är det tack och lov mera uppåt 
Dom tiderna gillar vi – när livet ler mot oss och själen sjunger som koltrasten 
om våren 

Det är så gott när trycket över bröstet lättar och man får kontakt med livet på 
nytt 
Det är så befriande när knuten i magen löses upp och man kan vara glad igen 
 – skratta hjärtligt i sin ensamhet eller tillsammans med vänner 

”de skall få min glädje helt och fullt” sa Jesus 

Det handlar om vanlig mänsklig glädje över livet och alla de rika gåvor vi får 
njuta av i den här världen 
Och det handlar om att vi är Guds barn och har ett hem i himlen 

Gud ville att vi skulle vara glada när han skapade oss – för Gud är glad! 
”de skall få min glädje” sa Jesus 

Det står inte i Bibeln hur Jesus uttryckte sin glädje – om han hade ett bullrigt 
skratt eller ett stilla leende eller mera glimten i ögat – det vet vi inte 
Kanske hade han allt detta i kvadrat och mycket mer därtill 
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Jesus var glad  
Det står i Luk 10:21 att han ”fylldes med jublande glädje genom den heliga 
anden” 

Och precis innan hade han sagt till lärjungarna 
”gläd er över att era namn är upptecknade i himlen” 

Vi har ett hem i himlen 
När vi förlorar det här livets glädjeämnen finns det en glädjekälla ingen kan ta 
ifrån oss – Guds egen glädje – och den är evig 

5. Tron bygger på Jesu ord 

Det femte – tron bygger på Jesu ord 
”Jag har gett dem ditt ord” och ”ditt ord är sanning” sa Jesu 

Det finns mycket tro omkring oss 

Tro på horoskop, tro att det finns kraft i kristaller, tro på vetenskapen, tro på 
kärleken, olika religioners tro 

Kristen tro är tro på Jesus Kristus 
Den bygger på Bibeln och på Jesu undervisning 

I Rom 10:17 skrev Paulus: 
”tron bygger på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord” 

Vi växer i tro när vi förankrar våra liv och vår tro mer och mer i Jesu Ord och 
i Bibeln 

”Jag har gett dem ditt ord” och ”ditt ord är sanning” sa Jesus i sin bön 

6. Tro leder till helgelse 

Nu börjar vi komma till slutet – det sjätte: 
När vi växer i tro leder det till helgelse 
”Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning” sa Jesus 

Vad är helgelse? – jag tror inte vi använder det uttrycket så mycket nu för 
tiden 
Det känns lite gammaldags, men det är viktigt 

Helgelse – är det att vara ett helgon? 
Är det att bli religiös på något konstigt sätt? 
Är det att krympa som människa för att bli mera kristen?   Nej – nej – nej! 

Det kom en bok för rätt många år sedan 
Jag läste den aldrig, men rubriken har fastnat i mitt huvud  
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”Gör som Gud – bli människa!” 

Jag tycker det uttrycket på något sätt befriar från osund och inskränkt 
religiositet 
”Gör som Gud – bli människa!” 

Ja, det var så Gud gjorde när han skulle rädda oss – han blev människa i Jesus 
och levde bland oss  

Som barn flykting i Egypten – sedan lekte han med de andra barnen i Nasaret 
Under större delen av sitt liv utövade han troligtvis sitt yrke som snickare 
Han delade vår glädje och sorg 

”Gör som Gud – bli människa!” 

Att helgas och att växa i tro är att bli mera människa – inte mindre 

Vi tar så lätt på oss religiösa roller i kyrkan 
Och vi sätter på oss masker och förklädnader för att vi är rädda för varandra 
eller skäms för oss själva 

Att växa i tro är att bli mer och mer fri från detta 
Att växa i tro är att bli mera människa – så som Gud har tänkt 

Det är skönt och befriande att vara tillsammans med de som inte gömmer sig 
bakom roller och prestige – utan bara är som de är 

Att helgas är att bli mera människa, mera äkta, mera öppen och generös – så 
som Jesu Ord och föredöme visar oss 

”Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.” bad Jesus 

AVSLUTNING 

Nu har jag visat på sex punkter i Jesu förbön där det handlar om hur vi kan 
växa i vår tro: 

1. Vi får luta oss mot Jesu tro och bön och växa i tillit till honom 

2. Vi får tro i prövningen, och när vi inte orkar tro och be vet vi att Jesus 
ber för oss 

3. Vi får tro tillsammans med församlingen – den kristna kyrkan, för tron 
växer i gemenskap 

4. Vi får växa i glädje – för Gud är glad 

5. Tron bygger på Jesu Ord och växer när det får forma våra liv 
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6. Tron leder till helgelse 
Och det betyder att leva med Jesus som förebild och bli mera äkta och 
sann 

Till sist: Tron är en gåva från Gud – inte något vi presterar 

Gud är alltid först – innan du tänkt en tanke på Gud tänkte han gott för dig 
Innan du började söka honom sökte han dig 
Innan du började be, bad Jesus för dig 

Vi får allt mer öppna oss för honom  
Då kan tron växa i våra liv 

Vi ber 

Gud – vi behöver dig – du som är källan till våra liv och vår glädje 

Hjälp oss leva i tro – både när livet gör oss illa och när livet ler 

Tack för din kyrka – din församling i världen där vi får tro tillsammans 

Vi ber för vårt land och för vår värld 

Hjälp dom som är sjuka 
Trösta dom som sörjer  

Styrk dom som arbetar i vården och ge vishet till dom som fattar beslut som 
rör många 

Förbarma dig Gud över oss alla 

Tack Jesus för att du går vid vår sida och vi får luta oss mot dig 
Tack för att du ber för oss 
Amen 

Vi ber så som Jesus har lärt oss:  
Vår fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. 

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 och Sonens och den helige Andes namn. Amen. 


