
Predikan i Sankt Olovs kyrka söndagen den 13 september 2009. 
Predikotext: Ef. 4:1-6   
Övriga texter: Ps. 95:1-7; Joh. 17:9-11 
Tama: Enheten i Kristus 
Söndag: Fjortonde söndagen efter trefaldighet 
Typ av gudstjänst: Söndagsgudstjänst 
Musik:  
 
Inledning 
”Så att de blir ett” säger Jesus. Är vi ett? Känner du dig som ett med 
bänkgrannen? Känner du gemenskap med den framför dig? Känner 
du glädjen som vi hörde i Psaltarpsalmen? ”Lova Herren min själ”. 
 När du tänker på Sankt Olovs kyrka, tänker du då på gemenskap, 
tänker du då på hur vi välkomnar den som är ny? Kanske känner du 
dig ny? Hur tänker du om Sankt Olov?  
 Tänker vi på att vi tillsammans kallas att höra ihop? Att ha 
gemenskap, att umgås? Eller går vi till kyrkan, och så går vi hem?  
 
Jesu bön 
Kristus Jesus har en bön för oss, vi hörde det i evangelietexten: ”Jag 
ber för dem”, sa Jesus. Och Jesus har ett uppdrag till oss. Det är att 
vi ska vara ett, en kropp, en gemenskap.  
 Det är oss, här i Sankt Olovs kyrka och kyrkan i hela världen 
som Jesus ber för. 
 
Efesierbrevet - hur gemenskapen ska vara 
Vi hörde i Efesierbrevet hur det ska vara i Guds kyrka över hela 
världen, och här i vår kyrka: ”alltid ödmjuka och milda”, 
fördragsamhet, tålamod och kärlek ska råda. Friden ska vara vårt 
band mellan oss som ska bevara den andliga enheten - hur 
uppfordrande kan inte det upplevas i Centrumdistriktet här i Sankt 
Olov?  
 Vi ska hålla ihop som ”en enda kropp och en enda ande”, läser vi 
vidare.  
 
 

Hur vi är när vi kommer till Sankt Olovs kyrka 
När vi kommer hit, när vi träffas som kristna, när vi lever som en del 
av Sankt Olovs församling här i Centrum, så är det viktigt hur vi är.  
 Och när något av våra älskade syskon inte kan koma, eller inte är 
här, då ska en plats vara tom och en del av kroppen som vi tillhör 
ska saknas.  
 När vi är samlade tillsammans eller på andra sätt lever som Guds 
församling, då har vi alltså Guds uppdrag att hela tiden sträva efter 
ökad enhet, ökad gemenskap med de som är här. Kanske kan det ske 
genom att leta upp nya personer att sitta bredvid, tänka nytt vad 
gäller hur jag gör på kyrkfikat, lära oss namnen på några till, än mer 
tänka på hur jag kan välkomna den som är ny, se till så att än fler 
kommer in i gemenskapen.    
 
Vi är bra, men inte helt efter Guds vilja ändå 
Vi som är här, vi vars kyrka detta är. Jag tror inte att vi är dåliga, vi 
är bra människor, skulle jag tro. I mångt och mycket kärleksfulla. 
 Men vi uppfyller ändå inte Guds önskan, den om enhet i Kristus 
(dagens tema).  
 Vi har mycket kvar att jobba på innan Jesu bön är uppfylld. Var 
och en har vi en uppgift att jobba för: mer och mer enhet och 
gemenskap med varandra och Gud. 
 
Lagen och evangeliet 
Det är den tunga delen, vad jag tror att Gud uppmanar oss till, Guds 
krav - Guds lag säger man ibland.  
 Men in kyrkan, i den kristna tron, i vårt liv tillsammans med Gud 
så har vi  inte bara lag, eller krav. Kärnan i kristen tro är ju 
evangelium - glatt/gott budskap, glädjebudskap.  
 
Guds mål med enheten i Kristus 
Guds mål med enheten i Jesus Kristus, gemenskapen i kyrkan, är 
inte att tynga oss utan att vi tillsammans ska kunna få och uppleva 
glädjen som vi läste om i Psaltarpsalmen: ”Kom låt oss jubla till 
Herrens ära” komma ”inför honom och tacka och hylla honom med 
sång och spel”, ”för han är vår Gud och vi [är] hans folk” 



Att få syn på glädjen i enheten i Kristus 
Den här glädjen tror jag att vi lite mer kan få tag på och se och 
upptäcka när vi ser hur Gud ser på oss, ser på dem som tillhör Gud. 
 
Efesierbrevet 
Vi läste, i Efesierbrevet, om ett hopp som vi en gång kallats till, en 
Herre, en tro, ett dop, en Gud.  
  
Hoppet  
Att detta livet, denna tillvaro så som vi ser och upplever den, det är 
inte allt. Verkligheten är mycket större och mycket mer fantastisk, 
verkligheten är att Gud finns, att Gud älskar oss och att Gud är allas 
far (som vi hörde i texten).  
 Dvs. Gud är vår älskande förälder, och samtidigt den som har all 
makt (Vi tror på Gud Fader (pappa) allsmäktigt (har all makt)) - 
WOW!  
 Gud är en förälder, en god förälder, som inte bara bryr sig när det 
är reklampaus i TV-tittandet eller bara när trehjulingen gått sönder.  
 Nej, Gud är en förälder som alltid är nära oss, som alltid vill visa 
sin kärlek till oss, sina yngre och äldre barna (kanske är det flest av 
de lite äldre barnen här idag?).  
 
Dopet 
Vi läste vidare, efter hoppet om ett dop, en tro.  
 I dopet så erbjuder oss Gud döden, döden tillsammans med Jesus 
på korset.  
 Gud erbjuder oss att dö ifrån den här världens bekymmer, denhär 
världens ondska - också vår egen ondska och del i all ondska i 
världen, att dö bort ifrån den här världens trasighet och lämna allt det 
här bakom oss, i graven där Jesus lades. 
 Och så uppstå, få liv igen., tillsammans med Jesus, med allt detta 
kvar bakom oss, kvar i dödsriket där det inte kan komma åt oss.  
 Det liv som Gud erbjuder oss i dopet, ett liv tillsammans med 
Jesus, ett liv där Gud vill ge oss kärlek, godhet, hälsa, läkedom, 
gemenskap och glädje. 
  

 
En är tron 
Detta erbjuds vi i dopet, att så vara en del av det som vi hörde i 
texten ”en är tro” det är främst att vilja ta emot allt detta som erbjuds 
oss i vattnet vid dopet.  
 
Den helige Ande, den store glädjespridaren 
Igenom dopet och tron erbjuds vi hoppet om att leva livet här och nu 
tillsammans med Gud och varandra och sedan i livet efter döden.  
 För att sätta riktig fart på och glädje i oss så får vi i dopet också 
den Helige Ande.  
 Hjälparen kallas också Anden, som när vi ber om det, hjälper oss 
i vår svaghet och motgång, och som hjälper oss till styrka och 
framgång istället. Anden vänder mörker till ljus och Anden vill 
hjälpa oss med den svåra, men viktiga, utmaningen att mer och mer 
bli ett, här i Sankt Olovs kyrka.  
 Anden vill hjälpa oss att tillsammans kunna glädjas över 
varandra, över gemenskapen och att vi tillhör Gud, så att vi säger till 
varandra, som i Psaltarpsalmen: ”Kom, låt oss jubla till Herrens ära.”  
  
Vore inte det fantastiskt om det kunde vara så hos oss? Och än mer 
fantastiskt att Gud vill hjälpa oss om vi ber honom.  
 
Amen  
 
Trosbekännelsen 
 
Sång efter: 
”Nu när vi möts i ditt underbara namn, söker vi friheten Jesus åt oss 
vann.”  
 


