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Rädsla i en orolig tid 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
Läs Matteus evangelium 6:25-34 
 
Här i Bergspredikan – en av Jesus mest kända predikningar – talar Jesus till sina lärjungar om rädsla i en 
orolig tid. Och de levde verkligen i en orolig tid. Politiskt sett var det oroligt: de levde i ett ockuperat 
land där soldater marscherade på vägarna. Och några årtionden efter denna predikan jämnas Jerusalem 
med marken. Det var oroligt på riktigt. 
 
De levde också i en orolig tid var och en personligen. De hade lämnat sina arbeten för att följa Jesus. 
Deras vardag, deras vanliga inkomst, deras värld som de tidigare hade känt den var borta. De följde 
Jesus och såg fantastiska saker ske, men det skapade alldeles säkert även en viss oro hos dem. För Jesus 
var ständigt kontroversiell. Han hade hot hängande över sig och han utmanade makten. Vem var han 
egentligen, Jesus? Vilken typ av motståndsrörelse hade de gått med i? Var skulle detta sluta? 
 
Och mitt i allt detta sätter sig Jesus ner, ser på dem och säger: "gör er inga bekymmer för morgon-
dagen". Hm, det är ju lättare sagt än gjort.  
 
Vad lever då vi i för tid? Ganska många bär nog på en känsla av att vi lever i en orolig tid. Idag på mor-
gonen berättar utrikesministern i Aftonbladet att ryska företrädare inte vågar komma hit för att det är 
så stor oro i landet – bilden av Sverige i ryska medier är väldigt mörk. Hon säger vidare att det är knasigt, 
och att det är desinformation som sprids. För när man ser på våld med dödlig utgång i Sverige, så ligger 
nivån ganska jämn över tid, men typen förändras. Dödligt våld i hemmet minskar något, medan dödligt 
våld i kriminella kretsar ökar.  
 
Men vad är det egentligen som är oroligt i denna tid? Jag tror att det finns ganska olika bevekelse-
grunder för att känna oro för vårt land och för vår tid.  
 
Gång på gång rankas Sverige som ett av de bästa länderna i världen. Sverige hamnar i topp när det gäller 
ekonomi, innovationsteknik, affärsklimat, låg korruption och hög utbildningsnivå. Ja, förra året place-
rade World Economic Forum Sverige på första platsen på sin lista över vilka länder i världen som är bäst 
att leva i. Unicef rankar Sverige som det bästa landet i världen för barnfamiljer och enligt The Global Age 
Watch är Sverige det tredje bästa landet i världen att vara pensionär i. Vi hamnar också i topp när det 
gäller jämställdhet, medelinkomst och hälsa enligt FN:s utvecklingsprogram. Så Sverige är ett fantastiskt 
land. (Det kan möjligen vara värt så här i november att notera att det inte var någon av dem som listade 
bästa länder som hade med väder som ett kriterium. Kanske hade vi inte riktigt kommit upp till en topp-
notering om man skulle ranka ”bästa vädret”.) Vilken förmån att bo här. Vilket ansvar. 
 
Evangeliska Frikyrkan är ju både en församlings- och en missionsrörelse. Och i vår mission, i vårt inter-
nationella arbete, möter vi verkligen kontraster mot hur det är att leva i Sverige. Där ser vi hur det är att 
växa upp i ”sopstaden” utanför Kairo, och hur det är att vara ett av ”järnvägsbarnen” i Indien. Vi ser om-
fattningen av krisen i Venezuela och alla som tvingas fly. Vi finns på plats och hjälper dem som förlorat 
sina hem i Moçambique. Det är otroligt stora kontraster mellan det liv vi lever här och det vi möter där. 
På så många olika sätt.  
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Men det är inte bara i Ryssland som det sprids en mörk bild av Sverige. När man lyssnar till samhälls-
debatten här i Sverige är det inte tacksamhet, generositet, värme och medmänsklighet som präglar 
debatten eller samhällsklimatet idag.  
 
I stället sprider sig rädsla. Rädsla för den som kommer från en annan kultur och tvingats på flykt, rädsla 
för religionens påverkan på samhället, rädsla för det som är annorlunda. Man vill bevara och bevaka. Så 
det som hörs i debatten är tal om hårdare tag, minskad invandring och minskat bistånd till andra länder 
som drabbats av krig eller miljökatastrofer.  
 
Och jag tänker att ja, vi lever i en orolig tid. Men det är inte invandringen, böneutropen eller de 7 000 
unga som omfattas av gymnasielagen som skapar oro hos mig. Nej, jag är orolig för den kyla, brist på 
empati och hårda retorik som formar våra tankar om vårt land och om oss själva och som skapar och 
spär på rädslan.  
 
Rubriken för dagens predikan är ”Rädsla i en orolig tid.” Och trots att vi bor i ett av världens tryggaste 
och fredligaste länder, så är det ändå politiskt sett en orolig tid. För ideologier som spär på rädsla och 
hat, och som vill bygga murar mellan människor, vinner mark på olika sätt i västvärlden och i vårt land. 
De vindarna skapar en orolig tid. Var ska det sluta? Hur ser morgondagen ut i ett land som präglas av 
rädsla och hat? Hur orolig kan vår tid bli?  
 
Rädsla i en orolig tid kan handla om de stora politiska och ideologiska frågorna. Det kan vara det som 
skapar en orolig tid. Men det kan också handla om att man mer personligt går igenom en orolig tid i 
livet; där stora förändringar sker, precis som för lärjungarna. Stora livsförändringar som skapar oro. Då 
man inte vet hur framtiden ska bli. Kanske förlusten av arbete eller trygghet på något sätt. Eller att ta 
studenten, eller bli pensionär. Det kan vara insikten om att man är gravid eller insikten att man aldrig 
kommer att bli gravid. Det kan vara att komma in på en utbildning man drömt om, eller inte ha en aning 
om vad man vill bli när man blir stor. Det kan vara ett sjukdomsbesked eller en ny relation. Allt detta och 
mycket mer kan skapa en orolig tid i livet. En rädsla för hur morgondagen ska bli.  
 
Oavsett om rädslan i en orolig tid handlar om omvärlden eller är mer personlig så möter Jesus oss mitt i 
det där. Han sätter sig ner och säger: "Gör dig inga bekymmer för morgondagen, den får själv bära sina 
bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga."  En direkt uppmaning att inte bekymra sig. Och jag tän-
ker: är det inte hemskt oansvarigt att vara så där bekymmerslös? Är vi verkligen kallade att leva så? Utan 
bekymmer för morgondagen? Utan rädsla? Det står ju så mycket på spel, kanske hela vårt lands framtid. 
Eller åtminstone hela min personliga framtid. Eller mina barns framtid? Är det ändå inte på sin plats att 
bära lite bekymmer i hjärtat för framtiden? 
 
Men Jesus ser på mig med kärlek och säger: "Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till 
sin livslängd?" Mina bekymmer kommer alltså inte att förändra situationen. Det hjälper inte att jag 
oroar mig eller är rädd för vad som sker imorgon. Inte ens när det handlar om stora, viktiga skeenden i 
vårt land. Inte heller när det gäller min personliga livsresa.  
 
Under oroliga tider i mitt liv, när det har varit tungt och svårt att leva, så har orden  "Var dag har nog av 
sin egen plåga." givit mig en sådan tröst. Var dag har nog av sin egen plåga.  
 
Tänk att det är Jesus som säger det. Han som säger att vi inte ska oroa oss för morgondagen säger sam-
tidigt att en dag faktiskt kan vara fylld av sin egen plåga. Jesus förnekar inte att livet kan vara svårt och 
tungt. Men det räcker att jag hanterar denna dagen, den som jag lever i nu. Det är tufft nog, jag måste 
inte också hantera morgondagen. Men jag är sedd av Jesus, han ser att denna dagen är svår. Och det har 
på nåt förunderligt sätt alltid gett mig tröst.  
 
Och när vi sitter där med den rädslan som tynger oss, så pekar Jesus på liljorna:  
 



 
 

3 

Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte 
ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt 
gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha 
kläder åt er, ni trossvaga? 

 
Jesus talar i denna text om tillit och förtröstan. Han visar på Guds omsorg om fåglarna och liljorna. 
Någonting som är så flyktigt – en svala lever bara i cirka fyra år, och en lilja slängs i elden imorgon. Men 
Gud slösar med sin kreativitet, sin skönhet och sin omsorg över dem.  
 
"Gör er därför inga bekymmer för morgondagen." Varför? Jo därför att om Gud har sådan omsorg om 
småfåglar och blommor, hur mycket större omsorg har han då inte om dig: en människa, skapad till 
Guds avbild. Jesus kallar oss till att leva i tillit och förtröstan, bekymmerslöst. En dag i taget. Också när vi 
lever i en orolig tid, eller kanske just då.  
 
Vem är den där Jesus egentligen? tänkte lärjungarna. Vad är det för motståndsrörelse vi har anslutit oss 
till? Hur kommer det sluta? 
 
Jesus vill trösta oss, uppmuntra och utmana oss att följa honom i en orolig tid. Han kallar oss till att vara 
dem som orubbligt förtröstar på honom, oavsett våra omständigheter. Han pekar på Guds omsorg om 
oss. 
 
Jesu revolution ledde fram till ett kors och en tom grav. Lärjungarna fick själva uppleva lidande och för-
följelse, de flesta dog som martyrer. När vi följer Jesus så kommer det vara dagar som verkligen har nog 
av sin egen plåga. Men Jesus har brutit dödens makt, människans värsta fiende är besegrad.  
 
"Och jag är med er", sa han, "alla dagar till tidens slut." 


