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Introduktion
Vi är mitt inne i en serie om förändring och förvandling. Förra gången talade PM
bland annat om skillnaden mellan förändring och förvandling. Och jag måste säga
att jag verkligen gillade hans bild med grisen för att illustrera förändring.

Jag som står här idag heter Ola Wingbrant och får vid olika tillfällen förmånen
och förtroendet att predika i församlingen.

En del av er har kanske sett de affischer vi har satt upp lite här och var i stan.
Den visar ett antal olika stadier från fjärilslarv till puppa till fjäril. Jag tänkte fort-
sätta med det bildspråket lite grann och har valt att sätta rubriken "Fjärilseffekten"
på den här predikan.

Hur många av er är det som har hört talas om fjärilseffekten eller "The butterfly
effect"? Ni vet "en fjärils vingslag i Kina skapar en orkan i Karlifonien"? (1963
Edward Lorenz, New York Acadamy of Science)

Det här är en populärkulturell benämning på ett fenomen inom den del av
fysiken som kommit att kallas för kaosteori. Illustrationen med fjärilen fångar ett
karaktäristiskt drag, nämligen att en mycket liten förändring i ett skede orsakar
stora och oförutsägbara effekter i ett senare skede.

Och det är det jag skulle vilja prata om idag. Hur en liten ändring i min eller
din dagliga rutin kan, efter en tid, ha fått stora och kanske helt oförutsägbara
konsekvenser för mitt eller ditt liv som Jesus efterföljare.

Jag vet att många av er redan har fullt upp i livet och kanske har svårt att göra
några förändringar. En del av er kanske också är ganska nöjda och egentligen
inte känner något större behov av förändring. Men mitt hopp och önskan är att
inspirera dig till att leta efter något mer, att se en glimt av vad livet mer skulle
kunna innebära.

Vi ska ta avstamp i en väldigt känd bibeltext, se vad den har att säga om
förändring, förändring till vad, och varför det är något önskvärt. Därefter kommer
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vi att se hur det skulle kunna tillämpas i våra liv.

Bibeltexten
Den text jag tänker läsa är Romarbrevet 12:1-2. Det är en del av ett brev skrivet
av Paulus till församlingen i Rom någonstans år 58-60 e.Kr.

1 Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er
själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall
vara er andliga gudstjänst. 2 Anpassa er inte efter denna världen utan
låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra
vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är ful-
lkomligt.

Texten börjar med "Därför". Sådana här konstruktioner signalerar ofta struktur
i den text vi läser. Texten går från ett skede till ett annat. När man skrev på den
här tiden så hade man inte olika typsnitt att tillgå, och för att spara plats skrev man
allt i samma storlek. Istället för rubriker och dylikt bäddade man in strukturen i
textflödet och signalerade detta på olika sätt. Det kan till exempel vara:

∙ en retorisk fråga.

∙ en återkommande fras.

∙ eller som i det här fallet en uppmaning som börjar med "Därför".

Vi bör alltså ställa oss frågan "Varför?". Hur långt tillbaka sträcker sig detta
"därför"?

Jag har inte tänkt att ha någon djupare genomgång av Romarbrevets struktur
men bibelverser måste läsas i sitt sammanhang, och jag vill ge en del av det sam-
manhanget. Lite grovt kan man säga att brevet är uppdelat i två delar, doktrin eller
lära, som sträcker sig fram till och med kapitel 11, och tillämpning som sträcker
sig från kapitel 12 och framåt. En liten finare indelning skulle vara:

∙ Hälsning

∙ Bön, tacksägelse

∙ Doktrin

– Människans belägenhet inför Gud ("Alla har syndat." Alla har en trasig
relation med Gud) (1:18-3:20)

– Evangeliet och rättfärdiggörelse genom tron på Jesus (Återställande
av den trasiga relationen) (3:21-8:30)
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– Guds suveränitet (8:31-9:29)

– Förhållande mellan Judar och hedningar. (9:30-11:36)

∙ Tillämpning, konsekvens

– Personlig tillämpning (12:1-2)

– Församlingsgemenskapen (12:3-)

– Samhället.

– Svaghet och styrka (-15:12)

∙ Personliga hälsningar

∙ Lovprisning

Så, texten vi just har läst är själva vändpunkten i brevet. Det "därför" som
stycket börjar med syftar tillbaka på allt som sagts tidigare, särskilt om relationen
mellan Gud och människan, och det Gud har gjort i sin barmhärtighet. Det är
här Paulus går från doktrin till tillämpning. Och den tillämpningen går genom
förändring och förvandling.

Det första han säger är att "Därför", det vill säga som gensvar på vad Gud har
gjort för oss genom Jesus bör vi bära fram oss själva som ett levande, heligt och
välbehagligt offer till Gud.

För oss är tanken på offer kanske inte helt klar, eller till och med motbjudande.
Men både Jesus och Paulus var judar, och Paulus relaterar här till Judendomens
och Gamla Testamentets system av offerriter. (Det är för övrigt något han gör på
flera ställen, ett annat exempel är Fil 2:17). Det var ett ganska invecklat system
med flera olika klasser av offer. Eftersom Paulus tidigare, i kapitel 5:9 ff, har förk-
larat att Jesus död på korset sonat för alla synder för dem som tror på honom, kan
vi vara säkra på att Paulus här inte tänker på vare sig synd- eller skuldoffer. Det
lämnar oss med möjligheterna tacksägelse-, löftes- eller gemenskapsoffer. Alla
dessa var frivilliga men uttryckte en önskan om gemenskap med Gud. Jag tror att
Paulus mycket väl kan ha haft dem alla i åtanke samtidigt.

Paulus har också gjort det klart tidigare, bland annat i kapitel 3:21 ff, att det
bara finns ett sätt att vara behaglig, helig och levande inför Gud, nämligen genom
att erkänna Jesus och hans verk och leva i efterföljelse av honom.

Så summa sumarum, det Paulus vädjar till är en frivillig men total efterföljelse
av Jesus.

Nästa vers är vår nyckeltext. Men vad är det för förändring och förvandling
vi pratar om, och varför? Var har Paulus fått tanken ifrån? Predikade Jesus förän-
dring och förvandling?

Ja, händelsevis gjorde han det :) Men han satte det i samband med och gav det
i sammanhanget av Guds rike.
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∙ Matteus 13:44, liknelsen om skatten i åkern. Mannen drabbas så att säga av
Guds rike. Fullständig förändring eller kanske ska vi säga förvandling av
personens värdegrund och mål i livet.

∙ Markus 1:14-15, en sammanfattning av Jesus lära. "Omvänd er" grundordet
uttrycker en klar och tydlig förändring av sättet att tänka.

Guds rikes närvaro, betyder förvandling. Guds rike är i sin fullbordan uppfyl-
lelsen av Guds ursprungliga syfte med skapelsen. Och där var människan skapad
till Guds avbild. Jag kan så att säga inte vara en del av riket och samtidigt vara
oförändrad.

Det är samma typ av förvandling vi möter hos Paulus. Det är en förvandling
av våra värderingar och attityder. Det är en förvandling som möjliggör för oss att
avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.
Det är en förvandling till likhet med Jesus. Lite tidigare i samma brev, kapitel
8:29, skriver han

Ty dem han [Gud] i förväg har utvalt har han också bestämt till att
formas efter hans sons [Jesus] bild, så att denne skulle vara den först-
födde bland många bröder.

Målet är alltså att bli lik Jesus, därför att Jesus var och är Guds avbild, och det
är vi också skapade till att vara.

Lade ni föresten märke till att det i vers 12:2 står "låt er förvandlas". På samma
sätt står det här "formas". Det är alltså inte något vi gör, utan något vi låter ske
med oss. Det är inte vi själva som formar oss, utan vi låter oss formas.

Tillämpning
Om vi skulle klistra någon sorts popkulturell beteckning på det här skulle vi kunna
kalla det för andlig utveckling. När jag säger "andlig" så menar jag värderingar,
attityder, längtan/önskan/drömmar, karaktär, ditt hjärtas innehåll.

Att formas andligt är inget extra tillval i livet. Vi, alla, formas ständigt av det
som händer omkring och inom oss. Thomas Merton, en Trappistmunk (en gren av
Cisterciensorden), uttrycker det på följande sätt i sin bok Thoughts in Solitude:

"You are made in the image of what you desire."

Frågan som du och jag måste ställa oss är

"Formas jag till en bild av Jesus eller till en bild av hans motsats?"
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Men om jag formas, om jag är passiv, har jag då alls något att säga till om?
Bra fråga!

Svaret blir ja. Det finns nämligen två sidor av myntet. Som vi noterade sa
Jesus "omvänd er", alltså, vi kan förändra våra tankar. Paulus säger samma sak,
förvandlingen görs möjlig genom en förnyelse, en förändring, av tanken.

Personligen tror jag att det är på det här sättet för att Gud respekterar vår fria
vilja. Vi kan, genom vår vilja, öppna upp oss för ett förvandlingsverk som utförs
av Gud, genom den Helige Anden. Men det börjar med en förändring i vår tanke
och vilja.

Paulus skriver i ett annat brev, Fil 2:12-14

[A]rbeta med bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er
utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i
er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte.*

Återigen samma tanke. Vårt arbete består i att tillåta Gud verka i oss.
Det är också det här som ligger till grund för det som har kommit att kallas för

"andliga övningar". En andlig övning kan se ut på lite olika sätt men innefattar ett
medvetet val att avsätta tid, energi eller pengar - eller en kombination av dessa -
till att låta Gud verka i våra liv. Det är som att ge ett verktyg till den Helige Anden
att förvandla oss och hjälpa oss att bli mer lika Jesus.

Eller för att använda en annan bild. Det är en dans där du och jag bjuder upp,
med det är Gud som för och du och jag som följer.

Om det är någon som tycker att det börjar låta som någon sorts gärningslära,
att jag får del av Guds nåd och välvilja genom handlingar, så skulle jag vilja citera
Dallas Willard. Han har skrivit ett antal böcker om just andliga övningar och deras
betydelse för att bli allt mer lik Jesus. I en artikel med titeln "Live Life To The
Full" i Christian Herald 14 april 2001 skriver han:

"The path of spiritual growth in the riches of Christ is not a passive
one. Grace is not opposed to effort. It is opposed to earning. Effort is
action. Earning is attitude. You have never seen people more active
than those who have been set on fire by the grace of God."

Alltså, Jag kan inte förtjäna Guds nåd eller gåvor, det är upp till Gud att
distribuera dem som han vill. Men detta står inte i motsats till mitt handling-
sutrymme. Jag kan så att säga kultivera ett liv där jag tillåter och ger Gud möj-
lighet att handla.

Men är andliga övningar något Bibliskt? Är det något som förekommer i
Bibeln? Inte till benämningen, men väl till handling. I NT nämns t.ex. fasta och
bön. Men vi kan också läsa om att Jesus går undan för att få vara ensam i tystnad.
Ensamhet och tystnad är en klassisk andlig övning.
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Utmaningen
Och det är just i ensamheten och tystnaden jag skulle vilja utmana dig idag. Jag
är fullt medveten om att det kan vara svårt. Vi lever i ett samhälle och har vant
oss vid omedelbar tillfredställelse. Andliga övningar kräver lite självdisciplin, tid,
och uthållighet.

∙ Avsett 5 min 4 dagar i veckan, 8 veckor framöver till tystnad och ensamhet.

∙ Sitt ner på en plats där du får vara ostörd. Be Gud möta dig och försök att
bara vara i hans närhet.

∙ Ge dessa fem minuter som en gåva, eller om man så vill offer, till Gud, som
ett verktyg till den Heliga Anden att bruka till förvandling.

∙ Tystnad = Ingen mobil, ingen konversation, inte ens bön formulerad i ord.
Det jag menar är tystnad, stillhet och ensamhet i Guds närvaro.

Det här är en övning i att ge upp något av ditt eget liv, ett offer i stil med det
Paulus vädjar om i texten vi läste i början. Kanske inte en total efterföljelse av
Jesus, men ett steg på vägen. Alla börjar vi någonstans.

Inspiration
Jag började att tala om fjärilseffekten. Hur en liten förändring i min eller din
dagliga rutin skulle kunna få stora och oanade konsekvenser i mitt eller ditt liv
som Jesus efterföljare. Den övning som jag skissade är en sådan liten förändring.
5 minuter av din tid, varannan dag. Vem vet, kanske är det just den här övningen
som är fjärilens vingslag i ditt liv?
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