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Olika men ändå ett 

 

Idag ber Jesus för oss, att vi ska bli ett, liksom han och Gud är ett. 

Också de andra bibelorden som vi har läst idag, handlar om enhet, 

på olika sätt. 

Smaka på det ordet: enhet. Känns det bra, positivt, att vi alla ska 

vara ett. Eller kanske det känns påtvingat, kvävande. 

Det görs ibland undersökningar i World Value survey, som mäter 

värderingar och normer i världens alla länder, och där brukar vi i de 

skandinaviska länderna hamna i en ruta längst upp i ena hörnet, 

som de mest extremt individualistiska i hela världen. Vi värdesätter 

individuell frihet högt, alla ska ha samma möjligheter att utvecklas, 

vi menar att ingen ska behöva leva totalt beroende av andra, utan vi 

ska kunna klara oss själva. Gruppen, samhället, familjen eller 

släkten ska inte styra oss som individer.  

Samtidigt har vi ett mycket högt förtroende för samhället och vi 

litar för det mesta på varandra. 

Man skulle kunna tro att våra samhällen borde fungera dåligt, när 

var och en ska förverkliga sig själv, men det gör det ju inte. Vi  

samarbetar med varandra, vi ställer upp för andra, vi är världsbäst 

på biståndsarbete ute i världen, och vi har mycket lite korruption. 

Medan länder, där släkten eller klanen är den enskildes trygghet, 

och där det mesta avgörs inom familjen, fungerar mycket dåligt. 

Där frodas korruption och människor arbetar inte tillsammans för 

hela samhällets bästa. 

Vad kan man lära sig av detta. 

Jo, att individuell frihet inte alls utesluter enhet och 

samarbete. Men att påtvingad enhet, påtvingad underordning 

och socialt tvång gör människor passiva och 

handlingsförlamade. 

När Jesus idag talar om att vi alla ska vara ett, så menar han 

alltså inte en påtvingad enhet. Inte enhetlighet, inte att alla 

ska tycka och tänka likadant. 

Vi fungerar tillsammans därför att vi behöver varandra. 

Ensam är inte stark, gemenskapen, familjen och samhället 

behöver oss alla och vi behöver ingå i ett sammanhang också 

för att kunna utvecklas som individer. 

Det är just i ett starkt samhälle, där vi samarbetar och litar på 

varandra, som vi kan vara fria individer. 

Men vad menas då med den andliga enhet som både Paulus 

och Jesus talar om idag? 

Jag tror att andlig enhet för det första måste bygga på vår fria 

vilja. När Jesus börjar sin verksamhet, säger han inte; här är 

mitt andliga program. Skriv under på det så får du vara med 

här. För här tror vi alla likadant. 

Han säger; Följ mig ! Han erbjuder oss att följa med, se och 

uppleva vad han säger och gör. Han kräver ingen tro och inga 

löften. Och han har förtroende för oss. Vi får alla göra våra 

egna erfarenheter, i vår egen takt och på vårt eget sätt. 

Den andliga enheten är ingen sektbildning, det är en 

gemenskap samlad omkring Jesus. Vi är ett därför att han är 

mitt ibland oss. När Paulus säger att en är Herren, en är tron  

 



och ett är dopet, en är Gud och allas fader, så menar han att det är 

detta som förenar oss, inte att vi tror och tycker exakt likadant. 

Det är förstår frestande att säga; att du tror rätt och någon annan 

tror fel. Det är lockande att göra upp andliga checklistor och utse 

trospoliser, som ska kunna pricka av oss och se om vi tror rätt eller 

fel. Vi vet att inom och mellan kyrkor och samfund har vi olika 

uppfattningar om det som Paulus räknar upp här; vi har olika 

meningar om vad det är att tro på Gud och på Jesus Kristus, 

Vi har olika syn på dopet, en del döper både spädbarn, unga och 

vuxna, andra bara bekännande unga och vuxna, vi har olika syn på 

nattvard, prästämbete, äktenskap och mycket annat. 

Borde vi all tycka, tro och tänka likadant om allt detta för att kunna 

bli en andlig enhet? 

Jag tror inte det. Eftersom vi är olika som människor, har vi också 

olikheter i vad vi tro, tänker och tycker. 

Det kan inte vara så, att det finns en enda sanning, och de som inte 

delar denna enda sanning, är vilseförda och otrogna.  

Då hamnar vi i andligt tyranni, och blir en sekt, som menar sig 

förvalta sanningen, medan alla andra har fel. 

Vi får leva med olika meningar, och föra samtal med varandra om 

vår tro, med respekt och lyssnande till den andre, som tror 

annorlunda. 

Och vi ska inte tro att den första kristna kyrkan var annorlunda. Det 

var inte så att först var den enhetlig och sammanhållen, och sedan 

kom splittringen och uppdelningen i riktningar. Splittringen fanns 

där från början, och det Paulus och Jesus vill med sina uppmaningar 

till enhet, är inte att vi alla ska skriva under på en enda sanning,  

utan att vi ska samlas omkring ett gemensamt centrum; Jesus 

Kristus själv. Jag har ofta gjort den erfarenheten i ekumeniska 

sammanhang, att där Jesus är i centrum, där vi alla delar tron 

och tilliten till honom, där kan vi har olika uppfattningar om 

många saker. Men så länge Jesus är mitt ibland oss, blir inte 

dessa saker huvudsaker, utan bisaker. 

Tron på Jesus är samtidigt mycket personlig och en gemensam 

tro. Jesu apostlar var mycket olika, som vi , och rent mänskligt 

borde de inte kunna fungera tillsammans alls. De bor4de ha 

bråkat hela tiden. Varför gjorde de inte det? Varför gick inte 

den första kristna kyrkan under av konflikter och splittring? 

Därför att det fanns ledare som hela tiden påminde om och 

arbetade för att Jesus är vårt centrum, han är vår Herre, och 

inte vi själva. +Kyrkan bygger inte på ett manifest, utan på en 

levande Herre, som lever med oss och i oss. Kyrkan är inte en 

organisation med ett antal regler och trossatser som man ska 

säja ja och amen till för att få vara med. 

Kyrkan är fortfarande en väg, ett folk på vandring med Jesus 

som Herre och herde. 

Han går med oss, han har gett sitt liv för oss, han älskar oss 

var och en, och det är med honom i vår mitt som vi blir ett. 

Inte för vi tycker likadant, inte ens för att vi tror likadant, inte 

för att vi är lika var sig på insidan eller på utsidan, utan därför 

att för att vi delar liv med honom och med varandra. 

De första kristna kallades just Vägen, och det är samma väg 

som vi också går på. Med varandra, och med Jesus. 

Amen 


