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I vår kyrka så är vinträdet avbildat längst framme i
kyrkan med sina grenar och druvklasar. Hemma hos
oss i vår trädgård har vi också ett vinträd. På marken
framför har jag lagt en sten där det står: Jag är
vinträdet. När jag ser stenen så tänker jag på honom
som sa: Jag är vinträdet, Jesus. Det är ett av Jesu JAG
ÄR-ord, som syftar på det heliga Gudsnamnet. Där
Jesus gör anspråk på att vara Gud. ”Jag är vinträdet”
och så tillfogade han ”och ni är grenarna”. Han säger
att vi får tillhöra honom. Som kristna är vi helt
beroende av honom för att kunna leva som kristna.
Utan mig kan ni ingenting göra. Episteltexten för fram
samma tankegång. Liksom kroppen är en och har
många delar och alla de många kroppsdelarna bildar
en enda kropp, så är det också med Kristus.
En kristen blir inlemmad i Kristus genom det heliga
dopet. Generöst bjuder Gud in människor i Kristi
gemenskap, det spelar ingen roll vilken bakgrund vi
har, om vi är rika eller fattiga, ljushyade eller
mörkhyade. Det är som vi sjunger i den gamla
söndagsskolesången. ”Jesus älskar alla barnen, alla
barnen på vår jord, röd och gul och vit och svart, gör
detsamma har han sagt, Jesus älskar alla barnen på vår
jord”

I Kristi kropp är vi som kristna inte klonade, så att vi
ska vara exakta kopior av varandra, utan vi är olika
med de nådegåvor som Gud har gett åt oss var och en.
Det är precis som med en mänsklig kropp, att den har
olika lemmar. För att kroppen ska kunna fungera så
behövs de olika lemmarna, ögon, öron, näsa och mun
osv. Jag vet inte vad du har fått för uppgift i Kristi
kropp, om det är att vara ett öra som har förmågan att
lyssna in människors nöd och bekymmer eller den där
handen som med handlingskraft kan ge en hjälpande
hand till din medmänniska. Ofta är vi som kristna
ganska omedvetna om de nådegåvor Gud har gett åt
oss var och en, men de finns där. Andra i vår
omgivning kan se den nådegåva som vi har fått.
Men ett vet jag och det är att Gud har gett dej den
uppgift som passar för dej.
Ett fel som vi människor frestas till och det är att se på
varandra och mena att vår medmänniska inte är
behövd i Guds rike. Det kan bero på att vi bär
dömande tankar om varandra, eller vi ser ner på
varandra. Paulus visar med allvar på att detta är ett
felaktigt synsätt. I Kristi kyrka och församling är vi
alla behövda. Det finns massor av människor här i
Umeå som längtar efter att få vara efterfrågade, att få
göra en liten sak i församlingen. Jag kommer ihåg en
kvinna som uttryckte det så här: ”Jag har längtat i hela
mitt liv, ända sen jag var med i kyrkans ungdomskrets
efter att få göra en insats i församlingen”. Hon var då

drygt 55 år. Tänk att ha burit på en sådan längtan att få
göra något i Guds rike i så många år.
Vi behöver lära oss att fråga efter människor och
bereda olika uppgifter i våra församlingar. En orsak
till den prästbrist vi kan se i dag är att man höjt ribban
så högt vid våra antagningskonferenser att det är svårt
att passera nålsögat. Kyrkan lägger ibland ouppnåeliga
hinder för människor till tjänst. Jag är säker på att jag i
dag aldrig skulle ha blivit antagen som jag blev 1970.
Om vår medbroder eller medsyster i Kristus lever ett
liv som inte är riktigt rumsrent i våra kristna
sammanhang så är det viktigt att vi med himmelsk
kärlek tar oss an dem. Ger dem vårt stöd. Jesus manar
oss Bli kvar i min kärlek. Den första kristna
församlingen kännetecknades av detta att de älskade
varandra förutsättningslöst.
Om en medkristen har det svårt så är det vår plikt att
visa medlidande. Inte tänka som så han eller hon får
skylla sig själv och att vi bär på skadeglädje. Nej låt
oss hellre bedja för dem som har det svårt och om vi
förmår så må vi ge en hjälpande hand.
Det är likadant med att om det lyckas väl för någon att
vi inte fylls av avundsjuka, utan gläds med andras
framgångar och känna att hans eller hennes framgång
också är vår.
I Kristi kropp är vi alla förenade. Det som håller oss
alla vid liv är blodet. Liksom saven i vinträdet. Precis

som blodet i våra mänskliga kroppar för bort
slaggprodukter från vår kropp, så är det med Jesu
blod. Jesu Kristi blod som renar oss från alla våra
synder.
Men blodet för också näring och kraft ut i kroppen.
Det är som vi sjunger i sången: ”Det finns kraft, kraft,
mäktig underbar, uti Guds lammets blod.”
I dag ska vi få ta emot nattvarden. Där får vi hämta
styrka och kraft i Jesu Kristi kropp och hans blod.
Så kan vi vara grenar i vinträdet Jesus.

