
Predikan av Jenny Arnerlöf 2020-11-15 ”Vaksamhet och väntan” 

Just nu deltar vi i den största kollektiva väntan som världen har upplevt på länge. 

Vi väntar på ett vaccin, på flockimmunitet, på att pandemin skall ta slut; Vi väntar 

på att livet ska återgå till det normala – om vi nu kan minnas vad det normala är. 

Den stora störningen, som vi nu tar oss igenom, är orsakad av en organism som är 

osynligt för blotta ögat. I våras visade tidningarna förstorade bilder av det virus 

som nu vänder upp och ner på tillvaron.  

Jesus ord om att ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med 

sina ögon” väcker för en halvsekund tanken hos mig att det finns likheter mellan 

Coronaviruset och Guds rike. Båda finns, båda verkar osynliga och båda vänder 

upp och ner på våra ordningar… Men tanken om likheter är en återvändsgränd. 

Viruset som nu orsakar så mycket död och uppgivenhet är raka motsatsen till Guds 

rike, där helhet, frid och rättvisa råder.  

Alla hoppas att viruset snart ska försvinna (en negativt laddad väntan). Viruset och 

alla andra nedbrytande krafter i vår värld ingår i en världsordning som dominerades 

av mörker och modlöshet. 

Som kristna väntar vi med en positivt laddad väntan på Guds rikes ankomst i sin 

fullhet. Och medan vi väntar, ser vi redan nu tecken på Guds rikes närvaro, 

eftersom det finns mitt ibland oss här och nu. Detta är alltså det andra sättet att 

översätta Jesus svar till Fariséerna i dagens bibeltext: ”Guds rike är mitt ibland er”. 

Det är en översättning som står i samklang med Jesus övriga påståenden om Guds 

rike. 

Det som är så ironiskt med Fariséernas fråga där var att Jesus stod mitt 

ibland dem som det ultimata tecknet på Guds rikes närvaro och kraft men 

de var ovilliga att se det.  Som de förstorade bilderna av Coronaviruset vi 

såg på löpsedlar under hela våren var det svårt att inte se Jesus som Guds 



rikes agent. Fariséerna hade noggrant granskat Jesus från första början men 

all deras granskning var förgäves eftersom de inte ville följa beviset till den 

logiska slutsatsen.  Jesus svar - att man inte kan se Guds rike med sina ögon 

- väcker frågan ”med vad skall man se det?” Svaret är förstås: med tro.  Vi 

ser mer med våra tankar än med våra ögon.  

Vid det här läget hade han vant sig vid Fariséernas frågor, som inte ställdes 

av genuin nyfikenhet och som ofta präglades av en fientlig karaktär.   

Han svarade dem ändå, men här vände han sig också till lärjungarna för att 

säga något mer.  Lärjungarna förstod lika lite som fariséerna, men till 

skillnad från fariséerna trodde de på Jesus vilket gav andra möjligheter. 

Både fariséerna och lärjungarna tyckte Guds rike var synonymt med 

regimskifte - de väntade på att en politisk förändring skulle ske. De väntade 

på dagen när Jesus skulle ta makten.   

 

Men Jesus ord till lärjungarna i dagens text var att det skulle dröja ett långt 

tag innan hans identitet som den med makt, ära och herravälde från Gud 

uppenbarades.  Han skulle snart, på korset, inviga riket i en unik bekräftelse 

av hans förmåga att hantera makt. Men tiden för dess fulländning skulle 

dröja och ingen människa vet hur länge. Evangelisten Lukas skrev sitt 

evangelium med en personlig förståelse av hur det är att längta efter den 

dag när Jesus med sitt rätta och riktiga sätt att leda, regerar över världen.  

 

Ett av de viktiga budskapen som finns för oss i dagens text är att Jesus 

förstår hur svårt det är för oss att leva i väntan på den dag när han kommer 

åter i härlighet och hans rike är uppenbarat.  Hans ord till lärjungarna om 

Noa och Lot skrämmer många eftersom många människor har använt dessa 

ord på ett skrämmande sätt.  Men syftet med Jesus ord var att uppmuntra 

hans efterföljare till uthållighet i tro under mindre optimala 



omständigheter.  Exemplen med Noa och Lot är en varning menad att styra 

oss bort från självupptagenhet som antingen gör oss likgiltiga mot Gud och 

hans anspråk på våra liv eller i värsta fall får oss att förakta Gud och Guds 

budbärare.  Självupptagna liv är liv som är oförberedda när livskriser 

kommer och Jesus vill göra oss beredda för allt som vi möter i livet. Han vill 

göra oss beredda att hjälpa andra människor när det krisar. 

     Det andra viktiga budskap som finns för oss i dagens text är Jesus ord att 

han skall komma.  Det här är ett känsligt ord som en del kristna helst 

undviker.  Denna lära anses av somliga skilja fanatikerna från de 

respektabla och realistiska. Det kan finnas förklarliga skäl till sådana 

resonemang, men att förvänta Jesus återkomst gör inte oss till fanatiker.  

Det finns flera goda anledningar för oss att hålla fast vid denna lära efter 

2000 år, men den viktigaste är de första vittnenas övertygelse som befriade 

dem från självupptagenhet och rädsla för döden, fick dem att leva på ett sätt 

som vände upp och ner på tillvaron i god mening.   

Idag vill jag påminna oss att ordet om Jesus återkomst är ett löfte, och inte 

ett hot.  Skillnaden mellan ett löfte och ett hot är ju målet. Ett hot uttrycker 

en intention att skada. Men ett löfte är ett knep för att överbrygga tid och 

säkra ett bra mål eller slut.  Den övergripande berättelsen vi får i Bibeln är 

berättelsen om hur Gud har använt löften för att föra världshistorien framåt 

mot ett gott mål. Jesus första ankomst var uppfyllelsen av många Gamla 

Testamentliga löften och hans återkomst kommer att vara uppfyllelsen av 

hans eget löfte.    

 

Vår tid är väntetiden mellan Guds rikes invigning och dess fullbordan.  Det 

är en tid präglad av förhoppningar.  Många av denna tids förhoppningar har 

en negativ laddning – de handlar om längtan att bli av med allt som hör till 

den gamla världsordningen som gör livet svårt och bittert. Det är en viktig 



form av hopp men den måste ha en tyngre motvikt av positiv laddad 

förväntan och detta är varför tron och väntan på Jesus återkomst är så 

viktig. Vi kan inte bara bli av med det bristfälliga utan att fyllas på med det 

fullkomliga.  

Vi människor gör mycket som är gott och hoppingivande.  Handlingar som 

är uppbyggande och gott är små ljus i mörkret och tecknen på fullbordan av 

Guds rike som vi väntar på.  Men alla som har gjort något med god intention 

där resultatet blev fel förstår att bara Gud kan skapa en framtid där ”rätten 

vällar fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström.”  Vår 

hoppfulla förväntan på den framtiden är vad som ger energi och riktning till 

vår handling in nuet. Som en kristen gemenskap förkroppsligar vi vårt hopp 

genom att redan i nuet leva och verka för den framtid vi tror på.  Inte för att 

vi måste bygga Guds rike utan för att sådana handlingar förhärligar och 

vittnar om Kristus som vi väntar på.  

 

Så vaksamhet och väntan.  Det handlar om att spana efter tecken på Guds 

närvaro och handlande, att omsorgsfullt vaka över hur andra har det, och 

att vaka över vårt eget hjärta så att det inte blir likgiltigt mot Gud. 

Evangeliet för oss idag är att vi kan vara vaksamma i vår väntan för att 

Kristus kommer.  Han kommer genom sin Ande redan nu och en dag skall 

han komma i härlighet.  Amen. 

 


