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Vi lever i en tid präglad av stor valfrihet och urval.  Vi gillar att ha val, men vår förkärlek för val motsvaras inte av en lika stark 

önskan att vara utvalda. Dalande siffror i församlingar och andra föreningar vittnar om vår tids önskan att inte bli vald och inte 

ha krav eller förväntningar lagt på sig. Prat om att vara utvald betraktas som pretentiös, kvävande och även farligt i ljuset av allt 

vi vet om sekter. Det finns dock en viss dubbelhet i detta. Alla har vi säkert också under barndomen upplevt smärtan av att inte 

bli vald vare sig det var i samband med en idrottslektion eller annan aktivitet med klasskompisar. Vår barndoms längtan att bli 

vald var en längtan att höra till.  Det är en längtan som jag tror har sina rötter i Guds egen längtan efter att se skapelsen vara hel; 

en plats där fred, rättvisa och omsorg för de svaga är regeln. 

 

I dagens Bibeltexter möter vi variationer på temat utvaldhet. Kallelse är ett annat sätt att uttrycka det. Utvaldhet som vi möter 

det i Bibeln har en tendens att anses som stötande.  Det är inte omöjligt att ni kände en stöt när Aposteln Paulus ord ”Gud utvalde 

våra fäder” lästes från episteltexten. Israels utvaldhet upplevs ofta som stötande.  Att Gud skulle ha favoriter frestar oss att tro 

att Gud är småaktig och ovärdig vår hängivenhet och tillbedjan. En sådan reaktion lämnar oss fattiga. 

Att tänka på sig själv som utvald var inte unikt för Israel – andra urgamla kulturer i olika delar av världen har också tänkt och 

talat så om sig själva. Det som gjorde Israels sätt att tänka utvaldhet unikt har vi profeterna att tacka för.  

Enligt Bibelns sätt att berätta hur världen blev till var Guds val av Israel som sitt folk en del av en krisplan. Alltså Israel skapades 

inte som ett folk i samband med skapelseberättelsen – världen skapades inte för dem utan Gud skapade människor i en värld. 

Men människorna visade sig vara våldsamma och ointresserade av Gud.  I Abram hittade Gud en människa som förmådde dela 

Guds vilda drömmar. När Gud ingick vänskap med Abram (som på sikt blev Abraham) sade Gud att deras vänskap var till för att 

välsigna hela världen. Det var inte för att göra Abraham och hans arvingar överlägsna eller ge dem dominans över andra 



grupper. Först i Abraham och senare i Mose hittade Gud människor som var villiga att samtala och även käbbla med Gud över 

tanken att de hade kallats till ett uppdrag. Först genom löftet till Abraham och senare genom förbundet förmedlat genom Mose 

gav Gud riktlinjerna för ett rättvist samhälle grundat på broderlig kärlek.  

Det fanns bara ett problem.  Israel levde aldrig upp till förbundets villkor (kyrkan har inte heller gjort det!). De tog för givet att 

deras utvaldhet gav dem både överlägset status och skydd från katastrof. De hade vanföreställningar om sig själva som ledde till 

katastrof (låter det bekant?) Det var där profeterna kom in.  

 

Profeterna var människor med insikt. De var Guds betrodda vänner och deras uppdrag innebar sträng varning och protest, men 

också ett ihärdigt hopp.  De kallades av Gud att tala svåra sanningar till människorna i makten och även till allmänheten.  Som 

Fredrick Buechner har skrivit, ”Profeterna var berusade av Gud och när de var närvarande med sin hemska berusning kände 

ingen sig någonsin lugn”. Detta var absolut fallet med Johannes Döparen som kallade en del av sina åhörare för ett 

huggormsyngel. Han sade att släktskap till Abraham inte var ett skydd från den kommande krisen. 

 

När Gamla Testamentets profeter varnade om den kommande katastrofen som blev Jerusalems ödeläggelse och Israels 

fångenskap under Babylon, var de tydliga med att Israels Gud fortfarande var deras och hela världens Gud. Det var unikt i 

världshistorien. Vanligtvis när ett folk eller en nation förlorade en kamp med en annan nation blev förlorarens gud 

misskrediterad och det besegrade folket övergav sin gud för den starkare nationens gud. Israel gjorde inte det och för det har vi 

profeterna att tacka.  

Profeterna var tydliga om folkets misslyckande att leva rättvist och troget. De var tydliga om konsekvenserna av ett sådant 

misslyckande samtidigt som de såg och förmedlade en större vision om att deras Gud var fortfarande Gud och oavsett folkets 



misslyckanden skulle göra världen ny, fri från våld och förtryck. När katastrof inträffade var deras budskap inte att nu är det 

kört.  Hoppet de förmedlade var inte baserat på resultat – det var grundat i själva handlingen.  

  

Vi tenderar att tolka våra livssituationer med tanken att när allt har gått som vi vill; då är Gud med oss.  Men profeterna 

påminner oss om att det är ett bristfälligt sätt att bedöma vårt liv enligt en själv-centrerad uppfattning av framgång och 

misslyckande.  Tillvaron är mycket mer komplex än så.  Profeterna påminner oss att även i tid av kris är vår säkraste 

handlingsplan att vara omvänd mot Gud och det gör vi genom att tänka på de svagaste och mest utsatta bland oss.  I 

klimatkrisens tid behöver vi börja se att själva jorden hör till dem som är svaga och utsatta. Vårt hopp kan inte vara att vi uppnår 

ett visst utsläppsmål – det måste vara att vi behandlar skapelsen och varandra som de dyrbara gåvor den och vi är. 

 

Profeterna förutsåg att en unik tjänare skulle komma vars handlingar skulle vara Guds handlingar.  Deras namn för den figuren 

var Messias. Johannes Döparen var den sista profeten som skulle förberedda folket för denna Messias, Jesus Kristus. Han är den 

enda personen som någonsin levde upp till förbundet med Gud på ett fullkomligt sätt och han vänder upp och ner på allt som de 

föreställer oss om livet och döden. Johannes förberedde folket för Jesus genom att kalla de till omvändelse. Omvändelse betyder 

att vi tänker om på hur vi tänker.  Speciellt när vi möts av kriser och orättvisor. Förmågan att omvända sig är ett tecken på 

ödmjukhet och mognad. Gud förnyar världen genom människor som övar upp sin förmåga att omvända sig från destruktiva 

beteenden som ofta bottnar i självupptagenhet.  

  

 Jesus är vår ledstjärna i hur man lever ett ödmjukt och moget liv. Som Paulus skrev i Filipperbrevet ”Han ägde Guds gestalt men 

vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss.” 



Jesus invigde den nya fredliga världen som profeterna talade om när de talade om svärd omsmidda till plogbillar och spjut 

omvandlad till vingårdsknivar. Uppståndelsen är en försmak av vart hela skapelsen är på väg.  Det är ett tecken på att vi lever i 

en värld som är utvald.  

Det kan vara svårt att känna det bland rapporterna om krig, terrordåd och förtryck, men om du känner dig störd av orättvisorna 

och övergreppen som det verkar som att vi dagligen får rapporter om kan du anse dig som kallad eller utvald att göra vad du kan 

för att främja fred och rättvisa.  Vi tackar ”ja” till den kallelsen genom att efter bästa förmåga leva efter den framtiden vi hoppas 

på som om det redan var ett faktum i nuet. Vi gör det i kraften av Guds nåd och med hjälp av Guds livgivande heliga Ande.  

 

Profeterna visar oss att utvaldhet aldrig handlar om överlägsenhet, privilegium, eller att ha tillgång till alla svaren. Det handlar 

om tjänst, och en beredskap att som Johannes mor Elisabet bli ifrågasatt när man avviker från sociala förväntningar. När vi gör 

det hittar ofta andra, som varit stumma som Sakarias, sin röst och ansluter sig till vår sak. Men mest spännande av allt att gå med 

på att vara utvald innebär att vi får samarbeta - och ibland brottas- med den vidunderliga och goda Guden som har valt varenda 

en av oss, och som ämnar att rädda och förnya hela sin skapelse. Amen. 


