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Predikan av Jenny Arnerlöf – Jesus är vårt hopp - 2023 

Vad är skillnaden mellan att hoppas och önska? Båda orden berör sådant vi 

längtar efter eller vill, men ett av dessa ord har mycket mer pondus.   

 

Enligt flera websidor om språk, använder vi verbet önska för osannolika 

eller omöjliga saker som vi vill se hända. ”Jag önskar att det aldrig skulle 

regna på helgerna”. ”Jag önskar att jag kunde äta godis och glass varje dag 

utan att påverka min kropps hälsa”. Generaliseringen tycks stämma. Språk 

webbsidorna påstår dock att ”vi använder verbet att hoppas om sådant vi 

vill som anses vara möjligt.” Detta må stämma när vi talar om 

vardagslängtan, ”jag hoppas att det inte snöar imorgon” eller ”jag hoppas 

att många kommer på årsmötet”. Men när vi talar om Jesus Kristus som 

vårt hopp, är det viktigt att påpeka att vi kristna har en större referensram 

än gemene man för vad som anses vara möjligt. En del av er kanske direkt 

tänker på dagens evangelietext och urgamla debatter om huruvida Jesus 

verkligen gick på vattnet. Mer om det snart.  

Först behöver vi försöka reda ut vad som är unikt för kristet hopp. Kristet 

hopp är som en ankarlina där själva ankaret är fäst i den goda framtiden 

som är Guds evighet. Slutet av historien som vi känner det där Gud har det 

sista ordet.  

 

Hopp är relaterat till lidande och svårighet eftersom det säger oss att ”så 

här bör det inte vara och det kommer en dag när det inte skall vara så här.” 

Hopp säger, ”Håll i denna ankarlina som är fäst i Kristus. Han har besegrat 

orsakerna till din nuvarande svårighet (synd och död), och ger dig lite av 

den goda framtidens kraft i det du står i nu.  Han hjälper dig genom detta.” 

Det kristna hoppet är ett hopp som sträcker sig bortanför horisonten. Det 

är viktigt för att allt mindre är inte tillräckligt stort för att stå emot världens 
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mörker i dess nuvarande tillstånd. Hopp är kopplat till vår 

föreställningsförmåga och vår vilja att finna glädje i det som ännu inte är 

men kommer att bli. Det är ett hjälpmedel för att leva i tiden. 

 

Vi lever i slutet av en tid som har kallats Modernitet av sociologer, filosofer 

och andra akademiker.  Modernitet var en tid byggt på ett hopp som hade 

sin grund i vetenskapliga upptäckter och teknologisk framgång.  Det fanns 

nästan en kollektiv uppfattning i västvärlden att tidens gång skulle leda till 

en oundviklig förbättring av allt – det moderna hoppet var ett optimistiskt 

hopp som tycktes vara skild från tro.  Det var just vetenskap och kunskap 

som under moderniteten fick så många människor att lämna sin tro.  En del 

förlorade inte sin tro på Gud men kände sig tvungen att lägga de 

mirakulösa påståendena i den kristna tron åt sidan.  När vi gör det, kapar vi 

av ankarlinan. Aposteln Paulus hade ganska allvarliga ord om detta till de 

Kristna i Korinth. Han sade, ”Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår 

förkunnelse tom, och tom är också er tro… Gäller vårt hopp till Kristus bara 

detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.” (1 Kor 15:14ff) 

Sedan fortsätter han med de vackra orden, ”Men nu har Kristus uppstått 

från de döda, som den förste av de avlidna.”  

 

Missförstå mig inte - moderniteten var inte dåligt.  Det finns mycket vi kan 

vara tacksamma för.  Men vi har kommit nog långt genom den moderna 

tiden för att upptäcka att ett hopp som har existentiell bärkraft måste 

baseras på något större än vad vi moderna människor kan mäta och 

kontrollera.  Tro och vetenskap ger oss olika sorters hopp. Och nu skall jag 

säga något som låter mer arrogant än jag menar att det ska låta.  Hoppet 

som vi har i Kristus är överlägset alla andra hopp som kan prägla vårt liv. 
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Hoppet vi har på honom skall i bästa fall forma alla våra andra 

förhoppningar.  

 

Det är ju hoppet att även om vi går under är vi älskade av en Gud som har 

kraften att ge nytt liv till det som har dött. Det är ett hopp att hålla fast vid 

eftersom det gör det möjligt för oss att släppa andra saker när det är dags 

att göra det. Dessutom rymmer det löftet att saker eller (människor) som 

orättvist har slits ifrån oss är under Guds omsorg.  

  

Dagens evangelietext är en text som användes under moderniteten för att 

bedöma den kristna trons orimlighet. Det är en märklig berättelse, och det 

är till stor hjälp om vi läser den med öron som inte är tondöva. Bibelns 

texter kräver eller ber om en viss musikalitet från oss. De första kristna var 

väl förtrogna med det faktum att människor inte kan gå på vatten. Därför 

var det värt att nämna att Jesus vid åtminstone ett tillfälle gjorde det. 

Evangelierna gör tydligt att Jesus inte gjorde under för att få 

uppmärksamhet. Snarare är det så att han irriterades över människor som 

ville underhållas med under.  Så vad är det som pågår i texter som dagens?  

 

Evangelierna innehåller många härliga och komplexa berättelser, och det 

lönar sig att vara välbekant med Gamla Testamentet när man läser dem 

(det är att vara musikalisk).  Evangelierna är fulla av ekon från Gamla 

Testamentets berättelser.  Och i de där ekona upptäcker vi intressanta 

ledtrådar som användes för att säga saker som det hade varit alldeles för 

radikalt och omöjligt att säga rakt ut.  

 

Jesus promenad över vattnet är, enligt många, just ett sådant tillfälle.  För 

att se det måste vi börja med att titta på hur Markus berättade om denna 
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händelse eftersom   evangelisten Matteus använde sig av Markus text till en 

stor del. Markus berättelse har en märklig fras som Matteus utelämnade. 

Han skrev, ”Strax före gryningen kom han (Jesus) till dem, gående på 

vattnet, och han var på väg förbi dem.”  Bibelforskare har klurat en hel del 

över vad Markus menade med att Jesus var på väg förbi dem. 

 

Richard Hays, som har specialiserat sig på ekon mellan det Gamla och Nya 

Testamentet, har hittat en intressant tråd.  Markus använde sig mycket av 

Septuaginta – den grekiska översättningen av Gamla Testamentet.  I Jobs 

boks 9:e kapitel pratar Job om Gud och Guds makt som vi inte förmår att 

begripa. I den svenska översättningen säger Job att Gud, ”ensam har spänt 

upp himlen och betvingat Havet”.  Men om man läser Septuaginta så som 

Markus, säger det att Gud ”går på havet som på torr mark.” Någon vers 

senare fortsätter Job, ”Han kan korsa min väg utan att jag ser honom, gå 

förbi mig utan att jag märker det.”  Markus ansträngde sig för att belysa det 

obegripliga mysteriet att Jesus på något sätt är Gud förkroppsligad.  

Matteus var förmodligen mindre bekant med anspelningen på Jobs 

beskrivning av Gud, och han hade ett annat syfte med sitt evangelium. 

Matteus verkar syfta på Jesu relation till kyrkan, som ofta symboliserades 

med en båt.  I detta fall en båt som var långt ifrån fast marks säkerhet.  

Lärjungarna ansträngde sig i motvind och var nog väldigt trötta efter den 

långa nattens mörker.  ”Strax före gryningen” kom Jesus till dem. I 

grundtexten står det ”under nattens fjärde vakt”. Judar och Romare delade 

upp natten i tre eller fyra perioder som kallades vakt eller vakter.  Fjärde 

vakten var timmarna mellan tre och sex på morgonen.  I folktro är det en 

tid förknippad med fasor och skrämmande händelser. Många som har legat 

sömnlösa under timmarna strax före gryningen har upplevt hur fantasin 
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kan utveckla rädslor, som vi för övrigt kan hålla i schak, till fasansfulla 

proportioner.  

 

Lärjungarna var ute på djupt och hotfullt vatten och kämpade mot 

utmattning och modlöshet för Jesus tycktes vara långt bort. Det låter inte så 

annorlunda från kyrkans verklighet i vår egen tid. Men Jesus var inte långt 

borta från lärjungarna och han är inte långt ifrån oss nu.  För Jesus är aldrig 

långt borta från sin kyrka.  De greps av rädsla som Jesus med två enkla 

meningar skingrade: ”Lugn, det är jag. Var inte rädda”. Petrus ville tro det 

men han kunde inte ta steget på eget bevåg. Han bad Jesus att befalla 

honom och det omöjliga skedde, tills att han blev rädd igen och sjönk som 

en sten.   

Enligt texten blev han inte rädd för att han sjönk utan han sjönk för att han 

blev rädd. Han ropade till Herren i sin nöd och Herren grep tag i honom. 

Vinden lade sig när de klev i båten tillsammans. Det hela avslutades med att 

alla i båten kom till insikt om Jesu identitet och de föll ner för honom – ett 

tecken på hyllning eller tillbedjan.   

 

Som respons på detta är vi frestade att undra varför inte alla blir räddade 

som Petrus. Här är det viktigt att komma ihåg att Jesus Kristus inte är en 

lösning på det moderna industriella och systematiska sättet som vi är vana 

att tänka på. Jesus är Guds uppenbarelse av sig själv till oss. De saker han 

gjorde var tecken som pekade på en framtid med ett bättre hopp som är 

tänkt att förändra oss och hjälpa oss att leva väl nu. Det finns något med 

tiden som Gud älskar och drar sig för att kringgå. Tiden är nådens verkstad.  

 

De första kristna drevs av ett hopp som hade som grund den märkligaste 

och härligaste händelsen som någonsin har skett.  Världens mäktigaste 
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man, Guds son mitt ibland oss, uppstod till livet efter flera dagars död och 

han tog inte revansch utan förespråkade en väg av kärlek och förlåtelse. Att 

gå på vatten är ingenting i jämförelse med det. Någonting nytt och vilt och 

okontrollerbart släpptes fritt i världen när ett hopp som är bortom 

mänsklig makt att åstadkomma förverkligades. Någonting inspirerande 

som ingjuter mod griper tag i oss när vi möter ett hopp som är bortom vår 

förmåga att förstå till fullo.   

 

Det är kraften i kristen tro som inte är grundat på optimism utan har sin 

grund i något otänkbart som ändå hände i vår världshistoria.  Det betyder 

att vi kan med gott mod möta framtiden med en öppenhet.  Vi kan kliva ur 

båten och göra saker som verkar omöjliga när vi gör det under Jesu 

befallning och inte för vår egen storhet och underhållning.  

 

I en tid som vår tid, när många människor är på jakt efter ett bättre hopp, 

behöver vi påminnelsen om att den heliga anden som vi bär inom oss är 

kraftens, kärlekens och självbesinningens ande.  Om vi har svarat ”ja” på 

Jesu kallelse att komma och följa honom har vi ett vittnesbörd om hopp.  

Det är en livlina för ångestdrabbade människor som känner att vi är i den 

fjärde vakten av världens mörka natt. Som ett tecken på vårt hopp behöver 

vi kroka armar med sådana människor (för vi är alla sådana människor) 

och dela vårt bättre hopp. Amen. 

 

Bön: Jesus, vi behöver din hjälp om vi ska kunna urskilda din röst och 

befallning att kliva ur båten och följa dig i kontexter som skrämmer oss. 

Gör oss till människor som delar ditt livgivande hopp. Amen. 


