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Frälsning har lätt blivit något abstrakt i vår tid; ett uttryck med vilket vi menar 

att vi har gett vårt liv till Gud vid något tillfälle.  Men frälsning är inte en 

engångshändelse som markerar att vi har gått från att vara icke-troende till 

troende.  Vårt behov av frälsning är återkommande under hela livets gång. En 

av de bästa definitionerna som jag har funnit för frälsning är att det är Guds 

räddning av oss från allt som hotar att förstöra oss och vår mänsklighet. 

Räddning från allt som förminskar oss som bärare av Guds avbild.  

 

Det kan vara räddning från hunger, krig, sjukdom, förtryck, självhat, missbruk, 

högmod och en lång lista av andra saker som skadar oss till kropp och själ. 

Ibland är det andra människors omsorg som Gud använder för att leda oss till 

frälsning och andra gånger är det oförklarliga sammanträffanden som lämnar 

oss i ordlös förundran över Herrens outgrundliga vägar.  Det enda som är mer 

ofattbar än Herrens outgrundliga vägar är varför så få människor vill bli frälsta.  

Det är frågan som störde evangelisten Johannes och som ligger bakom dagens 

evangelietext. Hur kunde så få människor vilja ansluta sig till och bli bärare av 

ljuset som Jesus bär på? 

      I dagens evangelietext möter vi Jesus vid slutet av sin offentliga gärning. 

Efter denna punkt i berättelsen såg de icke-troende inte Jesus mer förrän hans 

rättegång och korsfästelse.  Texten vi hörde avslutar den första halvan av 

Johannesevangeliet som ofta delas i två halvor; tecknets bok och passionens 

bok.  I tecknets bok berättar Johannes om sju olika tecken Jesus gjorde som 

skulle ha väckt tro men istället väckte kontrovers.  I dagens avsnitt hör vi 

tydliga ekon från andra Bibelord.  Två ekon kommer från introduktionen eller 

prologen till Johannesevangeliet där ett antal viktiga teman som utvecklas under 

berättelsens gång tas upp. De andra två ekon kommer från Profeten Jesajas bok.   

         Som ni minns står det i prologen att Jesus, Guds levande ord som blev en 

människa, bar på ett liv som var ett ljus för människorna. Dvs han gjorde det 



möjligt för människor att se och förstå viktiga saker om sig själva och Gud, men 

alla var inte villiga att se och förstå det Jesus uppenbarade.  Jesus ord om ljuset i 

dagens text är ord om honom själv och det faktum att hans död var stundande. 

Men att hans ljus skulle snart försvinna betydde inte att hans ljus skulle vara 

släckt för alltid.  De som är villiga att se sig själva i Hans ljus och tro på honom 

blir bärare av samma ljus.    

      Det andra ekot från prologen är evangelisten Johannes ord om folkets otro i 

vers 37 som pekar på prologens ord att Jesus ”kom till de som var hans, och 

hans egna tog inte emot honom.”  Dessa verser visar oss att Johannes och 

församlingen som blev till under hans ledning fann det svårt att begripa hur 

folket kunde avvisa Jesus. Hur kunde deras upplevelse av någon så livgivande 

skilja sig så mycket från majoriteten? Han fann hjälp att förstå folkets avvisande 

i profeten Jesajas bok som citeras två gånger i dagens text. 

     Det Nya Testamentets författare citerar Profeten Jesajas bok mer än någon 

annan bok från Gamla Testamentet. Den vackra visionen av en framtid präglad 

av frälsning som vi hörde idag från Jesajas 2:a kapitel följs av 38 kapitel där 

Jesaja varnade och vädjade till sin samtid i ett försök att undvika katastrof. 

Jesaja var en skicklig predikant, men trots hans vältalighet beaktades inte hans 

ord – åtminstone inte förrän exilens katastrof var ett faktum.   

          När Jesaja gav sig till tjänst för Gud i kap.6, där ett av citaten i dagens 

evangelietext är hämtad från, var Guds respons i princip, ”Gör detta uppdrag på 

ett helhjärtat sätt, och gör det trots att ingen kommer att lyssna”.  Och så blev 

det.  Guds intention är inte att tvinga människor att se det de inte vill se; men 

Gud är alltid redo att vara i relation med människor som inser sina behov av 

Gud.  Det finns en märklig dynamik i Jesajas ord där Gud själv verkar hindra 

människor från den frälsningen han vill ge. Johannes ger ingen slutgiltig 

förklaring till detta motsägelsefulla tillvägagångssätt men Aposteln Paulus 

ansåg att det var en del av Guds plan att göra frälsning tillgänglig i en större 

skala, utanför Israels gränser. Johannes såg dock ett mönster i det.  



        På samma sätt som Jesaja, vittnade Jesus om Gud till människor som 

vägrade att se och låta sig beröras; fast Jesus till och med överträffade Jesaja 

med de tecknen som han gjorde. Det var inte på grund av brist på bevis som de 

avvisade Jesus. Deras vägran att beröras hörde till ett mönster som alltid har 

funnits hos oss människor i förhållande till Gud. Vi är fria att välja vad vi vill se 

och känna i förhållande till Gud, och vad vi förmår att se är ofta kopplad till vår 

förmåga eller oförmåga att erkänna vår brustenhet och vårt behov av Guds 

förbarmande.  Jesajas deklaration av sin villighet att vara Guds profet följde 

direkt inpå hans vision av Guds helighet och härlighet. Det var en upplevelse 

som väckte två känslor simultant hos honom: att han inte var värdig och att han 

hade ett viktigt uppdrag att uppfylla.  Det är en paradox som går emot världens 

sätt att tänka men ljusningens stund, frälsningens stund, är stunden när vi inser 

att Gud älskar oss och vill samarbeta med oss trots våra brister och behov.  (12-

stegsprogrammet utgår från samma princip.) 

            Evangelisten Johannes insåg att människors avfärdande av Jesus liknade 

Israels vägran att lyssna till Profeten Jesaja och även de andra profeterna.  De 

två citaten från Jesajas bok ges som en förklaring till folkets avvisande men 

också som en vädjan till åhörare att höra, tro och bli delaktig i Guds frälsning. 

Han såg att mönstret också innehöll en växande ring av människor.   

            Där ingen lyssnade till Jesaja i första hand, fanns det en liten skara som 

blev större när Israel återvände från fångenskapet. Den skaran var viktig – Jesus 

familj hörde till den lilla gudfruktiga skaran.  I Apostlagärningarna ser vi hur 

ringen av frälsta växte genom att inkludera hedningar.  Och dagens text säger att 

även om de troendes gemenskap inte växte på det sätt som Jesus förtjänar, så 

kom många till tro på honom i smyg. Genom seklerna har åtskilliga människor 

funnit frälsningens ljus hos Jesus och burit den vidare.  Deras tjänande av Gud 

har förändrat världen på många sätt som har fört oss närmare Jesajas vision, 

även om det finns mycket viktigt arbete kvar att göra.   

 

 



Det finns mycket mer att säga om dagens text, men det som jag vill lyfta fram är 

vad det negativa mönstret som Jesaja och Jesus mötte betyder för oss idag. Vi är 

en del av Kristi kropp på jorden i vår tid och plats och kan då förvänta oss en 

liknande bemötande från människor idag.  Men Guds ord till Jesaja gäller även 

för oss idag, ”Tjäna mig på ett helhjärtat sätt, oavsett om ni får se människor 

komma till tro”.  Inför andra människors likgiltighet mot Gud och kyrkan skall 

vi inte tappa modet, ge upp eller överge vårt uppdrag att tjäna Gud på det bästa 

sätt som vi förmår.  Det är hur vi arbetar på vår egen frälsning, utvecklar den 

och håller den levande men det är också hur vår frälsning blir en gåva till 

världen. Hur vi vittnar om Gud kommer att se olika ut för oss i olika situationer, 

särskilt om vi lär oss att lita på och följa den helige Andens ledning (vilket är 

avgörande om vårt vittnesbörd skall vara livgivande!).  Frälsning är Guds gåva 

till oss för världen.  Frälsningens evangelium är att Gud arbetar i och genom oss 

för att upprätta och nyskapa allt och alla.  /Amen 

 


