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Predikan av Jenny Arnerlöf – Jesus är vårt hopp - 2022 

Veckans nyhetsrapportering har handlat mycket om den komplexa 

energifrågan om var och hur kärnkraft avfall skall förvaras. Det är inte en 

ny fråga men det är en komplex fråga eftersom avfallet som skall grävas ner 

kommer att vara radioaktivt i omkring 100 000 år framöver.  Det som är 

nytt i beslutet som fattats är att vårt land blir det andra landet i världen – 

efter Finland – att ta ansvar för sitt eget kärnavfall. 

 

Detta kan verka som en märklig ingång till en predikan över texterna som 

fått temat Jesus är vårt hopp. Idag får vi låta detta stora och komplexa 

problem vara en symbol för alla de stora och komplexa problemen vi står 

inför som har frestat så många människor att sluta hoppas på en god 

framtid. Här tänker jag inte dra några snabba och enkla slutsatser i stil med 

”om vi bara hoppas på Jesus räddar han oss från elände och problem som vi 

skapar här på jorden”. 

 

I veckobrevet skrev jag om hur dagens Jesajatext ger ett trefaldigt mönster 

för hopp och de olika sätt som Guds kraft kommer in i våra liv: 1. Ibland 

som en otroligt oväntad räddning på örnavingar, 2. andra gånger genom ett 

samarbete och 3. ibland som kraften att härda ut det som inte går att 

förändra.  I många kristna kretsar har enbart det första räknats som värdigt 

titeln mirakulöst, men Jesaja texten och Bibelns mångfaldiga berättelser 

säger att alla tre är lika mirakulösa och likvärda hopp att ha inför Gud. Det 

är tre olika sätt att hoppas på Gud.  Som en välutrustad verktygslåda 

behöver skiftnycklar i olika storlek, behöver vi också få olika sätt att 

hoppas på Gud. Inför en oviss framtid (och framtiden är alltid oviss!) är det 

alldeles nödvändigt att inte begränsa vår förståelse för hur Guds ingripande 

ser ut.  
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Dagens text från profeten Jesaja skrevs ursprungligen till människor som 

var utmattade och maktlösa att förändra sin situation. De var förmodligen 

barnbarn till Israeliterna som ursprungligen hade förts bort till exil i 

Babylon så deras hopp om att återvända till sitt eget land såg ganska 

osannolikt ut.  

De flesta av oss har inte förts bort från vårt hemland men vi liknar dem i 

mångt och mycket. Vi kan dölja vår trötthet tack vare tillgång till relativ 

billig energi och oändliga distraktioner men statistik om utbrändhet, och en 

växande förvirring om vad som är meningen med allt detta lämnar många 

med känslor av maktlöshet inför en framtid som ser allt svårare ut.  Man 

kan bli mörkrädd för mindre, men som Guds folk behöver vi inte vara 

mörkrädda.  Vi är kallade att lyfta blicken och hoppas på Gud.  

 

Dagens text från Jesaja är ett ord till människor i alla tider – människor som 

vi som kan känna oss medellösa, svaga och maktlösa inför vår tids 

utmaningar och svårigheter. Jesaja säger att Gud är den som uppehåller och 

ger liv och kraft till allt levande. Guds skapande arbete var inte en engångs 

händelse för länge sedan. Gud skapar än idag är Jesajas budskap, och Gud 

har en särskild omsorg mot alla som i sin svaghet vänder sig till Gud i hopp 

om räddning.  Guds budskap genom Jesaja är ”lyft blicken och se på 

tillvaron i den större kontexten av vad Gud har gjort och gör”.  Gud 

mönstrar stjärnornas här som är vacker men fast i sina banor och Gud har 

skapat människor som är också vackra men fria att sätta sin egen kurs. Vi 

är fria, men vi behöver kraft och den som vill leva med maximal kraft 

behöver hoppas på Gud, som är kraftkällan till allt liv. 
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Folket som ursprungligen hörde Jesajas budskap var som sagt makt- och 

kraftlösa att ändra sin situation men genom profeten Jesaja fick de ett ord 

från Gud som gav dem hopp och styrka att härda ut.   

Den sjuka mannen bredvid badet som vi mötte i dagens evangelietext var 

också hjälplös. Jesus fråga till honom, ”vill du bli frisk?” riktar sig rakt mot 

kärnan av det han längtar efter.  Att Jesus frågade innebär inte att mannen 

var ansvarig för sitt tillstånd. ”Vill du bli frisk? Varför har du då inte…?” var 

inte andan bakom Jesu fråga. Det fanns gott om rationaliseringar där 

människor fick bära skulden för sin egen sjukdom men Jesus avfärdade 

sådana. Jesus vet att världens fallna natur drabbar oss alla.  

Vi vet inte hur länge mannen hade legat bredvid badet i en förhoppning att 

dra vinstlotten och bli helad av vattnet, men han hade varit sjuk en lång tid. 

Trettioåtta år är en lång tid att vara sjuk.  Av mannens svar att döma hade 

han tappat förmågan att sätta ord på vad han ville. Han gav inte ett rakt 

svar på Jesu fråga.  Han gav en förklaring. Han hade tappat förmågan att 

längta efter det goda eller sätta ord på det goda han längtade efter.  

 

Jag tror att det är vad som händer när vi sätter vårt hopp till fel saker, vilket 

är väldigt lätt gjort. Det är så lätt att fastna för ett jordiskt hopp för att vi 

inte lyfter blicken och ser längre än till vår omedelbara omständighet. Eller 

för att vi inbillar oss att vi kan påverka eller kontrollera det som är 

överblickbart när vi inte lyfter blicken till större vidder.  Det kan kännas 

mer realistisk – kanske även mer ansvarsfull – än att hoppas på en Gud som 

vi inte kan se eller styra. En av Johannesevangeliets stora ambitioner är att 

få folk som oss att lyfta blicken, eller se djupare så att vi tror och hoppas på 

en Gud som är transcendent över allt men vars livgivande närvaro kan anas 

i skapelsen - genom vardagens enkla ting som vatten och bröd.  
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Jesus fick eller hade lite bakgrund om mannen. Det står ”Då Jesus såg 

honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge och frågade honom: 

’Vill du bli frisk?’”. Ibland har välmenande människor ställt sådana frågor 

till sjuka kamrater. Det är en fråga som det kan vara bäst lämnad åt Jesus 

att ställa. Han ställer det som sagt inte på ett skuldbeläggande sätt.  Han 

ställer den på ett sätt som söker att återupprätta Guds avbild i mannen.  Att 

vara skapta till Guds avbild är att vilja det goda. Jesus var förmodligen den 

första, kanske den enda, personen på länge som frågade mannen om vad 

han själv ville. Vi är kanske rädda att svara ärligt på den frågan inför Gud 

om vi känner att vi vill något som vi känner inte är gott. När vi är ärliga 

med Gud om vad vi vill kan Gud förvandla och helga vår längtan. Men även 

om vi inte kan sätta ord på vår längtan finns det hopp.  

 

Det otroliga i mötet mellan Jesus och mannen är hur Jesus utan att bli 

tillfrågad mötte mannen i hans hjälplöshet och skam med helande och 

livgivande kraft.  Att mannen inte kunde sätta ord på sin längtan att bli frisk 

var inget hinder för Gud. Det viktiga som mannen gjorde var att bekänna 

sin hjälplöshet. Där jag växte upp hette det i folkmun att Gud hjälper dem 

som hjälper sig själva men evangeliet är den raka motsatsen. Evangeliet är 

att Gud hjälper alla som ropar till Gud efter hjälp. För att återkoppla till 

Jesaja texten sker det ibland med mirakulösa ingripande, som i den sjuka 

mannens möte med Jesus. Det intressanta med detta är att några verser 

senare förråder denna man Jesus genom att avslöja honom för 

Tempelvakterna. Det är inte alltid de mirakulösa ingripandena som för oss 

in i en djupare relation med Gud.  

 

Gud är fullt medveten om vår brustenhet och skapelsens brustenhet. Gud 

förstår att vi ofta sätter vårt hopp till fel saker. Och trots allt detta har Gud i 
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Kristus visat oss att Gud inte har någon intention att överge oss och vår 

värld. Gud är hängiven och aktiv än idag med att göra oss och skapelsen 

som vi är en del av hel. Undren som Kristus gjorde är som en 

förskottsbetalning på ett tillstånd som kommer. De är inte, som många tror, 

ett avbrott av naturlagarna – att tro det är att tro att världen har sitt eget liv 

skilt från Gud.  Jesaja texten och Jesu under vittnar om att Gud är källan till 

världens fortsatta liv och existens. Jesu under är tecken på den framtiden 

som Gud förbereder åt oss och alla som sätter sitt hopp till Jesus Kristus. 

Därför är Jesus Kristus själv vårt hopp. Vårt hopp är inte vad Jesus möjligen 

kommer att göra för oss – vårt hopp är Jesus Kristus som redan har invigt 

den nya skapelsen eller den gamla skapelsens förnyelse. Det helande verk 

som Jesus gjorde i dagens evangelietext är samma sak som Gud har hållit på 

med från början och som Gud fortsätter att göra även nu: ibland med 

dramatiska och omedelbara ingripanden, väldigt mycket genom samarbete 

med människor som i Guds avbild längtar och strävar efter det goda, och 

ibland genom att hjälpa oss att uthärda det till synes outhärdliga. Det 

sistnämnda är extra viktigt att nämna på söndagen efter förintelsens 

minnesdag. 

Det säkraste sättet för oss att möta en oviss framtid är att välja Gud, som 

älskar oss i vår brustenhet och hjälplöshet, som vårt främsta hopp.  Däri 

ligger visdom att hantera komplexa frågor och ödmjukhet som leder till 

hälsa och liv i alla omständigheter. Amen. 

 


