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I tisdags kväll höll några teologer och en känd komiker ett samtal om humor i 

Gustav Vasa kyrkan. Det finns att se på församlingens Facebook sida och är 

sevärt. Mina tankar återvände till samtalet under mina predikoförberedelser för 

idag. Vid en punkt i samtalet ställde de frågan om humor finns i Bibeln. Jag 

väntade på att någon skulle nämna profeten Jonas bok men de fokuserade på 

annat.  

 

Jonas bok tycks ha skrivits i tiden efter Israels period av fångenskap, när de 

utsattes för förtryck av flera stora riken, inklusive Assyrien där staden Nineve 

fanns. Det var en tid starkt präglad av nationalistiska känslor i Israel. 

Nineviterna i berättelsen representerar allt som Israeliterna tyckte var avskyvärt 

och grymt. Att Gud skulle skicka en israelisk profet som inte ville åka ditt men 

gjorde det, och sedan blev arg över det positiva gensvaret på hans predikan är 

humor på en hög nivå.  

 

I ljuset av Jonas berättelse skulle jag vilja lyfta en fråga till som inte lyftes av 

samtalet i Gustav Vasa, nämligen:  ”Vad kan humor lära oss om Gud?”.  Där vi 

mötte profeten Jona idag var han som mest melodramatisk.  

Jonas insikt om Guds egenskaper var, ”Jag visste att du är en nådig och 

barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du 

hotat med”. En sådan insikt bör väcka vördnad och tacksamhet. Men hos Jona, 

den mest framgångsrika profeten i Bibeln enligt berättelsen, väcker det 

bedrövelse och en längtan att dö. Är humor Guds sätt att bevara sitt tålamod 

med oss när vi tänker som Jona? I Jonas berättelse är humor ett sätt att förmedla 

det svår förmedlade budskapet att Guds omsorg och förbarmande sträcker sig 

över allt – även över våra rädslor och våra fiender. 

När Guds kanske mest framgångsrika profet vill dö på grund av sin framgång, 

vet vi att Gud har humor. Eller som Martin Luther skall ha sagt, vet vi att ”Gud 



ritar raka linjer med krokiga pinnar”. Gud vill vara vän med hela sin skapelse – 

med sitt utvalda folk och med folk som liknar Nineves folk.  Guds utvalda folk 

(dvs. Israel och den kristna kyrkan) har inte valts på grund av en särskild 

grundläggande kompetens eller överlägsenhet. Bibelns texter antyder tvärtom att 

Gud har valt att satsa på samarbetspartners som från världens perspektiv inte 

verkar särskilt lovande. Guds utvalda folk har ett huvudsyfte – att tjäna Gud för 

att nå ut till Guds övriga folk och därefter att tjäna deras del av Guds skapelse.  

Jona ville begränsa Guds vänkrets. Han ville att hans egna fiender skulle vara 

Guds fiender. 

 

Gud gav ändå inte upp med Jona. Gud försökte att få Jona att se situationen från 

Guds perspektiv och förstå att Gud bryr sig om hela sin skapelse. Dialogen 

mellan Gud och Jona var enkel.  

 

Jona hade hittat en plats utanför stan där han satt sig och såg på i förhoppningen 

att Gud skulle ändra sig och ödelägga Nineve. Där blev han förtjust i ett 

kurbitsträd som gav honom skugga. Det är ett träd vars baljväxter producerar 

ricinolja som framkallar kräkningar (ytterligare ett sätt att säga att Jona har 

något sjukt i sig?). När trädet angreps av en mask och vissnade bort uttryckte 

Jona återigen sin längtan att dö. Guds fråga, ”har du skäl att vara vred för 

kurbitsens skull?” låter så oskyldig och utforskande. Jonas svar låter som ett argt 

och envist barn, ”jag har alla skäl i världen att vara vred”. Han är fast i sitt eget 

snedvridna perspektiv. 

Guds svar är också en fråga, ”om du bryr dig så mycket över något så litet och 

flyktigt, skall inte jag bry mig över något mycket mer värdefull och komplext?” 

Gud använde jämförelse för att försöka nå fram till Jonas förnuft men hans 

hjärta var ett hinder. Gud ville se Jona dela Guds obegränsade omsorg för hela 

skapelsen. Det är en härlig och intressant detalj att Guds sista ord till Jona visade 

omsorg om ”många djur”.  



 

Guds vädjan till Jona säger att Gud bryr sig när människor saknar vett att leva 

väl, när de inte kan skilja på höger och vänster. Och Gud vet att när människor 

saknar vett att leva väl kommer även djur att fara illa.  

 

Vi får inte veta om eller hur Jona svarade Guds fråga, vilket betyder att Guds 

fråga ställs till oss alla. Delar vi Guds medkännande och omsorg för andra? För 

skapelsen? Och för våra fiender? Även om vi svarar nej på någon av dessa 

frågor är de goda nyheterna för oss idag att Gud inte ger upp med oss som sina 

medarbetare. Jonas bok är som en längre liknelse om Guds nåd mot alla som är 

beredda att tjäna Gud.  Jonas bok handlar om Guds vidunderliga nåd och 

tålamod. 

Till skillnad från Jona texten är dagens evangelietext inte en text som väcker 

skratt. Historiska omständigheter i vårt eget land kan göra denna text svår för 

oss att höra vilket är olyckligt. Det finns inte direkt humor i den men det som 

finns är en uppmaning att inte ta oss själva på för stort allvar – att inte hamna i 

hybris om vi tror att vi har förstått och delar Guds omsorg för alla.  

Det måste läsas mot bakgrunden av religiösa ledare som jagade efter mänsklig 

ära och makt. I kapitel 16 före dagens text syns Fariséerna som människor som 

försvarade Guds ord utan att leva upp till det de lärde ut.  

 

 Jesu ord är en varning till lärjungarna att inte låta uppmärksamhet de får som 

hans ambassadörer förvandla dem till maktmänniskor, eller människor vars liv 

inte längre vittnar i ord och handling om Jesu eget liv. Jesus gjorde tydligt att 

lärjungarna varken skulle slå sig för brösten över deras stora verk på Guds 

vägnar eller förvänta sig speciell behandling på grund av deras uppdrag för Gud.   

I livet med Gud är det så lätt för oss att utveckla konstiga föreställningar om att 

vår egen rättfärdighet kan bero på något annat än Guds nåd.  När vi gör det 

kommer vi oundvikligen att utveckla en ohälsosam attityd; någon variation av 



rädslan att vi inte behövs eller rädslan att allt hänger på oss. Sådana rädslor 

kväver vår tillgång till Guds livgivande nåd och fängslar oss i en ställning som 

hämmar vår förmåga att tjäna. Vår tillflykt från sådana rädslor är Guds nåd – 

som är Guds längtan att vara i relation med oss och utrusta oss för tjänst i Guds 

namn.  

 

Så sammanfattningsvis finns det två sidor av livet som Guds tjänare.  Gud kallar 

oss att vara sina tjänare, och inget förhållande vare sig det är ålder, kön, 

läggning, intelligens, förmögenhet eller annan parameter vi hittar på kan 

återkalla Guds kallelse. Om vi vill bejaka Guds kallelse kan vi vara vissa om att 

Gud utrustar oss – inga förkunskaper krävs.  Den andra sidan av detta är att vår 

erfarenhet aldrig kommer att göra oss överkvalificerade. Ju mer vi växer i 

relation till Guds nåd desto lättare blir det för oss att erkänna att Guds nåd är 

lika viktigt för livet som luften vi andas.   

 

Evangeliet för oss idag är att Gud ger oss sin nåd i överflöd som utrustar oss för 

vittnesbörd och tjänst och som kan hjälpa oss att börja se på hela skapelsen – 

även våra fiender – med en tacksamhet för Guds omsorg för helheten. Vi kan 

inte åstadkomma denna förändring i oss själva, men får vila i löftet som vi hörde 

i Paulus ord till de kristna i Filippi, ”Gud som har börjat ett gott verk hos er 

också skall fullborda det till Kristi Jesu dag”. Amen. 


