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Predikan av Jenny Arnerlöf – Hjälparen kommer - 2022 

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, 

varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden 

eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från 

Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.” Dessa vackra och hoppingivande ord 

av Paulus hör vi oftast på begravningar. Det är rätt och riktigt men kan ge 

oss intrycket att de enbart syftar på hoppet om ett liv med Gud efter att vi 

dör. När Paulus skrev dessa ord till de kristna i Rom var hans poäng mer att 

hemskheter och lidande som vi måste härda ut genom livet inte kan skilja 

oss från Guds kärlek. Det var och är ord menade att uppmuntra människor 

som på små och vardagliga sätt levde i motstånd till ett rike vars krafter var 

förtryckande och avhumaniserande (trots friden och välståndet det gjorde 

anspråk att ge). Paulus ville att de skulle veta att svårigheterna och 

smärtan de mötte inte var ett tecken på att Gud hade övergett dem. 

 

Veckan som gått har aktualiserat på nytt frågan om Paulus ord om Guds 

kärlek håller.  Gör det en praktisk skillnad om vi tror på Guds kärlek till oss 

i livet här och nu? Håller dessa ord om Guds kärlek inför begravningen av 

nitton vackra och oskyldiga skolbarn och två lärare? Håller dessa ord om 

Guds kärlek när det är så varmt i Indien att överhettade fåglar faller från 

himlen och när hundratals människor skapta till Guds avbild drunknar i 

södra Afrika på grund av ett kraftigt skyfall?  

 

Svaret är ett otvetydigt ”ja” – Paulus ord håller. Men kanske inte på det 

sättet vi ofta önskar. Hur fruktansvärda dessa saker än är, kan de inte skilja 

oss från Guds kärlek. Varken hopplösa förvirrade människor med 

automatvapen eller de katastrofala effekterna av extremt väder i 

klimatkrisens tid kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Men vad är 
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då denna kärlek som vi inte kan skiljas från men som inte griper in och 

hindrar lidande på ett sätt som blir uppenbart och effektivt i vår mening? 

Vad för slags frid är det som Jesus talade om i dagens text och hur påverkas 

våra liv här och nu av denna frid och kärlek? 

När tragedier sker dröjer det aldrig länge förrän frågor som ”var var Gud?” 

och ”varför grepp inte Gud in?” ställs.  Att ställa sådana frågor direkt till 

Gud är tillåtet och nödvändigt för att hålla vår tro frisk och levande. Gud är 

verkligen inte emot att vi ställer svåra frågor. Kristus själv är en förebild för 

oss i att ropa ut vår ångest och smärta till Gud. Vad som placerar oss på 

tunn is är när vi ställer anklagande frågor från ett säkert avstånd där vi tar 

för givet att vi är fria från skuld och ansvar.  

 

Mycket ifrågasättande av Guds brist på ingripande bottnar i en önskan att 

vara ostörd och oförändrad. Därför inbillar vi oss att det vore så mycket 

enklare om Gud skulle vara handlingskraftig och effektiv; gripa in efter vår 

logik.   

Om vi verkligen överväger möjligheten att Gud skulle förhindra alla onda 

handlingar, blir det klart att en sådan situation inte vore önskvärt. Om Gud 

grep in varje gång någon valde handla på sätt som inte är i linje med vad 

Gud anser som rätt och riktig skulle vi leva i en värld där våra handlingar 

inte betyder vad vi menar.  Logiken bakom den tanken är baserad på 

föreställningen att vissa fel handlingar är mindre avskyvärda för Gud än 

andra. Vi är redo att ha överseende med fel gärningar när vi anser att de 

har mindre kapacitet att skada andra. Men Gud mäter inte våra 

missgärningar efter en skala med en viss hemskhetsgräns där Gud måste 

gripa in.  
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Sådana distinktioner är riktiga för oss att göra i vårt rättssystem, men de 

kan få oss att tro att det inte är så illa med oss som det är. Vi kan inte se 

vilken skada alla våra ”harmlösa” men ändå orättfärdiga handlingar 

åsamkar andra, oss själva, och skapelsen. (Är inte tusentals oreflekterade 

harmlösa handlingar roten till klimatkrisen vi nu lever i?) 

Det är ett stötande budskap att Gud har varje rätt att döma oss, särskilt i 

vår tid, men det var Paulus budskap i Romarbrevet.   

 

Hans poäng var att Gud vet att vi är hjälplösa inför krafter som vill få oss ur 

kurs på en livsväg som inte leder till Gud. Paulus namn för dessa krafter var 

Synden och Döden. I hans ord från tidigare i kapitlet levde hela skapelsen 

”under tomhetens välde” och i ”slaveri under förgängelse” tills att Kristus 

gjorde det möjligt för oss att ta emot Guds Andes liv. Gud har inte lämnat 

oss hjälplösa inför dessa krafter. De fulla effekterna av Jesu uppståndelse 

har vi ännu inte sett, men uppståndelsen och andens liv i oss har betydelse 

redan nu. Ingen jordisk erfarenhet kan upphäva segern och kärleken som 

Kristus delar med oss genom sin Ande.  

 

Friden och kärleken som vi får i Kristus är inte frid och kärlek som lämnar 

oss ostörda och oengagerade redo att checka-ut och syssla med allmänt 

navelskåderi eller skydda oss från en skrämmande värld. Kärleken som 

Gud omger oss med och friden som Jesus ger är menad att hjälpa oss härda 

ut genom lidandet som vi möter i en värld som är gisslad av Synden och 

Döden.  

Det finns goda grunder för att hoppas på en framtid präglad av frihet och 

allt det goda Gud har ämnat för skapelsen från första början.  I väntetidens 

stunder av mörker är Anden ett stöd för oss i vår svaghet. Som Jesus sade 

om sig själv, kommer Guds hjälpande ande till oss från en annan dimension 
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– Guds dimension som omfattar all tid – det förflutna, nuet och framtiden. 

Anden ger oss kraften att leva i nuet utifrån vårt hopp för framtiden. Det 

betyder att vi inte undviker andra som går genom lidande och svårighet. 

Det betyder inte heller att vi behöver vara rädda att erkänna vår egen 

maktlöshet att förändra oss själva eller förändra andras situation. Även om 

vi anser att vi är maktlösa att förändra andras situation kan vi vara nära 

andra i deras svårighet i tron på att Gud är med och verkar i allt som sker 

för att uppfylla löftet om hela skapelsens befrielse och förnyelse. Som en 

vän till mig har skrivit kan vi ge namn till och stå emot de destruktiva 

krafter och processer som förtrycker och förnedrar människor och platser 

och söka att leva liv präglad av omsorg och en vilja att hjälpa andra.  

 

Svårigheter vi möter kan inte hindra Kristus likhet att formas i oss. Som 

Paulus skriver sitter Jesus, den enda personen med absolut rätt att döma 

oss, och ber för oss.  Det är Guds sak att förändra allt i oss som behöver 

förändras så att vi kan nå det goda som är Kristuslikhet. Vårt uppdrag är att 

efter bästa förmåga leva som Kristus levde i tillit till Guds kärlek då vi vet 

att våld och krafttag inte kan skapa den slags frid och trygghet som Jesus 

ger oss.  

 

Kristus har besegrat världen och de krafterna som vill bryta ner oss och få 

oss att överge vårt hopp. Idag behöver vi inte vänta på den heliga Anden 

som de första lärjungarna en gång i tiden gjorde – hjälparen är här. Vi lever 

i Anden som Fadern och Sonen har sänt oss och vi får vara delaktiga i Guds 

förverkligande av det rike som hela skapelsen längtar efter och hoppas på. I 

Faderns, Sonens och Andens namn, Amen. 


