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Predikan Jenny Arnerlöf – Första advent – 2022 

Det är svårt att föreställa sig en första söndag i advent utan orden 

Välsignad och hosianna. Två väldigt religiösa, även kristna ord. Hosianna är 

både ett lovsångs rop och en vädjan efter Guds hjälp. Om du ropade ut eller 

ens sade ”Hosianna” i ett icke-kyrkligt sammanhang skulle du möttes av 

skratt eller stor förvirring. Du kanske till och med möter de reaktionerna 

om du använder ordet i kyrkan på en söndag annat än första advent och 

palmsöndagen.   

 

Ordet välsignad är dock lite annorlunda. Det används ganska allmänt i 

samhället. Ibland som ett slags from utsmyckning av vårt språk. I vår 

hashtag präglad tid kan en webbsökning på ordet ”blessed” eller välsignad 

ge en uppsjö av bilder på allt från barn till solresor och lyxmiddagar.  

Senast i tisdags hade en stor svensk finans- och industritidning en artikel 

om huruvida börsnoteringen varit en välsignelse för ett visst företag. Ordet 

välsignelse har använts speciellt mycket i reportage om politiken i USA där 

en viss före detta presidents välsignelse ibland har varit avgörande för 

politiker som kandiderar för Senaten eller Kongressen. Detta lämnar 

många frågetecken kring vad det innebär att vara välsignad. Är du 

välsignad? Är jag?  

 

Tydligen anses välsignelse i vår tid att vara synonymt med materiell 

framgång, ekonomisk fördelaktighet och makt eller inflytelserikedom.  

(Saker som intressant nog ofta isolerar oss från andra – särskilt de som har 

det eländigt). En New York Times skribent påstod att ordet välsignad är ett 

ord för människor som vill skryta samtidigt som de låtsas vara ödmjuka. 

Typ, ”Se vad Gud har gjort för mig!”.  Hon tyckte att människor som 
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beskriver sig själv som välsignade samtidigt väcker reaktioner av fiendskap 

och hänryckning.  

 

Det är en analys som håller i mötet med dagens evangelietext. Folkmassan 

som välkomnade Jesus in i Jerusalem var i hänryckningens extas, men de 

mäktiga människorna i stan - översteprästerna och de skriftlärda - 

förargades. Det finns dock en viktig skillnad här som är värt att påpeka.  

Jesus kallade inte sig själv välsignad. Det var ju folkhopen som ropade ut 

med inspiration av Psaltaren 118, ”välsignad den som kommer i Herrens 

namn!” Vid slutet av veckan skulle folkmassorna ropa en annan refräng. 

Men här vid Jesu intåg in i Jerusalem ropades ”Välsignad är han som 

kommer i Herrens namn” som om deras liv hängde på honom och 

välsignelsen som han bar på.  För det gjorde det.  

 

Jesus hyllades som den välsignade. Det är mycket märkligt med tanken på 

att han i det läget var hemlös, barnlös och enligt världens mått makt- och 

medellös. Inom en vecka skulle han bli orättvist fördömd, torterad och 

brutalt avrättad. Hur kan han vara välsignad? Eller på vilket sätt har vi 

missförstått detta ords rikt innehåll?  

 

Välsignelse är ett ord som löper genom hela Bibeln. Det är som sagt ett rikt 

ord så det är missvisande att definiera det med en enkel mening. Det var 

nödvändigt för ordets betydelse att utvecklas över tid men i Jesus ser vi 

dess djupaste och viktigaste betydelse.  Välsignad är ett ord som betecknar 

vitalitet och delaktighet i Guds eget liv. Den som är välsignad har låtit sig bli 

delaktig i Guds verk i världen, och visat en trofasthet i sin delaktighet. Guds 

välsignelse är tillgänglig för oss som individer, men dess effekter når ut till 

många fler än oss själva.  Kännetecknande för den som är välsignad är att 
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den drar andra människor in i ett nätverk av relationer präglad av Jesu 

vitalitet, försoning och frid. Den manipulerar inte och tvingar inte utan den 

drar.  

 

Om Jesus är vår främsta bild av hur ett välsignat liv ser ut, och det är han, 

blir det med en gång tydligt att välsignelse ofta inte liknar världens idé av 

framgång. Som en klok person har skrivit, är välsignelsen fri men inte billig. 

Den ger frid, men garanterar inte säkerhet.  Ett välsignat liv är inte samma 

sak som ett lätt liv. Välsignelser är inte en belöning för gott uppförande.  

Och vi kan inte förtjäna ett välsignat liv. Som med Guds nåd kan vi bara ta 

emot det genom att försöka leva i trofast tillit till det. I en värld som har 

förväxlat välsignelse med lycka och materiell framgång kommer det att 

vara en utmaning. Det är en av anledningarna till att vi behöver varandra. 

Inte för att vi ska tillrättavisa varandra när det är kämpigt och vi har svårt 

att se att livet med Gud är något gott.  

 

Vi behöver varandra för att klara av det värdiga uppdraget vi har 

anförtrotts, att fortsätta att sprida Guds välsignelse i världen. Det vill säga 

vi erkänner andra människors grundläggande godhet och engagerar oss i 

varandras välbefinnande och blomstrande. Att göra detta kräver varken 

stor förmögenhet eller kontakt med inflytelserika människor. (för att vara 

tydlig menar jag inte att makt och pengar inte kan främja Guds välsignelse i 

världen. Det jag säger är att de inte är nödvändiga för det och ju bättre vi 

förstår det desto bättre kommer vi att kunna hantera makt och pengar). 

Det enda som behövs för att främja välsignelse i världen är modiga och 

ödmjuka människor, för välsignelser sprider inte sig själva. De behöver 

människor, bärare av Guds avbild, som är beredda att på sårbara, fredliga 

sätt finnas till för och berikas av andra.  
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Som Guds välsignade och fredliga tjänare, utlöste Jesus en skatt i världen 

som inte går att bokföra eller värdesätta i konventionella termer.   

Efterverkningarna eller välsignelserna som flödar från korset och 

uppståndelsen är som ringar på vattnet i tidens flod. Jesus förkunnade 

Guds rike och han visade Guds makt att med fred besegra alla de krafterna 

som vill få oss att tro att den enda välsignelsen som finns är det vi tar åt oss 

själva. Är du välsignad? Är jag? Vill vi kalla oss själva det? 

 

Kanske är välsignad, som ordet kristen, en benämning som vi inte kan ge 

oss själva.  Enligt Apostlagärningarna (11:26) var det i Antiokia som 

lärjungarna för första gången fick heta kristna. Det var inte en titel som de 

kallade sig själv utan en beteckning som andra gav dem. Med Jesus som 

definition, är ordet ”välsignad” ett ord som är värt att försöka växa in i.  Vi 

kan hoppas att i vår strävan att leva på sätt som är trofast mot Jesus 

Kristus, Guds välsignade son, andra människor erfar något av Guds eget liv 

och välsignelse genom oss. Genom vår strävan kan en kontakt uppstå som 

ömsesidigt vitaliserar och fyller en ökande mängd människor med hopp. Vi 

kan hoppas att när andra tänker på oss blir deras förståelse av ordet 

välsignad en aning rikare och mer levande.  Under denna adventstid 

uppmanar jag oss alla att leva som välsignade människor - Kristus vår 

konungs namn till ära. Amen. 


