
Se Hoppet – Psalm 146 
Idag handlar predikan om att Se Hoppet 

För de flesta har det kommit smygande. Man vaknar upp en 

dag och märker att framtidstron inte längre finns där. Det är 

som när man förlagt en nyckel, men inte för sitt liv kan komma 

på när, var eller hur. 

Framtidstro & hoppet har sakta runnit bort för många i Sverige 

idag. Idag tror 59 procent av svenskarna att deras barn 

kommer att få det sämre än de själva har det. Prepping har 

blivit ett modeord, att vara förbered med mat, vatten och 

material för den stora attacken eller det stora sammanbrottet.  

Och Hollywood tycks så övertygade om att apokalypsen står 

för dörren att de slutat göra film om undergången. Istället har 

de gått vidare till att skildra livet efter sammanbrottet som i 

tex populära "A handmaid’s tale" 

Hur känner man igen ett samhälle som saknar hopp? Kanske 

på att valkampanjerna handlar om hur mörka krafter ska 

hindras, men få politiker kan formulera en vision för var vi ska. 

Eller på att nostalgin breder ut sig: man ser bakåt eftersom 

man inte kan föreställa sig något bättre än hur det var förr. 

Även i församlingar som vår kan den tendensen finnas, 

visionen framåt saknas och helt plötsligt känns åren på 50 talet 

eller åren på 70 talet eller åren på 80 talet som idealperioden 

som man längtar tillbaka till igen.  

Men vi tror ju på hoppets Gud. Om det är några som ska få 

vara med och förmedla hopp i Sverige idag så är det Guds 

församling.  

Nu går vi till dagens text, psalm 146 

1Halleluja! 

Prisa Herren, min själ! 

2Jag vill prisa honom så länge jag lever, 

lovsjunga min Gud så länge jag är till. 

3Lita aldrig på mäktiga män, 

människor som ingen hjälp kan ge. 

4De ger upp andan och blir jord igen, 

då går deras planer om intet. 

5Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud 

och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. 

6Han som har gjort himmel och jord och hav 

och allt vad som finns i dem, 

han sviker aldrig sina löften. 

7Han ger de förtryckta deras rätt, 

han ger de svältande bröd. 



Herren befriar de fångna, 

8Herren öppnar blinda ögon, 

Herren rätar krökta ryggar, 

Herren älskar de trogna, 

9Herren ger främlingar skydd, 

stöder faderlösa och änkor 

men korsar de ondas planer. 

10Herren härskar för evigt, 

din Gud, o Sion, från släkte till släkte. 

Halleluja! 

 

Hopp förväxlas ofta med optimism, men de är olika saker. 

Optimism är en glädjekalkyl: att överskatta sina odds. Hopp är 

tillförsikt oavsett framtidsutsikter. Man tror att resan kan sluta 

väl även om det nu ser dystert ut. Tillit är hoppets innersta 

väsen. Att hoppas är att inse att man inte själv sitter vid 

spakarna, men att man kan lita på den som styr. Lycklig den 

som sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Så många av oss i 

Sverige idag funderar på lycka, vad kan få mig lycklig, men här 

möter oss orden flera tusentals år gamla, att sätta sitt hopp till 

Gud ger dig lycka. Och Gud sviker dig aldrig. 

Även där lever många av oss svenskar idag, i upplevelsen av 

svek. Mer relationer än någonsin kraschar och samhället är 

flyktigare, snabbare och mer komplext än någonsin. Många 

går runt med sår av svek. Men den Gud vi tror på sviker inte. 

Du kanske är här idag som upplevt att du blivit sviken av 

kyrkan eller av någon som sagt sig vara kristen, och så kan det 

absolut vara tyvärr, för vi är människor som emellanåt sviker 

varandra. Men Gud sviker aldrig.  

Den som lever på kalkyler ger upp när svårigheterna blir för 

stora. Vad spelar det för roll om jag engagerar mig politiskt, 

slutar flyga, källsorterar eller går och röstar – det går ju åt 

helvete med klimatet och demokratin ändå! Men den som 

lever på hoppet gör det rätta oavsett vad resultatet beräknas 

bli. Om man landat i att framtiden inte går att kontrollera gör 

man det goda för att det är rätt, inte för att det ger ett visst 

resultat. Ett trotsigt hopp, för hur än världen ser ut så härskar 

Herren för evigt, från släkte till släkte, Halleluja, som 

sångförfattaren skriver i slutet av psalm 146 

I den judiska traditionen är profeterna de som förmedlar hopp 

till de hopplösa. För 2500 år sedan förlorade judarna 

Jerusalem och sitt älskade tempel när de fördes bort i exil. 

Politikerna hade svikit och fienderna intagit landet. Israel var 

ett folk utan hopp: I psalm 137 handlar sångtexten om just 

den tiden.  

1Vid Babylons floder 



satt vi och grät, 

när vi tänkte på Sion. 

2I pilträden som växte där 

hade vi hängt våra lyror. 

De hängde sina lyror i träden och satte sig ner vid Babylons 

floder och grät. 

Då höjer profeten Jeremia sin röst. Han uppmanar de 

fördrivna att bygga hus, plantera trädgårdar, gifta sig och få 

barn och säger i Jeremia 29:11 

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, 

inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni 

åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. 

”Jag ska ge er en framtid och ett hopp” hälsar Gud genom 

profeten. Hoppet ger dem kraft att leva och verka för ett gott 

samhälle: ”Gör allt för att den stad jag har deporterat er till 

skall blomstra”. 

Även till oss idag säger herren: Jag ska ge er en framtid och ett 

hopp! 

Författaren Joel Halldorf och prästen Kent Wisti skriver om 

detta den 18 augusti i en artikel i tidningen Expressen, också 

slutar de artikeln med att skriva: 

Kärleken beskrivs ofta som den kristna trons signum, men den 

är också – likt judendomen – en hoppets religion. I diktsviten 

”Portalen till hoppets mysterium” skildrar den franske 

författaren Charles Péguy tron, hoppet och kärleken som tre 

systrar. Men det är hoppet som springer före och drar de 

andra med sig. Metaforen är talande: när hoppet slocknar 

börjar allt gå utför. Men så länge hoppet lever drar det allt 

annat med sig. 

Hoppet är den kraft vi behöver för att bevara kärleken i en tid 

då så många kurvor pekar åt fel håll. Vi kan inte längre vara en 

kultur som lever på kalkyler, för som prognoserna nu ser ut 

föder det bara uppgivenhet, förtvivlan och, i en förlängning, 

rädsla och hat. 

Det är dags att ta ner lyrorna från träden. Det är tid att sjunga 

hoppets sånger.  

I Psalm 146 finns 5 verb som jag tycker andas just hopp. Verb 

som vill tala in i våra liv idag och som Gud vill tala hopp med in 

i Sverige idag genom såna som dig och mig. 

1. Herrens befriar 

Det är tid att inse att Gud är den befriar, som befriar de 

fångna, precis som Jesus säger är hans uppdrag i Luk 4:18    

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att 

frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att 



förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge 

de förtryckta frihet 19och förkunna ett nådens år från Herren 

Även idag mitt i det fria Sverige finns det många som behöver 

uppleva hur Jesus befriar dem från det som binder dem, 

beroenden, skuld, skam, svartsjuka. Jesus vill befria dig, Jesus 

vill befria människor runt omkring dig.  

2. Herren öppnar 

Det är tid att inse att det är Gud som öppnar våra ögon, precis 

som Jesus öppnat den blinde mannens ögon i Joh 9 och som vi 

just läste att Jesus kom för att ge syn till de blinda.  

Även idag mitt i det vidsynta Sverige så behöver vi igen få 

uppleva hur Jesus öppnar våra ögon för vad som verkligen är 

viktigt, för att Guds storhet, Guds makt, Guds rättvisa, Guds 

möjligheter. Jesus vill öppna våra ögon.  

3. Herren rätar 

Det är tid att inse att Gud är den som rätar krökta ryggar.  

Och som det står i psalm 145:14 Herren stöder dem som 

vacklar, han rätar krökta ryggar.  

Så många går med krökta ryggar i Sverige idag på grund av 

utmattningssyndrom, och psykisk ohälsa. Bland 15-åringar i 

Sverige så har psykisk ohälsa fördubblats på bara 20 år enligt 

folkhälsoinstitutet. Många människor vacklar idag på gruns av 

sitt mående. Och det finns mitt i församlingar som vår också. 

Och rakt in i det så talar Gud hopp och säger att han vill räta 

krökta ryggar. Gud vill resa människor upp 

4. Herren älskar  

Det är tid att inse att Gud älskar människan, och i vårt 

prestationssamhälle är det så viktigt att våga landa i och 

förmedla att Gud älskar oss för dom vi är, inte för vad vi 

producerar, eller hur väl vi lyckas med att synas. Rakt upp och 

ner så är vi älskade av Gud 

5. Herren stöder.  

Det är tid att inse att Gud som alltid haft ett alldeles särskilt 

hjärta för de svaga grupperna i samhället fortfarande har det. 

Faderlösa och änkor var de svagaste grupperna i samhället för 

dryga 2500 års sedan, idag är det kanske andra grupper, men 

Gud är på deras sida och du och jag är Guds händer och fötter 

och det är oss Gud vill använda för att stödja.  

------- 

Och det är precis såna som du och jag som ska vara de som 

bär det hoppet rakt in i vår värld. Gud har lagt hoppet i våra 

hjärtan, i våra händer, i våra ord, i våra sånger.  

Det är dags att ta ner lyrorna från träden. Det är tid att sjunga 

hoppets sånger.  



 


