
HOMILIA FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

  

Av: Jonas Eveborn 

Vägen till livet 

2 Mos 13:20-22 	 1 Thess 5:9-11	 Ps 147:1-7	 Joh 13:31-35		  

Tidigare kallade man söndagarna som följer på påsken, första söndagen efter 
påsk, andra efter påsk…och så vidare. I och med evangelieboken från 2002 
benämns söndagarna istället ”söndagarna i påsktiden”. På så sätt betonas att 
perioden mellan påsk och pingst är som ett enda långt sammanhållet firande i 
uppståndelsens ljus och glädje. Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden!   

I dagens evangelium är vi tillbaka i Övre salens skeenden på den stora torsdagen 
före påsk. Vi befinner oss före både död, uppståndelse och himmelsfärd – ändå 
talar Jesus redan om att han har förhärligats. Den store teologen Johannes 
evangelisten har hela bilden av uppståndelse och himmelsfärd för ögonen då han 
sammanställer sitt evangelium. På ett tydligare vis än de andra evangelisternas 
skildringar hjälper han oss att se den förhärligade Kristus i människan Jesus. Sann 
Gud och sann människa.  

Nyckeln till att Jesus uttrycker sig med stora ord finner vi i verserna innan dagens 
avsnitt. Där står det klart för Jesus att Judas lånat sig åt mörkret och går Satans 
ärende. 

Jesu väg till förhärligande går inte genom en uppåtgående ”karriär” mot 
höjderna, utan det förhåller sig precis tvärt om. Vägen till förhärligandet av 
Människosonen går nedåt. Genom förebråelser och förnedring ända ned i 
dödsriket. Det är genom att bli förråd, hånad och föraktad som han lever ut den 
verklighet som Kristushymnen i Filipperbrevet 2 hjälper oss att se. ”Han ägde 
Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt 
och antog en tjänares gestalt […] Därför har Gud upphöjt honom över allt annat 
och gett honom det namn som står över alla andra namn. 

Jesus gör klart för lärjungarna att de inte kan följa honom hela vägen, men vad 
de kan följa honom i är detta: Att Älska varandra så som han har älskat oss. 
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Den här söndagen kallades tidigare Vägen hem. När Jesus tröstar sina lärjungar 
med att det i hans Faders hus finns många rum, och att han går bort för att 
bereda plats för dem, tycks det i högsta grad vara ett hem som väntar.  

Kan man kalla något ett hem när det är en plats man aldrig besökt eller inte vet 
något om? Visst kan man det! Det är så vi säger när ett barn fötts på BB.  
- När får ni komma hem? Och väl hemma är plasten förberedd för det nya livet 
att träda in.  

Samtidigt är det att dra bilden för långt om vi ser vår stund på jorden, vägen till 
livet, som om vi befann oss på en förlossningsavdelning i väntan på vårt riktiga 
hem. Vägen till livet handlar inte bara om vägen till himlen utan om ett liv som 
levs till fullo här och nu oavsett omständigheterna. 

Hur kan vi då förhålla oss till livet här och nu i ljuset av det hem som Jesus har 
berett åt oss i sin Faderns hus? Kan ett liv i karantän anses vara ett fullvärdigt liv? 

Ett förhållningssätt är Predikarens i Gamla testamentet.  
Boken inleds: ”Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är 
tomhet…och i vers 2:17 ”Allt är tomhet, ett jagande efter vind.” 

Om vi målar med breda penseldrag kan vi sammanfatta predikarens budskap 
med att Meningen med stort M inte är att finna här i livet och tiden.  

Är det inte väldigt pessimistiskt? Kanske det, men faktum är att många 
människor faktiskt nått en ny form av välbefinnande och ett större mått av 
förnöjsamhet när de insett, att livet inte alltid behöver innebära ett stort ”M”. Att 
det är så mycket som är komplext och svårt med att vara människa i en paradoxal 
värld fylld av tillkortakommanden konflikter och missförstånd. Här finns inga 
garantier att man inte skall drabbas av svårigheter, pandemier, lidanden och 
avsked.  

Ja, tänker man efter närmare så är det smått otroligt att man – givet 
förutsättningarna – någon gång, någon stund, upplever verklig lycka och 
tillfredsställelse.  

Meningen med litet ”m” kan vara bra nog och det stora M:et får vänta till 
himmelen eller Jesu fulla återkomst här i världen.  
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Jag kan känna starka sympatier med en sådan livshållning men samtidigt se att 
man kan hamna i ett väl garderande förhållningssätt och därmed aldrig riktigt 
våga ge sig hän av rädsla för att bli besviken.  

I väckelserörelsen som växte fram under 1800-talets andra hälft, har längtan efter 
himlen varit stark. Det har setts som såväl ”vägen hem” som ”vägen till livet”. Så 
kallade hemlandssånger är en egen genre och många väckelsesånger har en tydlig 
tematik av att här nere i det jordiska är det mesta en fåfänglig plåga, men där 
uppe i himlen kommer allt bli underbart.  

Många kyrkliga sammanhang behöver helt säkert återupptäcka att himlen är ett 
underskattat mål men om det kristna livet främst handlar om att hamna på en 
bättre plats någon annanstans, bortom, eller att slippa att hamna på en ännu 
värre plats, i helvetet, efter det här livet, då har evangeliet reducerats till en 
entrébiljett till himlen. Jorden riskerar att bli sekundär och himlen allt.  

Det finns fortsatt andliga rörelser också kristna som inte tycker att man skall ödsla 
tid på att bekymra sig om klimatförändringar och andra världsliga saker därför 
att det tar tid från att frälsa fler själar till himlen. Jorden skall ju ändå förgås. Allt 
skall brinna! Vägen till livet för människan som” skapelsens krona” blir två väldigt 
olika slags vägar om man förstår ”kröningen” som att människan är 
medskapande med Gud och har ett ansvar att leva i harmoni med skapelsen, eller 
om man ser det som en rättighet att förbruka skapelsen.  

Jesus visar inte bara på en väg. Andra religionsstiftare har också givit kunskap om 
hur man skall nå en högra sanning, ett paradis eller utblottelse. Det verkligt 
provocerande, och samtidigt gåvan, med Jesus är att han påstår sig vara vägen. 
Att den outgrundlige och ogripbare Skaparen uppenbaras i människan Jesus. 
”Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom.” ”Den 
som har sett mig har sett Fadern”. I Jesus har vägen, sanningen och livet inte bara 
blivit vägmärken eller rösen längst en led, utan blivit ett ansikte, någon man kan 
samtala med. Någon man kan lyssna till.  

Dagens versar från evangeliet inleds med hisnande teologiska perspektiv i en lite 
märklig ordvändning men avslutas klart, tydligt och jordnära. 

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat 
er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar 
om ni visar varandra kärlek.«  

Vägen till livet är inte ett individualistiskt projekt utan en väg som öppnar våra 
ögon för vem som är vår nästa. Inte heller det var en självklarhet i den första 
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lärjungaskaran. Här finner vi ett par bröder ur konkurrerande fiskelag, en före 
detta tullindindrivare som gått Romerska ockupationsmaktens ärenden, en Zelot 
som vill kämpa mot Romarna med svärd.  Lärjungarna har inte valt varandra. 
De har blivit utvalda av Jesus. Vår nästa är också någon vi betraktar som ”den 
andre”. 

Här anar vi något av församlingens särart redan i den första lilla gruppen av 
lärjungar. En kristen församling är ingen intresseförening vilken som helst.  
En församling är ingen social klubb eller ett kompisgäng.  
I en församling ryms hela mänskligheten. Vägen till livet går genom att vi älskar 
varandra. En kärlek som inte bara är en känslomässig fråga utan måste leda till 
hur vi handlar mot varandra. ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni 
visar varandra kärlek.” 

Den rannsakande och utmanande frågan Jesus lägger i våra hjärtan: Har alla 
människor upptäckt att de är älskade av skapelsens Gud? Har vi som kyrka och 
församling visat en sådan kärlek…  
Om inte krävs omvändelse men det en stor tröst att vi är ”Vägens folk”, på väg, 
inte framme med ett mål som både väntar och kommer till oss från framtiden då 
den förhärligade Kristus skall bli allt i alla och överallt, och samtidigt gör 
framtiden all skillnad i världen redan här och nu. 
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