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1 maj 2022

Uppstånden och sårmärkt
Kristus är uppstånden!
Graven är tom!
Död var är din seger? Död var är din udd?
I påskveckans evangelieläsningar utspelar sig en rad möten mellan den
uppståndne Jesus och dem som delat livet med honom de senaste åren.
Skildringarna i Johannesevangeliets tjugonde och tjugoförsta kapitel bär en
säregen laddning av olika stämningar.
Jesus hade själv förmedlat att han skulle bege sig till Galileen som uppstånden och
att det var där lärjungarna skulle möta honom. Det var också ängelns hälsning till
de myrrabärande kvinnorna i den tomma graven.
Det är era cirklar som sluts i Galileen.
Det var i Galileen Jesus erfarit att människorna var illa medfarna, ”som får utan
herde”. När han nu pekar ut Petrus som herden, med orden ”för mina får på
bete” är han tillbaka på samma plats.
Galileen var en illa ansedd del av landet. ”Kan det komma något gott från
Nasaret?”, frågar Natanael lakoniskt när Filippos entusiastiskt bjuder honom med
att se den som det står om hos Mose och profeterna, Jesus från Nasaret i Galileen.
Galileen står som ett tecken på att Jesus inte uppstått för att sättas på piedestaler
på viktiga religiösa platser, utan låter sig först ses i det minst ansedda bland
människor, helt utan status i såväl världslig som religiös mening.
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En annan cirkel som sluts vid sket i Tiberiassjön är de slående likheterna mellan
den här händelsen och den då Petrus och några av de andra lärjungarnas först
kallades av Jesus.

Här påminns lärjungarna igen om den händelse som nu ligger tre år bort. Då
hade de också skat hela natten utan att ha fått något. Den gången var det inte
på den högra sidan av båten de skulle försöka igen, utan på djupt vatten. Att
lämna de grunda hemmavattnen. Även då ck de, helt oväntat, så mycket sk att
de inte orkade dra näten ombord.
Då hade de tagit emot uppdraget att inte bara fånga skar utan att bli
människo skare. Att följa Jesus. Det är den visionen som gått i kras i och med
korsfästelsen och som fått dem att nu återvända till de bekanta vardagssysslorna.
Det de kunde sedan tidigare. Det vanliga sket. När man är vilse är det en god
sak att återvända till den plats där man senast kunde orientera sig.
Här har vi något att lära när det gäller såväl vardsgsrytmen som de heliga
vanorna och högtiderna.
Under pandemin har det varit en stor sorg för dem bland oss som på grund av
myndigheters eller kyrkliga företrädares beslut varit helt förhindrade att ra
eukaristin. För dem av oss som haft den möjligheten har det varit en särskild nåd
att kyrkan gestaltats i dess fullhet även om deltagarna varit få och platserna ibland
provisoriska.
På samma vis har det gångna året för oss som delvis ”hemlös” kommunitet visat
på styrkan i tideböner och mässor som samlat oss kring ordet och bordet.
Ja, texterna är mättade vid mötena med den uppståndne och jag tänker mig att
de tystnader som uppstår har olika laddningar.
Vad för slags tystnad är det som råder mellan lärjungarna och Jesus runt glöden
på stranden? ”Ingen av dem vågade fråga vem han var.”
Vi anar en frågande, avvaktande tystnad.
Är det något i Jesu utstrålning som får dem att tveka på om det verkligen är han?
Kanske tänkte de att det var en annan person som dykt upp som påminde om
Jesus. Kan det verkligen vara han?
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Efter uppståndelsen fördjupas innebörden av Jesu ord: ”Jag är med er alla
dagar”. Den retoriska frågan som ställts av Simon Petrus vid ett tidigare tillfälle är
fortfarande giltig. ”Herre till vem skulle vi gå, du har det eviga livets ord”.
Har tystnaden med vördnad att göra?

Väcker den uppståndnes närvaro något i dem som gör att att den de tidigare
kunde förhålla sig till tämligen familjärt, nu var omgiven av en atmosfär som
stämde till fördjupad vördnad? Inför vissa människor eller sammanhang tystnar
man. Inte för att man är rädd eller osäker, utan för att man liksom håller andan.
Orden räcker inte till.
När vi skulle föda vårt första barn gick vi en profylaxkurs som skulle förbereda oss
inför förlossningens olika skeenden. En sak som vi lärde oss då var att prata med
barnet direkt när det kommer ut. Våra röster skulle vara den mest omedelbara
tryggheten och igenkänningen som mötte den nyfödde i den kalla ljusa världen.
Barnmorskornas erfarenhet var att i det ögonblick man håller i sitt barn för första
gången, då tystnar man. Upplevelsen är så häpnandsväckande och helig att man
tappar orden. Är det kanske en sådan tystnad som in nner sig också hos Simon
Petrus som annars brukar veta att tala för sig i alla lägen.

Ja, Petrus har sin alldeles egen tystnad inför Jesus.
Petrus är både att både känna igen och inte i sitt agerande. Något av hans gamla
driftiga ’jag’ nns där. Han kan inte låta bli att hoppa i vattnet före de andra för
att komma nära Herren Jesus, samtidigt är det nog en modfälld blick som tittar in
i elden. Kanske tänker han på när han såg in i elden på översteprästens gård då
han med emfas förnekat att han ens kände Jesus. Messias, den levande Gudens
son, reducerad till ”den mannen” av Simon själv.
När Jesus nu skapar utrymme för det samtal som kom att bli det viktigaste i
Petrus liv börjar Jesus med att ge honom en rejäl frukost. Av sin egen sk. Den
fanns redan där. Det var ingen av lärjungarnas 153 skar. Ett tal som för övrigt är
detsamma som alla kända skarter vid den tiden och därför har tolkats som en
bild för Guds rikes katolicitet. Jesu uppståndelse är en angelägenhet för alla folk,
för hela skapelsen.
Att den uppståndne bjuder på en enkel frukost säger något väsentligt om Jesus.
Uppståndelsen handlar om livet här och nu. Om sk och bröd.

Livet här och nu är på inget sätt fullkomligt, men med början i Jesus Kristus som
den förstfödde i den nya skapelsen är frälsningen av den här världen satt i rörelse
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och vi med den. Eller som jag skrev i förra årets påskhälsning; ”även för den
förhärligade Kristus är jorden ett hem.”
***
I samband med katastrofer som leder till dödsfall är det ett dubbelt trauma för de
sörjande om man inte får möjlighet att se kroppen av den man mist och saknar.
Att se och röra vid kroppen är en viktig del av bearbetningen. Om det är viktigt
för att kunna förstå att någon är död, tror jag att de esta av oss skulle ha samma
behov som Tomas att få se och känna på Jesu kropp för att kunna ta in att någon
gått emot alla tidigare kända erfarenheter. Det räckte inte med de andras
berättelser. Han behövde det egna mötet för att kunna säga: ”Min Herre och min
Gud.”
Spelar det egentligen någon roll om Jesus uppstod kroppsligen?
Uppståndelsen är inkarnationens andra kapitel i fråga om att Guds kroppslighet.
Johannes som är den av evangelisterna som tecknar de mest mystika och
loso ska bilderna av Ordet som blev människa tvekar inte på den punkten. Det
var en och samma Jesus, sann Gud och sann människa som först legat död i
graven och nu visar sig som uppstånden. Johannes inleder sitt första brev:
Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med
egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är
vårt ärende: livets ord.
Kyrkofadern Augustinus kommenterar Tomas möte med Jesus: ”Han såg
människan och bekände Gud, som han inte såg”.
Jag tror inte heller att det är någon tillfällighet att det är Jesu sår som öppnar
ögonen för Tomas.
För många av oss har det varit precis så, att vi haft svårt att riktigt få tron att bli
personlig och nära, men i de svårare upplevelserna har det uppstått en ny blick
också hos oss och vi har igenkänt honom som på samma gång är uppstånden och
sårmärkt.

***

fl

4

fi

fi

MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

Ekumeniskt seminarium & högtidlig invigning av Johannesakademins
studiecentrum i Linköping
Annandag pingst. Baptistkyrkan, Klostergatan 46
6 juni
kl. 9.00
Mässa ras i kyrksalen tillsammans med Equmeniakyrkan Linköping och EKiBS.
kl 10.00 Invigning av Johannesakademins bibliotek
Jonas Eveborn, preses för EKiBS
Marcus Lind, föreståndare Equmeniakyrkan Linköping
Peter Halldorf, redaktör för Pilgrim
Högtidstal av professor Samuel Rubenson
Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Johannesakademin inbjuder till
ekumeniskt seminarium
HELGELSE OCH
ANDLIG TRÄNING
Annandag pingst 6 juni kl 13.15–17.00
Domkyrkan i Linköping
Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift
Anders Arborelius, kardinal
Roland Spjuth, lektor vid Akademi
för Ledarskap och Teologi
Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria
Anmälan & program:
info@johannesakademin.se

Generalkapitel 2022
Nya Slottet Bjärka-Säby 28-31 juli
Vi samlas i år under temat
Det band som ger fullkomlighet
(Kol 3:14)
Anmälan & program:
info@ekibs.se
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Kristen tro genom 21 sekler
En föreläsningsserie i 21 delar där vi vandrar genom kyrkans
historia från det första till det tjugoförsta århundradet
Lärare:
Samuel Rubenson, Professor i kyrkohistoria och östkyrkliga studier
Joel Halldorf, Professor i kyrkohistoria
Patrik Hagman, Docent i politisk teologi
Peter Halldorf, Redaktör och författare
Plats: Johannesakademins studiecenter,
Klostergatan 46 i Linköping
Tid: Varannan måndag 18.30–20.00
med start den 29 augusti 2022 och
avslutning den 5 juni 2023
Anmälan info@tidskriftenpilgrim.se
Föreläsningarna är öppna och kostnadsfria
men med möjlighet att anmäla sig till
hela serien och för en kostnad på 300 kr
få del av förberedande texter inför varje
föreläsning samt ett diplom vid kursens
avslutning.
Arr: Johannesakademin & Tidskriften Pilgrim
Guds frid

6

