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Predikan av Jenny Arnerlöf – Vägen till livet - 2022 

 

Den äldsta bevarade boken i Europa som har det ursprungliga omslaget 

kvar är ett exemplar av Johannesevangeliet i vacker skrift.  Boken är liten 

och elegant och dateras till tidigt 800-tal men upptäcktes först i 1104 när 

Sankt Cuthberts grav öppnades i Durham Katedral. Eftersom Sankt 

Cuthbert dog redan under 600-talet är det okänd när, hur eller av vem 

boken lades in i hans kista. En rimlig förklaring är att han kände en djup 

kärlek till Johannesevangeliet och ryktet om det levde vidare med hans eget 

goda rykte.  Han var norra Englands mest kända och älskade helgon. 

 

Sankt Cuthbert var känd för att leva som en asket men också för hans 

charm, generositet mot de fattiga, och en uppfattning om att han hade 

helande krafter och insikt. Många under tillskrevs hans förböner. Jag tror 

att han är ett gott exempel som kan hjälpa oss förstå Jesu ord i dagens text: 

”Den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större.”  

 

Låt oss pausa där en sekund och fundera över vad Jesus menar med det? 

Fylls vi med skräck och obehag av dessa ord? Eller förvirring, nyfikenhet 

och kanske även hemlig längtan? Jag tror inte att jag någonsin har träffat 

någon som gjort anspråk på att utföra gärningar större än Jesu gärningar 

men om Jesus har sagt detta om människor som tror på honom, behöver vi 

ta det på allvar.  

Sankt Cuthbert hade säkert inte identifierat sig själv som den som utförde 

större gärningar än Jesus. Han levde som en eremit så ofta som han kunde; 

tillbakadragen från världen men inte i förakt för den.  Vördnaden som fanns 

och funnits kvar för honom vittnar om att han var helt och hållet för 

världen på ett sätt som speglade Guds kärlek till världen. Den sant kristna 
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asketen föraktar inte världen. Hon eller han har bara en större kärlek till 

hemmet som de upptäcker i Kristus och vill efter bästa förmåga hålla sitt 

fokus på det hemmet. För i det hemmet finns vitalt liv eller liv i överflöd 

som det heter i Johannesevangeliet.  

 

När vi hör Jesus ord om större gärningar är det lätt att våra tankar genast 

går till Jesu helande under.  Kanske är det en bieffekt av vår kulturs fixering 

vid det spektakulära och underhållande eller vid makt och berömdhet. 

Undergörare får ofta högre status än enkla tjänare. Men i 

Johannesevangeliet kallas Jesu under för tecken – inte gärningar. 

Ingenstans i skildringen av de sju tecknen som tillskrivs Jesus i 

Johannesevangeliet uttrycks en instruktion att lärjungarna ska härma Jesu 

underverk.  Gärningen som stod i fokus när Jesus gav detta tal till 

lärjungarna på deras sista kväll tillsammans var tvättandet av deras fötter. 

När han hade gjort det befallde Jesus lärjungarna: Jag har gett er ett 

exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.  Det var en handling 

som vände upp och ner på lärjungarnas föreställningar om storhet. 

Förhoppningsvis vänder det även upp och ner på föreställningar om 

storhet som vi har anammat från världen.  

 

Jesu ord i Johannes 14 är ord som lätt tolkas med fel föreställningar. I vår 

tid är det lätt att ”vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra” av många 

tolkas som ett presentkort till allt vi önskar oss. Att Jesus är vägen, 

sanningen och livet används ofta som ett maktpåstående på sätt som är 

främmande för Jesu eget sätt.  Som om vi vore grindvakterna med en klar 

uppfattning om vem som är på Jesu väg mot ett evigt liv i Guds himmelska 

herrgård och vem som inte är det.  Dessa viktiga ord av Jesus var inte 

menade att användas för att pressa människor att fatta ett beslut om tro. 
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Jesus sade dessa saker för att ge mod och tröst till sina oroliga lärjungar. De 

hade god anledning att känna oro när Jesus, deras ljus i en mörk värld, 

talade om att lämna dem. Han skulle inte lämna dem på det sättet de 

befarade men behövde lämna dem för att göra en annan sorts förening och 

närvaro möjlig. 

Tack och lov för människor som lärjungen Tomas som vågade visa sin 

förvirring. Hans frågor fokuserades på ”var” och ”hur”.  Många av oss är 

som Tomas och kan lätt fastna i mekaniska frågor när vi tänker på Gud. 

Jesus svar visar att det är fel frågor att fokusera på. Frågor om vår 

livslängtan, om storhet och närhet till Gud i livet och i döden handlar alltid 

om ”vem”.  Jesus vände Thomas och Filippos frågor till att handla om 

honom själv. Det Jesus sade var stanna nära mig, finn ert hem i mig. För i 

mig upptäcker ni den fulla sanningen om Gud och Guds hjärta för världen, 

och när ni vet det kommer ni att ha tillgång till liv i överflöd.  

 

Lärjungarna tänkte konkret kring att vara hos Jesus så Jesus försökte 

förklara för dem och för oss hur hans kommande död och uppståndelse 

skulle göra en annan slags närhet till Jesus, till Gud, möjligt.   

 

Det Jesus säger i denna text är att han själv är Guds boning.  I kapitel två i 

Johannesevangeliet kan vi läsa om hur Jesus gick in i Templet och välte 

omkull penningväxlarnas verksamhet. Då sade han ”Gör inte min Faders 

hus till en saluhall”. Jesus kallade templet för sin Faders hus och när 

tempelmakterna ifrågasatt hans agerande sade Jesus, ”Riv ner detta tempel, 

så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar.” Så att vi inte missar 

budskapet skrev Johannes att templet Jesus talade om var hans kropp. 

Alltså är Jesus själv, och hans kropp Guds hus. Kapitel fjorton börjar med 

lärjungarna som känner ångest över att de inte vet hur de ska ta sig till 
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Guds rymliga hus. Men mot slutet av kapitlet (i v.23) säger Jesus "Om någon 

älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi 

ska komma till honom och ta vår boning hos honom.”  Jesus kallar inte oss 

att fly världen i vårt sökande efter Gud – han kallar oss att låta honom vara 

vårt hem i världen så att han kan bo här i oss redan nu och vi kan finnas där 

han är i döden. När vi känner honom och är förenad med honom i detta liv 

behöver vi varken styras av våra rädslor för döden eller frukta döden och 

alla de svåra livserfarenheter som smakar av död. 

 

Jesus hindrar oss inte från att möta döden, men när vi väljer att gå hans väg 

definieras inte våra liv av döden. Om du är lik mig, så känner du många 

människor som inte uttryckligen har valt Jesus väg som sin livsväg.  

När vi känner oro över dessa människor i förhållande till Jesus påstående 

att ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig” kan det vara till hjälp att 

komma ihåg vem denna Jesus är enligt Johannesevangeliets första verser 

(som är en nyckel till hur vi ska läsa texten som följer). Där står det att 

Jesus är Ordet genom vilket allt har skapats och vars liv är alla människors 

ljus. Allt som är sant i världen är på något sätt kopplad till Jesus. Och som 

en klok person har iakttagit innebär detta att Jesus då redan är i en djup 

relation med alla människor. I Johannesevangeliet säger Jesus att genom 

sin korsfästelse skall han dra alla till sig. Jesus har inte kallat oss att 

manipulera människor för att få dem på hans väg.  

 

Han har kallat oss att lita på honom och finna vårt hem i honom för endast 

då kan vi hjälpa andra människor upptäcka hans väg. Jesus vet den 

djupaste sanning om båda Gud och oss alla – att vi är älskade av Gud. Och 

han är ett hem där vi kan växa upp och leva som människor som älskar 

honom och håller hans bud. Då händer det märkliga att Gud gör sitt hem i 
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oss och förenar sig med oss. För där Kristus är – där är Gud. Att be i Kristi 

namn är att be förenad med Jesus, med Gud.  

 

Om vi vill göra vårt hem i Kristus men inte vet hur, kan en bra 

utgångspunkt vara att grotta oss ner i ett av evangelierna som Sankt 

Cuthbert måste ha gjort. Vilken av evangelierna skulle du vilja se någon 

smyga in i din kista när ditt jordiska liv är slut? 

När vi väljer Jesu väg som vår livsväg blir våra liv rum i Guds stora hus som 

spänner över all tid och rymd.  Jesus själv är vägen till livet och på den 

resan kan vi inte skilja mellan resans väg och resans destination. Livet 

bortom döden må vara resans höjdpunkt, men som Catherine of Sienna 

skall ha sagt, ”Hela vägen till himmelen är himlen för att Jesus sade, ’jag är 

vägen’. Amen. 

 


