
Fjärde söndagen i Påsktiden, 2020-04-26, Andakt i Coronatider av Solveig Högberg. 
 

                                    Vägen till livet 
 

2 Mos 13:20-22, 1 Thess 5:9-11, Joh 13:31-35 
 
Alla människor är på vandring genom livet. Utifrån söndagens tema kan vi förstå att vägar kan gå 
åt olika håll, men bibelberättelserna visar på den väg som leder till livet. 
 
Bilderna av vägen är en av de äldsta bilderna för det andliga livet. Redan tidigt kallades de kristna 
för de som ”hörde till Vägen” (Apg 9:2). Att de fick det namnet hade säkert sitt ursprung i att 
Jesus sagt om sig själv ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Joh 14:6).   
 
Sällan har väl två saker varit så påtagliga som just nu. 
Det ena är att vi nästan ingenting vet om livet och hur det ska gestalta sig. Hur är det med Corona 
viruset? Ska det drabba mig? När ska jag kunna gå ut igen? Blir livet aldrig som vanligt? Vad blir 
det av mina planer och kan jag över huvud taget planera något? 
Det andra vi vet är att det är livsfarligt att leva. I dessa dagar låter det drastiskt men vi vet att 
döden är hundraprocentig, alla ska en gång dö. Men just idag ska vi leva! 
Ska det behöva vara så här osäkert när vi vill tro på Gud och leva tillsammans med Jesus? 
 
I vår vilja att leva och överleva söker vi det som kan bestå och som kan vara en garant för att allt 
ska gå väl. Men det finns ändå något provisoriskt över livet. Alla har vi vårt att kämpa med. 
Därför berättar dagens bibelberättelser om att det trots allt finns en möjlighet att leva i trygghet, 
mitt i det skakiga och osäkra. 
Israeliterna var på vandring genom öknen, de hade lämnat allt för att ge sig ut mot ett fjärran land 
som de inte visste något om. De hade en molnstod som ledde dem rätt på dagen och en eldstod på 
natten. Visst krånglade folket ibland, men under resans gång fick de den vägledning de behövde. 
Paulus talar till församlingen i Thessaloniki om att hålla ut i väntan på det som skulle komma och 
det som de längtade efter, Kristi återkomst. Visst var de otåliga och ville redan nu leva i 
framtiden, men de blir uppmanade att, mitt i det som är, hurdant det än är, leva tillsammans med 
Jesus. 
Jesus påminner om att även om han inte kommer att vara fysiskt närvarande hos sina efterföljare 
är han ändå kvar, i kärleken till varandra är Jesus hos oss. 
Visst kan vi idag höra ekot från Jesus och bibelberättelserna: ”Håll i – håll ut”. 
 
Vi har inte bara en medvandrare, vi har också en som gått vägen före oss. Jesu ord på korset kan 
visa oss på den motsägelse som ligger i att leva: ena stunden säger Jesus ”Min Gud, min Gud 
varför har du övergivit mig?” En stund senare säger han ”Fader i dina händer lämnar jag min 
ande.” Här möter vi Gud som både ger trygghet och inte gör det. Vi möter den som samtidigt är 
närvarande och frånvarande. 
Även den som hoppas på och söker trygghet hos Gud kan ibland bli besviken. Gud är inte den 
som fullständigt beskyddar oss mot ett livsfarligt liv. Men om vi först av allt söker honom så 
kommer vi att finna tryggheten, i relationen till honom möter vi den som alltid vägleder oss. 
 
Ska vi då resignera inför livets komplexitet och osäkerhet? Ja och nej!  
Ja, i den meningen att vi måste underkasta oss, det är så här livet ser ut. Att vara människa är att 
ibland möta ett väldigt krångligt liv, där vi till och med ibland kan känna oss övergivna av Gud. 
Nej, vi ska inte lägga oss platt och ge upp. Vi får istället lägga våra liv i händerna på honom som 
sa ”Jag är vägen, sanningen och livet”. 
Vi får re signera vårt livskontrakt. Vi får åter skriva under att vi beslutat gå vägen till livet under 
Guds ledning. 


