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Predikan av Jenny Arnerlöf – Vägen till livet – 2021-04-25 

Den 18:e februari i år landade den lilla roboten Perseverance på planeten 

Mars. Perseverance’s uppdrag är att leta efter om tecken på liv har 

förekommit på Mars. Under den gångna veckan diskuterades Perseverance 

på Sveriges Radio eftersom minihelikoptern Ingenuity då gjorde sin första 

färd på Mars.  Mänsklighetens sökande efter nya vägar till livet har nått nya 

kosmiska nivåer.  Många frågor uppstår hos mig när jag tänker på 

projektet.  Många frågor diskuterades på Vetenskapsradion i fredags, men 

en fråga som inte lyftes var ”Hur vet roboten Perseverance hur livet ser 

ut?” Den söker ju efter tecken på biologiskt liv, som kommer från 

grekiskans ord bios. Sådana tecken kan man hitta i jordprover och stenar, 

vilket är vad Perseverance samlar upp.  

 

 Men när vi pratar om livet i förhållande till dagens tema, vägen till livet, 

använder Nya Testamentet och särskilt Johannesevangeliet grekiskans 

andra ord för liv – ordet zoe.  Zoe handlar om vitalitet.  Det signalerar ett 

tillstånd av välbefinnande, även blomstrande, och inte bara existens.  

Ett av Johannesevangeliets stora mål är att visa att Jesus är det perfekta 

exemplet på hur zoe liv ser ut.  Den fjärde versen i Johannesevangeliet 

säger: ”I Ordet var liv, och livet var människornas ljus”.  Det är ett sätt att 

säga att Jesus är den som har liv och gör det möjligt för människor att se liv.  

Alltså, Jesus är som solen – ett ljus i sig som vi kan se, men också ett ljus 

som gör det möjligt för oss att se och hitta det goda livet.   

 

Ljus möjliggör syn.  Och seende är ett viktigt tema som löper genom hela 

Johannesevangeliet.  Där möter Jesus olika människor som ser honom och 

tecknen han gör men de förstår inte riktigt vad de ser.  De som såg Jesus 

behövde hjälp för att kunna se och förstå. Vi behöver hjälp för att se 
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verklighetens djup med hjärtats ögon.  Enligt Johannesevangeliet behövs 

tro för att kunna se verklighetens djup.  Tro öppnar hjärtats ögon till att se 

Guds kärlek och närvaro som grunden för livet och verkligheten. Tro i 

Johannesevangeliet utrustar oss att se och känna igen zoe liv – det goda 

livet som våra hjärtan längtar efter.  Zoe liv omfattar den känsla av fullhet 

och frid som kyrkofadern Augustinus syftade på när han sade, ”O Gud, våra 

hjärtan är rastlösa tills de finner sin vila i dig.”  

 

I dagens evangelietext sade Jesus något som väckte förvirring bland 

lärjungarna.  De stod inför en stund när de inte skulle kunna se Jesus 

längre, åtminstone för en tid.  Då ljus och seende är så viktiga i 

Johannesevangeliet tror jag att detta samtal handlade om något mer än 

bara Jesus fysiska frånvaro från lärjungarna i samband med korset.   

 

Det var inte bara Jesus som skulle dö.  Mycket av det lärjungarna trodde 

skulle dö tillsammans med Jesus. Lärjungarna stod inför själens mörka natt 

där de skulle förlora sin tro. Och det var nödvändig eftersom det som de 

trodde om Jesus inte stämde överens med Jesus sätt att rädda dem.  

 

Ibland tror vi saker om Jesus och om Gud som inte stämmer överens med 

vem Jesus och Gud är och hur de handlar.  Vi gör det för att vi är formade av 

vår världs sätt att tänka och värdera livet på.  När vi inser att något vi har 

trott inte stämmer är det nödvändigt, om också smärtsamt, att våra 

illusioner blir avslöjade.  Det är det enda sättet för vårt synfält att utvidgas 

och vår tro att växa. Jesus är alltid större än vår tro på honom. Han ligger 

alltid flera steg förre oss och vill leda oss till rymligare platser.   
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För att det ska kunna ske behöver vi låta en viktig process ske i våra 

hjärtan.  Jag har sagt att hjärtat har ögon som öppnas av vår villighet att tro.  

Hjärtat har också en röst. Som en klok person har skrivit, ”Känslor är 

själens språk. De är ropet som ger hjärtat en röst”.   

 

Jesus talade med lärjungarna om hur de skulle känna under kommande 

dagarna.  Han sade inte att de skulle förneka eller ignorera sorgen som 

skulle komma.  Känslor som ignoreras eller kvävs kan inte förvandlas.  

Jesus sade att lärjungarna var delaktig i en process där de och deras 

känslor skulle förvandlas.  Gud möter oss och förvandlar oss som en helhet.  

 

Jesus gav lärjungarna en liknelse att tolka korset, och korsets väg med.  

Liknelsen han gav är födelsen eller en förlossning.  En födsel är som bekant 

en jobbig och smärtsam process som brukar innebär en hel del klagorop, 

blod, svett och tårar.  Men i slutänden när allt går som det är tänkt finns det 

nytt liv och obeskrivlig glädje.  Smärtan är en oundviklig del av processen. 

Jesus död och uppståndelse var den nya skapelsens födelse. Alla som följer 

Jesus måste gå samma väg. Det var vägen som lärjungarna fick gå – en väg 

där deras och våra föreställningar ibland måste dö för att kunna uppstå i 

överensstämmelse med en verklighet som är större än vi anade.  Detta 

mönster sker hos oss och vår tro under livets gång.  Det är som en 

generalrepetition för den stora akten när vi tar vårt sista steg på vägen till 

livet och kliver in i evighetens liv.   

 

Det som vi behöver för att ta oss genom sådana jobbiga processer är en 

egenskap som Mars robotarna Perseverance och Ingenuity vittnar om 

genom sina namn: uthållighet och fyndighet. För att kunna vandra livets 
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väg med uthållighet behöver vi lyssna, tillsammans med Gud, till vad våra 

känslor säger till oss.  

 

Det hör inte till det ovanliga att vi människor kämpar med våra känslor.  

Frestelsen är att antingen ta kontroll över dem, eller att överväldigas av 

dem.  Gud har skapat oss till människor med känslor.  Det innebär att 

känslor har ett syfte – de signalerar till oss vad som pågår under ytan i oss 

själva och hjälper oss att möta Gud i vår verklighet.  

Låt mig här vara tydlig om det jag inte säger. Jag säger inte att vi ska bli 

ledda av våra känslor. Det jag säger är att vi ska läsa våra känslor som 

signaler om vad som pågår i vårt innersta och utöva den där barmhärtiga 

nyfikenheten som jag tidigare har talat om.  Det är ett sätt att, inför Gud, 

urskilja vad som är sant och vad som är falskt så att vi kan förvandlas av 

Gud och hålla vår kurs på livets väg. Det är ingen ny idé utan det är minst 

lika gammal som psaltarens böner som ställer frågor som ”Varför så 

bedrövad, min själ, varför så orolig i mig?” 

  

I uppståndelsens ljus upptäcker vi att vägen till livet inte är en väg som till 

varje pris undviker svårigheter eller svåra känslor. Vägen till livet går rakt 

genom det svåra för att komma ut på andra sidan till nytt liv.  Under vår 

livstid går vi genom många olika svårigheter och allt vi går genom sker i 

någon slags dialog med vår tro. Det viktiga med vår tro är att den är 

fokuserad på Jesus, som uppenbarade det goda livet för oss och gjorde det 

möjligt för oss att uppleva ett gott liv, ett evigt liv. 

I dagens text säger Jesus att lidande, svårighet, och själens mörka natt inte 

är och inte kan ha det sista ordet om vårt liv när vi vandrar livets vägar i 

hans sällskap.  Det sista ordet, säger Jesus, är glädje. Och inte bara en 

övergående glädje.  Det sista ordet är glädje som ingen kan ta ifrån oss.  
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 Uppståndelsens kraft innebär inte att vi flyr alla världsliga bekymmer – det 

är kraften att gå genom dem med vetskapen att det finns liv och något nytt 

bortom det svåra. 

Den här texten började med att Jesus talade om en stund när lärjungarna 

inte skulle se honom för att efter ytterligare en stund kunna se honom igen.  

Den avslutas med att Jesus är den som kommer att se lärjungarna igen.  Och 

Jesus säger att ingen kan ta ifrån oss den glädje vi upplever när vi vet att 

han ser oss.  Det är ett ord av hopp för oss idag.  Vår glädje är inte beroende 

på något vi själv presterar eller förstår fullt ut.  Glädje kan (och vill) stiga 

upp i oss som sav i en stam genom insikten att Jesus är uppstånden och han 

ser oss, han har försonat oss med Gud och han håller på att förvandla oss 

till sin likhet.   Det är de goda nyheterna för oss idag. Amen. 


