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Bön: "Kom Heliga Ande - öppna Ordet för mig - och öppna mig för Ordet."

När nu solen går upp tidigare och tidigare, så vaknar vi lättar på morgonen och stiger upp ur 
sängen med allt mindre motstånd. Kanske känner vi oss mer levande? Kanske nynnar vi den 
gamla psalmen; ”Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet…” och går nyfiket till 
fönstret för att se om något har förändrats där utanför.

Det är tre veckor sedan Påskdagen inföll, men egentligen är varje ny dag som en påskdag, en 
övning i uppståndelsens glädje efter en natt av mörker, sömn – nästan som om vi varit döda. 
Vi är kallade till liv och frälsningsglädje! Så, det är dags att vakna och se vad har Gud berett 
åt oss – på många plan. En av dagens texter säger;

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom 
vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med 
honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp 
varandra, så som ni ju också gör. (1 Thess 5:9-11)

I denna kallelse ligger uppgiften att uppmuntra den som har svårt att glädjas. Ljuset kanske 
inte lockar alla. Ibland kanske det bländar, avslöjar, gör oss ängsliga… Någon drar ”täcket” 
över huvudet och vill slippa se världen, vill möjligen slippa ta ansvar. Någon känner sig som 
ett offer. Men, det är inte vad Gud bestämt om någon enda av oss. 
Gud vill att du skall slå följe med Honom. Dagens tema är ”Vägen till livet”. Res dig och var 
inte rädd! Gud har stämt möte med dig – för Livets skull!

Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått. Hoppet är framtid, nu är livet, vår 
möjlighet. Herren lever, orden når oss: Se, jag gör allting nytt. Framtiden väntar, res 
dig, gläd dig som människa. (Ps o S Nr 155:1,3)

Vi läser nu dagens evangelium från Joh. 13:31-35:

När Judas hade gått sade Jesus: ”Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har 
förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom 
i sig, och han skall snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni 
kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går 
kan ni inte komma. 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.”

Varför säger Jesus att han blivit förhärligad – just när Judas gått iväg för att förråda honom?
Kan det finnas något härligt i mörkret? Eller i att bli missförstådd, förrådd, föraktad?...
Sedan säger han; Gud skall snart förhärliga honom. Då menar han nog uppståndelsen eller 
himmelsfärden.
Men allt detta hör ihop. Utan Jesu offerdöd blir inte uppståndelsen så härlig. Utan tjänsten 
som försoningsoffer skulle inte Kristus triumferat på Faderns högra sida!



Därför kan vi säga att Jesus är som härligast när han hänger övergiven på korset – av sin fria 
och goda vilja att befria oss – samtidigt som han är som härligast när han sitter på tronen i full 
glans.

Kan vårt liv följasamma mönster? Måste inte det härliga livet börja i tjänst för någon annan än 
oss själva? Som Tagore uttryckte det: Jag drömde att livet var glädje. Jag vaknade och fann att 
det var tjänande. Jag tjänade och fann att tjänandet var glädje.

Såsom jag har älskat (tjänat) er, så skall också ni älska (tjäna) varandra, sa Jesus.
Han säger att detta är ett nytt bud, ETT nytt bud: Att ni skall älska varandra. Vad är det då för 
nytt med detta?
Alla tidigare bud har ju syftat mot att tjäna mänskligheten, att skydda mot ondska och 
orättvisa. Och så fortsätter lagar att var ett gott skydd. Det nya är väl att Han har samlat ihop 
hela lagen och uppfyllt varje bud med sin rättfärdighet. Han som är Kärleken. Det nya budet 
är helt enkelt; Jesus själv. Såsom jag… så skall ni - älska…

Är det farligt att reducera alla bud till detta enda?
Kanske, resonerar Paulus; ”Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus 
skulle uppfattas som syndare, vi också, står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte.” 
Men han tar den risken, att uppfattas som syndare, och säger: ”…jag lever, fast inte längre jag 
själv, det är Kristus som lever i mig.” Vilken frihet. Vilken underbar väg att gå. Tätt 
tillsammans med Jesus, i Honom, som är Vägen. Då kan kärleken förverkligas bättre än när vi 
var tvungna att följa en mängd lagar efter eget huvud och hjärta. Följ mig, sa Jesus. Kärleken 
vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet, sa Paulus. Älska och gör 
sedan vad du vill, sa Augustinus. Den vägen är inte enkel, inte självisk, inte billig. Men på 
den Vägen finner du dig själv och där vill du din medmänniskas väl… Vägen till Livet!  

Den vägen är Frihetens väg. Men frihet behöver inte betyda frånvaro av begränsningar och 
restriktioner och tjänande. Frihet är inte det samma som oberoende av rätt och fel, inte heller 
oberoende av andras behov eller andras stöd för mitt liv. Frihet är nog bara möjlig i 
gemenskap. Vi är nämligen skapade till Guds avbild och Gud är gemenskap! Gemenskap 
behöver ordning och reda – gränser och öppna dörrar och det är Kärleken som skall fylla 
dessa ordningar och strukturer. Vägen till Livet går vi alltså tillsammans, i omsorg och tjänst, 
mot den öppna ”Pärleporten” och i gemenskapens form kan något av Guds rike bli synligt 
redan här.

Ps o S Nr 392:
1. Vem visar vägen genom växlingens värld? Vem vet ett mål för min 
vanskliga färd när sikten är skymd eller mörkret står tätt? Kristus är 
vägen. Han leder mig rätt.
2. Vem giver mening åt livet på jord? Vem i reklamernas kör håller ord 
av alla, som lovar mig rikedom stor? Kristus är sanningen. På honom 
jag tror.
3. Vem hör min bön, när jag ropar i nöd. Vem bärgar själen ur grav 
och ur död? Jag hört om en bortvältrad sten någonstans. Kristus är 
livet. All seger är hans.   (Eva Norberg)

Vi ber:                 O Gud, du som med din sannings ljus leder dem som far vilse in på den rätta      
       vägen, kom med din nåd till alla som bekänner Kristus, så att vi vänder oss 
       från det onda och följer det goda.

                            Gud, vår Fader, du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss och är källan
                               till vår lovsång, för oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss och lär oss 
                               att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen.

Ps o S Nr 758: Visa mig, Herre, din väg, visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din  
                         sanning, jag vill vandra i din sanning.



HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG. HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH 
VARE DIG NÅDIG. HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. 
I FADERNS, SONENS OCH DEN HELIGA ANDENS NAMN.

AMEN.


