
Anteckningar från 2020-04-27

Undervisning hos EFS på 2 söndagen i Påsktiden, 19e april 2020

Tredje årgångens texter: Sak 8:6 – 8, 1 Petr 1:3 – 9, Joh 20:24 – 31.

En vecka efter  påsk hittar  vi  tio  lärjungar
inlåsta  någonstans  i  Jerusalem.  De  sitter
inte  i  isolering,  som vi  gör  för  att  hindra
smittspridning,  men  de  är  ändå  inte  redo
att gå ut.

Deras Herre och mästare har ju arresterats,
anklagad för att vara upprorsmakare, för att
vilja driva ut romarna och upprätta sitt eget
rike med sig själv som kung. Han har dött
som terrorist. Vad gör det lärjungarna till?
Definitivt anhängare till en upprorsmakare.
Kanske ser myndigheterna också dem som
terrorister, eller i varje fall som potentiella
upprorsmakare.  Lärjungarna  vet  inte.  Bäst
att ta det säkra för det osäkra och hålla sig
undan.

Varför har de då inte lämnat Jerusalem? För
att veckan efter den judiska påsken firas det
osyrade brödets högtid, och då är de flesta
av påskbesökarna till Jerusalem kvar i stan.
Med upp till en miljon besökare, och nära
hundratusen  galiléer,  är  det  ett  besvärligt
uppdrag för  myndigheterna  att  hitta  några
få speciella individer i mängden.

Foto: någonstans i Jerusalem     

Om de däremot tagit sin packning för att gå ut genom den port galiléerna normalt använde för sin
hemresa, skulle både tiden för avresan, riktningen, packningen och deras dialekt enkelt avslöja dem
för väktarna vid porten. De skulle riskera att arresteras, om det nu var så att överheten i Jerusalem
faktiskt var på jakt efter dem.

Om bara några dagar, skulle läget bli helt annorlunda. När staden skulle tömmas på påskpilgrimer,
skulle lärjungarna lika lätt kunna blanda sig med mängden galiléer på väg norrut, som de nu kunde
gömma sig bland besökande galiléer inne i själva staden.

Så de var kvar, och under den vecka som gått sedan Jesu uppståndelse hade de haft tid att bearbeta
och samtala om det som hänt, att mentalt ta in allting. Och det var inte lite!

Egentligen berodde ju alltihop på vem Jesus var. Ena stunden kunde han bete sig hur mänskligt som
helst, för att nästa stund uppenbara sig som något mycket mer än bara människa. Ena stunden lät
han sig bjudas på bröllop och deltog i festligheterna, nästa stund förvandlade han vatten till vin på
samma bröllop. Lärjungarna visste aldrig när Jesus tänkte vara mänsklig eller om han tänkte visa sig
som mer än människa.



För bara tre veckor sedan hade det sett ut som om de var på väg till Jerusalem alldeles som vanligt
för att fira en helt vanlig påsk. Jesus följde ju Skriftens bud om att fira högtiderna i Jerusalem.

Sen hade det kommit bud från Betania. Det var Jesu vänner Marta, Maria och Lasarus som bodde
där och systrarna meddelade nu att Lasarus låg sjuk. Eftersom Betania låg på vägen mot Jerusalem,
hade nu lärjungarna väntat sig att Jesus skulle skynda på sina steg för att gå och se till att Lasarus
blev frisk. Det hade han inte alls gjort. Jesus hade lugnt fortsatt med det han ägnat sig åt så länge
lärjungarna kunde minnas; han botade sjuka, drev ut onda andar och predikade evangelium om
Guds rike.

När de till slut kom fram till Betania var det inte oväntat till en stängd grav. Jesus hade först varit
helt mänsklig, kanske nästan oväntat mänsklig och gråtit och upprörts i sin ande. Sedan hade han
begärt att graven skulle öppnas, fast kroppen därinne redan hade börjat förruttna, och så hade Jesus
kallat Lasarus tillbaka till livet.

Den stora festen i Betania den kvällen var kanske det mest mänskliga som hände i byn på hela året!

När  Jesus  vandrade  vidare  mot  Jerusalem
tänkte lärjungarna att  nu var de nog, trots
allt, på väg till vilken annan påsk med Jesus
som helst. Knappt hade han passerat Olje-
bergets topp, så upptäcktes han av folk från
Galiléen som också vandrade till Jerusalem
inför  Påsken.  De  började  skära  blad  från
palmträden och lägga ut sina kläder framför
honom på vägen. Jesus fick sig en åsna och
på den red han nerför Oljeberget medan de
hyllade honom med citat ur psaltaren:

- ”Välsignad vare han som kommer, Davids
son, i Herrens namn!”

  Foto: Oljeberget med Jerusalem i bakgrunden

Med det mottagandet trodde nog lärjungarna att tiden var inne för hela det judiska folket att ta emot
Jesus som den av Gud sände, han som skulle uppfylla alla löften och ställa allt tillrätta igen. Efter
några dagar tycktes inget bli av det. Jesus satt som vanligt och undervisade i templet, han sände två
av sina lärjungar att förbereda för påskfirandet, och de firade påsken precis som vanligt . . .

. . . till dess att han sträckte sig efter den bägare som annars aldrig användes, som stod på bordet för
att representera hoppet om Messias ankomst, och bröt det bröd som annars aldrig åts.

Så instiftade Jesus ett Nytt förbund, sa han, men lärjungarna fick inte lång tid på sig att fundera på
vad det skulle kunna betyda, för redan samma natt arresterades Jesus. Morgonen efter dömdes han
och innan den dagen var slut var han död.

På tredje dagens morgon kom några av kvinnorna i Jesu resesällskap och sa att graven var tom och
att de sett honom vid liv. Samma eftermiddag kom två män tillbaka från Emmaus. Med dem hade
Jesus vandrat nerför vägen från Jerusalem och stannat för kvällsmat. När han bröt brödet, kände de
igen honom.



Att han botade sjuka var inget konstigt, att vatten blev till vin i hans närvaro var underbart, men att
han efter att ha dödats skulle gått livs levande ut ur sin grav, det var väl bara för my . . .

Då stod han mitt ibland dem!

Ja, lärjungarna hade sannerligen behov av att bearbeta och ta in allt som hade hänt.

Att de gjorde det ser vi av dagens episteltext, skriven drygt trettio år senare, där en av dem skriver
om betydelsen av Jesu uppståndelse. Det var inte bara att hans anspråk på att vara sänd av Gud till
Israels folk bekräftades, inte bara att de nu fick en hel del mer tid tillsammans med honom, nej, ur
uppståndelsen utgick Guds själva väg till frälsning.

Genom den enorma kraft som uppväckte Jesus från de döda föddes alla hans lärjungar på nytt. Den
kraften skyddar dem också genom både liv och död ända fram till mötet med Gud fader inne i själva
evigheten. Därför kunde änglarna, och Jesus själv säga till kvinnorna: Var inte rädda”!

Det är värt att lägga märke till att Petrus skriver sitt första brev från Rom efter att kejsar Nero har
satt eld på de fattigaste kvarteren i staden för att komma åt att där bygga ett nytt stort palats åt sig
själv. När staden kokat av missnöje hade han lagt skulden på de kristna och många fick lida och dö
för sin tro, anklagade (hade de hört det förut?) för att vara anhängare till en upprorsmakare och som
terrorister själva imperiets fiender.

Petrus skriver för att förbereda de församlingar som han själv en gång besökt för att tiderna är onda
och att lidande kan komma att drabba dem med.

Ingen ska vara rädd, för Jesus är Herre över både levande och döda, och vare sig de lever eller dör
tillhör de honom. Så är det med oss också, oavsett om vi är friska eller blir sjuka kommer Guds
väldiga kraft att bevara oss i Jesu händer fram till vår egen uppståndelse på den yttersta dagen.

Så var där Tomas, tvillingen. Han hade inte varit med de andra tio när Jesus kom till dem på kvällen
den dag han uppstått från de döda. De hade berättat för honom, men Tomas nöjde sig inte med att
bara höra på dem. Han ville själva ha egna bevis för att Jesus verkligen levde.

När  Tomas  begärde  att  få  sticka  fingret  i  spik-
hålen och sticka handen i  Jesu sida ställde han
inga små krav. Kvinnorna hade ju hört änglarna
säga att Jesus inte var kvar i graven, och de tio
gömda apostlarna hade själva sett honom. Under
antiken visste man emellertid att det var skillnad
mellan  olika  sinnesintryck.  Man förstod  att  det
örat  uppfattade  hade  förmedlats  från  talaren
genom luften,  även  om inte  ens  antikens  lärde
kunde förklara hur. Man förstod att det ögat såg,
genom något slag av strålar förmedlats till det och
visste  att  det  gick  att  manipulera  och  förfalska
dessa  strålar.  Vad  som  förmedlats  till  syn  och
hörsel  ansågs  därför  kunna  innebära  osäkerhet
och kräva kritisk eftertanke.

Foto: Pantheon, Rom



Det som någon däremot hade rört vid och känt på hade inte förmedlats av något. Det var direkt
upplevt och ansågs därför i antiken som det allra verkligaste och sannaste av alla sinnesintryck.

Vad Tomas begär är alltså de starkast möjliga bevisen för att Jesus uppstått – och han får dem!

Vad säger detta om Tomas? Att han är noggrann. Han går inte på hörsägen, han skulle aldrig låta sig
luras med i någon masshysteri, han säger inget som han inte har täckning för. Han är jordnära, han
går till botten med saker och tar reda på hur det verkligen är, innan han säger något.

Det kanske är några av oss som behöver denna del av Tomas personlighet som föredöme?

Nu finns det gömt i Johannesevangeliet ett personlighetsdrag till hos Tomas, som vi ofta förbiser.
Det är nämligen så att den som är empatisk också riskerar att falla offer för melankoli. Empatiska
personer känner vad andra upplever, och upplever ofta själva allting runt om kring dem så mycket
starkare än vi andra. Solen är ljusare och blommorna doftar mer för dem, men sorgerna, lidandet
och eländet i den här världen är också hemskare och hotar överväldiga de empatiska och störta dem
i depressioner. En av världens mest kända var den blivande predikanten Vincent Van Gogh!

Det är mot den bakgrunden vi kan se Tomas reaktion, när Jesus börjar sin sista vandring upp mot
Jerusalem och förbereder lärjungarna på att vetekornet måste falla i jorden för att dö innan det kan
bära rik frukt. Tomas konstaterar då:

-”Låt oss gå med honom, så att vi också får dö där.”

Dessa två personlighetsdrag, att kunna lyssna aktivt, att känna med och förstå vad andra upplever,
tillsammans med integriteten i att aldrig säga vad det inte finns bergfast täckning för, gör Tomas till
en av de mest framgångsrika av apostlarna. Det finns inga kristna kyrkor eller samfund uppkallade
efter Petrus. Inga som bär Paulus namn, men i Indien finns fortfarande, efter två tusen år de Tomas-
kristna!

Tyvärr har Tomas tillnamn på sistone drabbats av en felstavning. Tomas tvillingen har blivit Tomas
tvivlaren. Så har det verkat vara i svenska översättningar de sista två hundra åren ungefär och de
sista två generationerna har tvivlet fått allt mer utrymme. Ute i samhället har det blivit fint att vara
en sökare, men Fy den, som påstår sig ha funnit något sant att dela med sig av till andra!

Inget av detta går att förena vare sig med vad Jesus sa eller vad Johannes skrev. Det finns inga verb
i det Jesus säger till Tomas, inga imperativer; inga uppmaningar om vad han ska göra eller inte göra.
Johannes text har istället två adjektiv, något man är; inte gör.

Vad det handlar om är att  nu har Tomas inte bara
hört andra påskens vittnen, nu har han själv fått se
klarast  möjliga  bevis  för  att  Jesus  lever,  och  nu
måste Tomas bestämma sig. Vad är det han vill vara,
eller ännu tydligare: vilken grupp vill han tillhöra?
Vill  han  vara  bland dem som tror,  vilket  blir  den
vanligaste  benämningen av  Jesu  efterföljare  i  Nya
testamentet?  Eller  väljer  han  nu  att  tillhöra  den
grupp som inte tror? Lägg märke till att i Jerusalem
skulle  det alltid finnas dessa båda grupper.  En del
som  själva  sett  stenen  bortrullad  och  graven  tom
valde ändå att tillhöra gruppen av icke-troende.

Foto: Via dolorosa, Jerusalem



Johannes använder alltså inte det grekiska ordet för att tvivla, även om det är ett underbart ord. Det
kan plockas sönder i sina beståndsdelar och sedan sättas ihop igen till det gamla svenska ordet tve-
hågsen. Det handlar alltså om att kunna tänka två tankar samtidigt. Några exempel kan få vara till
hjälp. Vi kan tänka att två plus två är fyra och samtidigt undra hur vi kan bevisa det. Vi kan tänka att
jorden är rund och undra hur vi vet det. Vi kan tänka att månen, som i sig själv skulle fortsätta rakt
fram, av jordens dragningskraft hela tiden får svänga till vänster så att summan blir en rörelse runt
jorden – och samtidigt undra om det verkligen är sant. Newton sa ja, Einstein sa nej!

Lägg märke till att detta, att kunna tänka två tankar samtidigt, är grunden för allt vårt vetenskapliga
arbete och utgångspunkten för all kunskapsuppbyggnad. Utan den förmågan skulle vi inte veta vad
ett virus är, inte känna till hur smitta sprids och inte kunna skydda oss mot att bli sjuka samtidigt
allihopa!

Tvivel är emellertid inte vad det handlar om. Utan det personliga valet.  Vill Tomas tillhöra den
grupp som är troende, som är övertygade om att Jesus faktiskt uppstått och verkligen lever?

Tomas var inte ensam om att ställas inför det valet. Var och en av påskens vittnen var med om
samma sak. De fick bevis för att Jesus är Guds son, den Utlovade och sedan fick de välja om de
ville tillhöra den grupp som är de troende.

Kvinnorna  fick  både  höra  änglarna  på-
minna dem om vad Jesus sagt och se den
tomma graven.

Apostlarna  fick  se  Jesus  stå  mitt  ibland
dem och be om något att äta för att över-
tyga dem om att han verkligen uppstått på
riktigt, rent fysiskt och inte var ett spöke
eller någon andevarelse.

I Emmaus övertygades två just hemkomna
vandrare av den karakteristiska gesten Jesu
gjorde  när  han  bröt  brödet  för  att  dela
deras kvällsmat.

Foto: det var i trädgården utanför graven Jesus mötte kvinnorna  

Maria Magdalena hörde bara de tre stavelserna i sitt eget namn, så visste hon; och den romerske
officeren som lett vaktstyrkan vid korset behövde inte ens möta den uppståndne Jesus, bara se hur
han dog för att veta att han verkligen var Guds son.

Varje människa kommer under sitt liv att göra samma erfarenhet. Bevisen läggs fram och valet ska
göras, men för alla människor sker detta efter den egna personligheten och behoven, precis som
Påskens alla vittnen mötte den Uppståndne första gången på så olika sätt!

Lägg märke till att det är bara den som har valt Jesus som kan tvivla i det grekiska ordets mening.
Bara den som tänker att han har uppstått från de döda kan samtidigt undra om det verkligen har
någon betydelse, om det verkligen gäller mig.

Den som aldrig närmat sig Jesus kan inte ha både en tanke på honom och en undran i huvudet sam-
tidigt!

Det innebär att själva tvivlet, det svenska ordet tvivel, är just bara beviset för att Du är en troende!



Det är inte något Du gör, det är något Du är. Tron ÄR (en övertygelse om ting man inte ser) står det.
Detta får Du vila i!

Till sist: den här predikan ska inte ha en avslutning!

Nej, för nu har alla lärjungarna fått sina egna personliga bevis för att Jesus uppstått från de döda, nu
är de verkliga Påskens vittnen och nu är de redo att GÅ!

Om bara några dagar börjar de sin vandring mot Galiléen och sen ska de fortsätt med evangelium,
till platser de ännu knappast kan drömma om att komma till. Petrus till Rom, Paulus till Spanien,
Andreas till det vi idag kallar Kiev. Tomas till Indien, som sagt.

Dit apostlarna inte hann, sände Gud andra.
Markus till Egypten, Lukas till Makedonien.
Josef från Arimatea som köpte tenn i Corn-
wall var i Glastonbury (märkligt nog växer
där en törnbuske som har sitt ursprung i det
Heliga landet) – och från Glastonbury kom
St Sigfrid, han som döpte Olof Skötkonung i
Husaby källa och för tusen år sedan var med
om att göra Sverige till ett kristet land.

Foto: Sa Elins källa, Skövde

Det slutade inte  där!  Tre hundra år  senare
gick tolv män till fots från Avigon i Frank-
rike längs den nyöppnade sidenvägen ända
till det som idag är Peking, och där såg de
att  fem  århundraden  tidigare  hade  andra
redan vandrat samma väg med evangelium
om Jesu uppståndelse!

Så fortsätter Jesusrörelsen att vara just det, en rörelse, ett vandringsfolk som hela tiden är på väg . . .

. . . och därför kan vi inte sluta.

Istället ska vi låna från Franscesco Zeffirellis magnifika film om Jesus från Nasaret från 1977.

Där finns en helt fiktiv person, som har lett motståndet mot Jesus hela tiden och till slut lyckats få
Jesu röjd ur vägen. Så står då, i slutet av filmen, denne Rabbi Zera själv inne i Jesu tomma grav och
ser att det enda han lyckats åstadkomma är att bli indirekt orsak till att Jesus kunnat uppstå från de
döda; och det är hans sista replik vi ska ta med oss härifrån:

-”DET ÄR NU DET BÖRJAR!”

Låt oss därför gå i Frid - och tjäna Herren med Glädje!
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