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Om man har Facebook och dessutom vänner med humor, så kan man få olika skämt
serverade på sin datorskärm. Häromdagen fick jag ett sådant, Det var en bild med 
två vägvisare, den ena visade till vänster och den andra till höger. På den första 
vägvisaren stod det hit och på den andra dit. Sådana vägvisare har man inte så stor 
nytta av. De gav sannerligen ingen klarhet i hur man tar sig till dit man vill. Hit och dit,
hit eller dit…

Jag tänkte på den här skämtbilden, när jag läste den text från Johannesevangeliet 
som är dagens predikotext. Det är en mycket innehållsrik bibeltext och jag kommer 
bara att beröra en liten del av innehållet i denna predikan. 

I början av texten uppstår en något förvirrad diskussion om hur man skall komma dit 
Jesus är på väg, ”Herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?”, frågar 
Tomas. En ganska naturlig fråga, när Jesus strax innan har sagt ”vägen dit jag går, 
den känner ni”. Det gör dom ju inte. De känner inte till vägen och det Jesus säger blir
därför gåtfullt och skapar förvirring hos dem som lyssnar och som väldigt gärna vill 
följa honom.

Vad är det för väg? Var börjar den? Vart leder den? Har Jesus talat om en sådan väg
tidigare? Är det någon som minns?

De som frågar så får ett svar av Jesus som de nog inte har väntat sig. Jesus tar inte 
fram kartan och pekar. Han sätter inte upp ett finger i luften och visar hit eller dit. Man
skulle kunna säga att Jesus ger ett teologiskt eller kanske ännu hellre ett andligt 
svar: ”Jag är vägen, sanningen och livet”. Man skulle också kunna säga att i stället 
för att peka hit eller dit som svar på deras fråga, så är hans svar ”här”. Det han säger
till lärjungarna är att de inte behöver gå så långt. Svaret på hur de skall hitta vägen är
att söka ”här”.

Låt mig förklara lite närmare vad jag menar med att Jesus ger ett teologiskt eller 
andligt svar.

Jag minns en politisk debatt för många år sedan, där Olof Palme bröt in i en 
diskussion och sade: ”Låt oss inte teologisera det här”. Med det anklagade han en 
motståndare för att mystifiera och krångla till saker och ting, och inte tala i klartext.
På ett sätt kan man väl hålla med att det finns något gåtfullt och svårtillgängligt i Jesu
ord ”Jag är vägen, sanningen och livet”. Men då skall man komma ihåg att Jesus 
använder bilder. Det gör han ofta för att förklara vad han menar. Vägen han talar om 
är naturligtvis inte en sådan man kan rita ut på kartan. Inte heller skall man uppfatta 
sanningen och livet på annat sätt än som bilder som måste förstås bortom ordens 
omedelbara innebörd och relevans.

1



Först vägen. Det är en vanlig bild med religiös innebörd. Vägmotivet spelade t ex en 
viktig roll i judiskt tänkande på Jesu tid. Då kunde man tänka på den långa vägen ut 
ur fångenskapen i Egypten. Hur Gud ledde sitt folk i en lång vandring till det 
förlovade landet. Under vandringen gav Gud lagen till folket, alltså de tio budorden. 
Det hände på berget Sinai och lagen gavs folket som en symbolisk karta som visade 
den väg som de skulle vandra för att nå målet. Genom att leva efter lagen följde de 
den rätta vägen.

Ett helt annat exempel på hur vägen används med andlig symbolik finns i kinesisk 
religion, där Dao eller Tao är ett centralt begrepp som bokstavligen betyder väg. 
Daoismen använder vägen för att filosofiskt och religiöst beskriva hur hela universum
fungerar som ett slags idealtillstånd, som kräver vår vördnad och tillbedjan. Det är 
inte helt lätt att ta till sig vad det betyder och det krävs lång andlig träning för att bli 
hemmastadd med och förstå vad vägen betyder i daoismen.

Enklare är det att förstå varför de kristna tidigt kom att kallas ”vägens folk” utifrån att 
Jesus kallade sig vägen. ”Vägens folk” var ett begrepp som de kristna använde som 
ett alternativt namn på sig själva. Deras levnadssätt kallades helt enkelt för ”vägen”. 
Besläktat med detta uttryck är tanken, att de kristna är ett pilgrimsfolk, ett folk på väg,
där det yttersta målet är himlen. Tanken att den som lever i tron vandrar på vägen 
har levt vidare och jag minns i min ungdom hur jag kunde få frågan om jag var med 
på vägen, vilket vad det samma som om jag trodde på Jesus.

Så har vi sanningen. Jag vet inte vad ni lägger in i begreppet sanning, men jag tror 
att om vi bad var och en ge en definition på sanning skulle vi få lika många svar som 
vi är personer. I filosofin talar man om olika sanningsteorier och en ganska ny bok 
om vetenskapsteori av Bengt Kristensson Uggla har titeln ”En strävan efter sanning”. 
I en tid med så mycket offentligt ljugande, när t o m presidenter oförblommat 
uppträder som lögnare behöver vi ett sanningsbegrepp vi kan lita på.

Kanske är det lite åt det hållet Jesus syftar, när han kallar sig själv ”sanningen”. Han 
är någon man kan lita på, sätta sin tillit till, tro på. Det finns något handfast och 
påtagligt, när Jesus vid ett tillfälle säger: ”Om någon vill göra hans (Guds) vilja skall 
han förstå.” Sanningen ligger inte bara i det rätt tänkta och trodda, utan också i det 
praktiska. Den som gör Guds vilja lever ett liv i sanning. Så enkelt och samtidigt svårt
är det.

Och så var det livet. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är med livet som med 
sanningen, sin fullständiga innebörd har det bara hos Gud. Gud är livets källa. Gud 
är livets mål. Gud uppfyller allt däremellan med sin närvaro. Det finns inget liv utan 
Gud. Allt liv finns i Gud.

När Jesus talar om sig själv som vägen, sanningen och livet, så säger han samtidigt 
att han är gudomlig. Det är det Jesus hävdar, när han talar om sin relation till Fadern,
alltså till Gud. ”Fadern är i mig”, säger Jesus. Det finns inte något liv som inte Gud 
skapar. Så i sin enhet med Fadern är också Jesus den som omfattar allt. Början och 
slutet liksom allt däremellan.

För att sammanfatta. ”Jag är vägen, sanningen och livet”, dessa ord av Jesus kan 
faktiskt inte göras för stora. ”Gud är större” var titeln på en bok av ärkebiskop Antje 
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Jackelén för några år sedan. Hon kritiserades för att ha hämtat termen från Islam, 
där orden används som en bekännelse bl a av islamistiska terrorister. Men 
innehållsmässigt är det helt i linje med en kristen övertygelse, att Gud alltid 
överträffar våra förväntningar och att våra ord och begrepp aldrig kan göra rättvisa åt 
Guds väsen. Mysteriet Gud låter sig inte beskrivas.
Det betyder dock inte att Gud är långt borta från oss, som om han dragit sig undan till
en värld dit bara de riktigt fromma och religiösa kan nå – om ens de kan. 
När Jesus säger ”jag är vägen, sanningen och livet” och därefter hänvisar till sin 
enhet med Fadern, så är poängen, att vi inte behöver söka Gud bortom orden och 
bilderna vi har. Poängen är i stället den, att Gud är där vi är och inte någon 
annanstans.

Med andra ord du behöver inte flytta dig hit eller dit för att få kontakt med Gud. Gud 
är nämligen här. Vägen börjar där du står. Sanningen behöver inte sökas någon 
annanstans, den finns i ditt hjärta. Du behöver inte gå ut ur dig själv för att få del av 
livet. Det finns redan i ditt blodomlopp. Gud finns mitt ibland oss och inom oss.
Gud behöver inte sökas någon annanstans. Gud är här. Gud har redan sökt upp dig 
och finns i ditt liv. Gud är närmare än du kan ana. Våga tro det! 

”Vad som än händer på din färd
så vandrar uppståndelsen emot dig.
Inget kan skilja dig, nej, ingen kan
röva bort den kärlek som åtrår ditt ”ja”.
Se hur gudsvinden bär, hur allt händer just här.
Du är älskad precis som du är.”
(Psalmer och sånger nr 827)
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