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        (Sv ps 217:2)
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    domprost i Strängnäs och Göteborg 
    och biskop i Växjö stift
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Förord

En röd tråd genom boken är Elis Malmeströms underbara 
och ofta sjungna psalm 217. Vers två börjar med orden: ”Läk 
mitt öga”.

Målgruppen är teister, ateister, feminister, pensionister 
och gymnasister, optimister och pessimister. Det är en stor 
målgrupp - men jag ser framför mig en enda människa. Jag 
tänker på dig som håller denna bok i din hand. Om du är 
ung eller gammal, teist eller ateist, spelar i detta sammanhang 
ingen roll. Det viktiga är att du söker och längtar. 

Jag hoppas alltså att de ämnen som jag har funderat på ska 
engagera mina läsare, så att de tänker vidare och kompletterar 
mina tankar. Hör gärna av dig, adressen finns på tryckortssidan 
på sidan 4. 

Jag tänker på komminister NN, som nästan viskande frågade 
om jag skriver med hjärtat, om jag brinner. Verkligen en 
djupborrande fråga. Jag ber och hoppas att hjärtat är med, 
så att du som läser denna bok upplever att den är adresserad 
till dig.

Men jag vill också vandra hjärnvägen och förena Tanke och 
Tro. Meningen och förhoppningen är att läsaren ska reagera 
och medverka.

Efter varje stycke följer därför Reflektion, frågor att diskutera. 
Samtidigt är det en slags andaktsbok. Efter Reflektion följer 
Meditation.  
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Boken har sju huvuddelar.

Den första utgår från gospelsången ”Nobody knows the 
trouble I v́e seen”. Om boken hamnar i en tonårings händer, 
är det min dröm att detta kapitel ska tala rakt in i tonåringens 
situation – och locka till fortsatt läsning. Första kapitlet har ett 
ärende också till vuxna och äldre.

Det sista kapitlet har den gåtfulla rubriken IG – OK och 
handlar om centrum i den kristna tron. Det som står mellan 
dessa kapitel handlar om Gud och skapelsen, Jesus från 
Nasaret och den helige Ande. Några bonuskapitel handlar om 
språket och predikan. 

Det mesta i boken är nyskrivet, men några stycken är 
omarbetade från tidigare, i mindre sammanhang, publicerat 
material. Som tidningarnas krönikörer brukar göra ibland. 
De återföds här därför att de passar in i bokens tema ”Läk 
mitt öga…”.

Boken lämpar sig för enskild läsning. Den kan också användas 
i en samtalsgrupp, i en vanlig bibelstudiegrupp eller t ex för 
dem som avslutat en Alphakurs. Tillsammans med bifogade 
reflektioner och meditationer kan förhoppningsvis de sju 
kapitlen  -  kanske i valda delar -  inspirera till givande samtal, 
bön och läkande tystnad.

Nåd och frid från Gud, vår Fader,   
och Herren Jesus Kristus. (l Kor 1:3)

Gunnar Pleijel  
Onsala, i advent 2014
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1

Som vårdagens klara ljus

Nobody knows the trouble I´ve seen, 
nobody knows but Jesus. Glory Hallelujah!

Den sång som börjar med orden Nobody knows är en av våra 
finaste och djupaste Negro spirituals. Fritt översatt: ingen vet 
hur jag egentligen har det. Ingen vet att jag ibland gråter och 
känner mig deppig, tycker att mycket är jobbigt. En flicka 
skrev en insändare i en ungdomstidning: 

Jag måste få skriva av mig och berätta hur jag känner mig just nu. 
Ibland känner jag det totalt vansinnigt hopplöst. Vill alltså skriiika 
ut min ensamhet, tala om att också jag finns.

Johannes, evangelisten, berättar i kap 4 om en kvinna från 
byn Sykar i Samarien som hade det kämpigt. Hon hade varit 
gift fem gånger och var på gång med näste man. Det ena 
äktenskapet efter det andra hade kraschat. Som det ofta går i 
vår tid. En journalist skrev om sina vänner och delade in dem 
i ”skilda och ännu inte skilda.”

Berättelsen om kvinnan från Sykar kan tolkas på flera sätt. 
Enligt en teologisk tolkning handlar den om samariernas 
förfäder som dyrkade fem gudar och att den sjätte guden 
(mannen) skulle vara Jahve, som de inte tillbad på rätt sätt. 
”Den du nu har är inte din man”, sa Jesus. Det som talar för 
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denna tolkning är att Jesus i samtalets fortsättning talade om 
den ende sanne Guden, Fadern, som skulle tillbedjas i ande 
och sanning.

En biblisk bakgrund finns i Andra Kungaboken 17:24 och 
29-31. Där kan man läsa att Assyrien flyttade till Samarien 
fem folkslag som man ville bli av med. Dessa tillbad fem 
olika gudar.

Berättelsen kan också tolkas bokstavligt och samtidigt mer 
psykologiserande. För detta talar att kvinnan gick till Jakobs 
brunn mitt på dagen, då solen brände som hetast och det var 
siesta, för att slippa möta grannkvinnorna. Hon orkade inte 
med deras vassa blickar och viskande antydningar. Kanske 
skämdes hon också för allt som hon hade gjort. I fortsättningen 
håller jag mig till denna tolkning.

Jesu lärjungar blev förvånade över att han talade med en 
kvinna. Fromma män brukade undvika vardagliga kontakter 
med kvinnor. Ännu mer häpna måste de ha blivit, då de förstod 
att Jesus godkände henne som teologisk samtalspartner. 
Kvinnan var säkert tacksam och stolt över att hon ansågs 
värdig att diskutera med Mästaren. Nu kunde hon möta folket 
i byn med frimodighet.

 

Reflektion 1

Har du känt dig rädd och deppig som kvinnan från Sykar?

Har du någon som du vågar och vill prata med om dina 
bekymmer?

Om du är med i en samtalsgrupp kan det nog vara hälsosamt 
att få lufta tunga tankar – och få råd av andra som kanske har 
eller haft liknande problem.
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När kvinnan kom till brunnen var hon som en vingbruten 
fågel. Hon orkade inte möta andras hånfulla blickar. När hon 
återvände till byn var hon frimodig. Jesus hade i samtalet läkt 
det brutna. Nu kunde hon flyga…

Ordet feminism fanns inte på den tiden. Kan man ändå säga 
att Jesus vid detta tillfälle banade väg för jämställdhet mellan 
kvinnor och män? Några frön såddes…

Meditation

Det är inte ovanligt att troende övertygade kristna då och då 
får uppleva att den egna fria bönen går på tomgång. Bönen 
känns som en uttorkad flodbädd i stället för att vara en frisk 
källåder. Då kan det vara bra att i tyst meditation vila i andras 
böner, i bibelord och psalmer. Den helige Ande (Spiritus på 
latin) vill med hjälp av meditationen inspirera oss att lyssna 
och bedja.

Det finns många i vår tid som inte känner sig bekväma med Bibel, 
böner och psalmer. Det känns främmande för dem. Men det 
behövs ingen ”förförståelse”, inga förkunskaper, inga ”religiösa” 
känslor för att meditera. Det handlar om att våga vidga vyer, 
våga öppna ögon, öron och hjärta. Känns detta omöjligt just nu, 
så läs texten och reflektionen och låt meditationen vara.

Vid en andra läsning av boken kanske du vågar ”språnget” 
och kastar dig i Guds famn.

Jag är som en ensam fågel på taket. (Ps 102:8)

Lindra mitt hjärtas plåga. (Ps 25:17)

Bön: Herre Jesus Kristus, läk mitt öga så att jag ser att du vill ge mig 
mod och framtidstro.
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Så säger Herren genom profeten Jesaja till Israel – och oss:

Glömmer en kvinna sitt lilla barn… Och även om hon skulle glömma, 
glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer.   
(Jes 49:15-16)

Reflektion 2

Det går inte att i detta sammanhang gå förbi hat- och hotbreven 
på nätet. Det får bli kort, jag är ingen expert. Tanken är att du 
själv ska fylla i med dina kloka tankar.

Många ungdomar skriver trevligt och roligt på nätet. Men det 
finns också de som förolämpar och kränker andra, på nätet 
och i andra sammanhang. ”Du är värdelös, du är så ful, så du 
ska inte finnas. Du är en j-a hora.” 

Det är inte bara ungdomar som förolämpar sina med människor. 
Det förekommer också t ex bland män i yngre medelåldern, 
”som ofta har det gemensamt att de blandar vulgära utryck 
med ett akademiskt språkbruk. Det är framför allt kvinnor i 
maktposition som drabbas.” (Mattias Hagberg i GP jan 2013)

Män som hatar kvinnor! Brukar du läsa sådana hat- och 
hotbrev på nätet? Vad tänker du om det?

• Har du sett eller hört talas om Anna Odells film ”Åter-
träffen”? Den har betygsatts som en mycket originell och 
stark svensk film. Ämnet är mobbning. Under skoltiden på 
högstadiet ansågs hon som ”en tönt som man skrattade åt, 
ett miffo man knuffade och undvek”. Vid en fiktiv återträff 
20 år efter nian tänker hon sig att hon håller tal till sina 
gamla klasskamrater (som spelas av skådespelare). Hon 
går hårt åt dem och frågar varför de behandlade henne så 
illa.
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• Har du liknande erfarenhet från skolåren eller arbetslivet?

• Skulle det hjälpa om det blev i lag förbjudet att vara anonym 
på nätet? Strider det mot yttrandefriheten?

• Det bästa är nog att företag som Facebook och Instagram 
tar sitt ansvar och frivilligt och snabbt tar bort hatbrev. 
Det hjälper kanske inte mot fyrkantiga, empatifattiga 
kränkningar på skolgårdar och anslagstavlor men är ändå 
ett steg i riktning mot ett varmare och vänligare samhälle. 
En bloggare skrev: ”Jag tror att vi måste lära ut vett och 
etikett på nätet i unga år.” Det låter väl okej?

• Är kanske grundorsaken till att de som skriver hatbrev är 
arbetslösa och därför plågas av utanförskap? 

• Eller har de inte fått en varm positiv uppväxtmiljö? Går det 
att i efterhand göra något åt det? Samtalsterapi? 

• Det är säkert bra att i lugn och ro, utan känsloutbrott 
och elaka repliker, diskutera med familjemedlemmar, 
kompisar, arbetskamrater. Sen går det kanske att skriva en 
bra balanserad insändare i någon tidning.

Meditation

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. 
(Ps 86:11)

Be till Gud för din nästa. Men låt ingen trycka ner dig!

Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du. (Sv ps 791)
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Talangjakt

Mästaren från Nasaret kunde tala stränga, hårda, allvarliga 
ord mot skrymtare som under fromhetens mask sökte sin 
egen ära, inte Guds, och mot dem som handlade illa mot barn. 
Också vi måste ta i ibland och tala klarspråk.

Hjälp oss att ej kallt se och tåla allt,
men när det blir brott att tiga
kom att våra läppar viga
och gör rösten varm
av din kärleks harm. (Sv ps 284:4)

Men han kunde också tala som en ton ur en mjuk violin och 
tala såsom aftonens svalka (Nils Ferlin). Nu vill jag låna hans 
mjuka sandaler och inte klampa in i ditt innersta hemliga rum 
som en elefant i en porslinsaffär.

Redan Jesu första mening i samtalet med den samariska 
kvinnan var fylld av upprättande själavård. ”Ge mig något att 
dricka!” Han bad henne om en tjänst. Han bad henne hjälpa 
honom med det som hon var bra på. Det var hennes jobb att 
hämta upp vatten ur den djupa brunnen och bära hem det till 
byn. Jesus började alltså med att ge henne sunt självförtroende. 
Hon fick känna att hon var någon som kan någonting. Härmed 
var grunden lagd och Jesus kunde hjälpa henne vidare på 
trons väg till nytt liv.

Låt mig säga så här: du hör kanske till dem som utåt visar en 
tuff attityd men som innerst inne är osäkra, oroliga, nervösa. 
Många tonåringar har det så – de vet inte riktigt vad de duger 
till, vilket yrke de ska satsa på. Om det nu alls finns något 
jobb för dem… De söker sig fram i umgänget med kompisar, 
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i kontakter och konflikter, genom förälskelser och plugg och 
fria aktiviteter. Ja, så är det kanske.

Också äldre kan känna sig oroliga. De kan vara rädda för 
ensamhet och sjukdomar. De som är mitt inne i yrkeslivet kan 
plågas av stress eller oro för familjen, jobbet och ekonomin.

Men Mästaren från Nasaret kan med sitt skapande ord locka 
fram positiva tankar och befria från oro. Kanske visar han dig 
på något som du är bra på. Alla har någon gåva (på grekiska 
”talent” = talang).

Gåvorna är många. Jag kan inte räkna dem alla. Somliga är 
bra på att spela och sjunga, att räkna eller skriva, prata eller 
lyssna. Andra har fått gåvan att snickra, sy, fixa moppemotorn. 
En del kan springa eller simma fort eller ”lattja med trasan” 
(fotboll). Andra är goda pedagoger, är ena hejare på datorn, är 
vetenskapare, forskare…

Och så vidare. Och så vidare. Låt tusen talanger blomma!

Ge mig något att dricka, sa Jesus vid Jakobs brunn. Och nu?

Alldeles säkert pekar han på uppgiften att hjälpa, stödja, 
uppmuntra. En bägare vatten till lillebror Törstig i något fattigt 
land (vi kan ge pengar för djupborrning av brunnar), ett handtag till 
syster Trött, ett hembesök hos moster Allena, ett vänligt ord, 
ett brev (eftersom det i vår tid är ovanligt med brev kan det betyda 
mycket). En bön...

En sommarpratare i radion berättade om ett besök på ett 
hem för äldreboende. Han frågade de gamla: ”Vilken är den 
vackraste tonen ni vet?” Det var en lika svårbesvarad fråga 
som Ingmar Bergmans ”Var kommer musiken ifrån?”

Programledaren fick ett överraskande svar: ”När telefonen 
ringer, för då vet jag att mina kära barn och barnbarn ringer.”
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Reflektion

Om du har tid – läs igenom det förra avsnittet en gång till. 
Är det något som stämmer in på dig?
Lägg till sådant som du saknar.
Tänk efter vad du vill och kan göra. Gör det!

Meditation

Lär dig följande bibelord utantill (by heart). Lägg det på ditt 
hjärta. Det som Herren en gång i tiden talade till Israel genom 
profeten Jeremia säger han nu till oss. Så kan Bibeln läsas: 
Dået och Nuet går samman. Bibeln är levande historia.

Jag skall ge er en framtid och ett hopp.
När ni åkallar mig och ber till mig,
skall jag lyssna på er. (Jer 29:11-12)

Herre, låt mig få vila i dig, lyssna till dig,
växa i Dig, Herre.
Låt din kärlek bli skapad i mig, upprätta mig,
omslut du mig.
Sen kan jag resa mig upp och gå ut i kamp
för sanningen.
Herre, låt mig få vila i Dig.
Vila du i mig! (Sv ps 759)
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Som vårdagens klara ljus

Kvinnan från Sykar förstod att Jesus tog henne på allvar. Ett 
tecken på detta var att han sa allt vad hon hade gjort – och det 
var nog inte bara vackra saker.

Synd – en indisk reformator, Vivekananda, menade att synd 
bara är misstag. Den största synden är att kalla människan 
syndig. Det är att förtala människans väsen. Många 
sekulariserade människor instämmer.

Eftersom ordet synd ofta missförstås använder numera 
präster ibland andra och nya ord för samma sak. Ett exempel: 
ofta anknyter de till ett hebreiskt ord för ”synda”, som kan 
översättas med orden ”missa målet” – som en pil kan hamna 
utanför måltavlan. En människa kan tala, tänka och handla så 
att hon förlorar kontakten med Gud, livets källa och ursprung. 
Hon missar målet och går miste om Guds nåd, som kan göra 
allting nytt och friskt och ge frimodighet och glädje.

För att undvika ett vanligt missförstånd vill jag understryka 
att syndafallet i skapelsens morgon inte innebär att människor 
saknar förmåga att göra gott. Gud uppehåller sin skapelse och 
det måste betyda att också människor av annan tro eller ingen 
tro alls kan älska sina barn, offra pengar och tid för fattiga, 
bekämpa drogmissbruk, fatta kloka politiska beslut, med 
skicklighet sköta sitt jobb och mera sådant.

Detta är så självklart att det känns pinsamt att skriva om det. 
Vi är ju tacksamma för allt gott verk, alla goda gärningar.

Men den som följer Kristus, som är Sanningen, vet också 
något annat – att ”vår gärning ej gagnar till salighetsgrund”. 
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Det finns nämligen sådant inom oss, som spärrar vägen till 
Livet, Ljuset, Gemenskapen, Glädjen – GUD. När en lärjunge 
ser in i sitt väsens djup, som kan liknas vid en svart skogstjärn 
ser han/hon att under den spegelblanka ytan finns det 
gyttja. En annan bild: det finns murar mellan människor och 
sanningssökaren minns med skam att han/hon varit med om 
att bära fram murbruk.

Synd skiljer oss från människor och från Gud som ett sund 
skiljer en ö från fastlandet. Alla har gått miste om härligheten 
från Gud. (Rom 3:23)

Men detta är inte hela sanningen. Enligt den heliga Skrift har 
Gud i kärlek byggt en bro över mörka vatten. Kristus är bron 
och den som vandrar på den kan hitta hem till sin bas, till 
Gud. Vi kan bli godkända av nåd utan att ha förtjänat det. 

Detta är Bibelns glada budskap.

När Jesus vid brunnskanten talade allvarsord med kvinnan, 
pekade han inte bara på hennes trasiga liv. Han visade också 
att en människa har potential, oanade möjligheter. Dessa 
möjligheter kommer i dagen, när vi med den helige Andes 
inspiration kommer med vår törst och längtan, vår synd och 
våra bekymmer till honom.

When I am down and, oh my soul, so weary,
when troubles come and my heart burdened be,
then I am still and wait here in the silence
until you come and sit a while with me. 
You raise me up so I can stand on mountains... 
(Rolf Lovland & Brendan Graham)

Kvinnan måste ha anat något av Jesu oändliga barmhärtighet. 
Han såg på henne, det är min övertygelse, med en blick som 
var som vårdagens klara ljus. Hon blev sedd, bekräftad, 
fick veta att hon var värdefull. Missmodig och uppgiven 
kom hon till brunnen. Men Jesus ”skapade” om henne. 
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Vi känner till ordet kreation, en slags modeskapelse.  
Ordet rekreation betyder återskapelse. Under semestern får 
vi rekreation och kan komma tillbaka till jobbet som nya 
människor.

Re-kreation – ett vackert positivt ord! 

Kvinnan fick börja på nytt. Hon tog chansen att ändra livsstil 
och övervann rädslan för byborna.

Himlens sol lyste genom Mästarens ögon och i hans ord. 
Himmelriket var nära vid Jakobs brunn.

Nobody knows but Jesus. GLORY HALLELUJAH!

Reflektion och Meditation

Ordet reflektion kommer från latinets reflectere, som betyder 
ungefär vrida tillbaka, tänka tillbaka, återspegla, begrunda. Jag 
föreslår nu att du, högt ärade Theofilos, (Luk 1:3, namnet betyder 
Guds vän), du Guds vän, i lugn och ro speglar dig i det stycke i 
Bibeln, som brukar kallas Kärlekens höga visa. Slå alltså upp 
Första Korinthierbrevet kap 13 verserna 4-7.

Läs först som det står.   
Sätt sen in ditt eget namn, där det står ”kärleken” och ”den”.
Vad tänker du om den spegelbilden?

Sätt nu in namnet Jesus, där det står ”kärleken” och ”den”.
När du är trött och modlös, tänk på att Jesus är Kärleken. Du 
är sedd. Du är älskad. Herren är med dig, också de mörka 
dagarna. Det finns ett arabiskt ordspråk som lyder så:

I svart natt, på svart sten, en svart myra -
Gud ser den!
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Jesu ögon

Vi vet inte hur Jesus såg ut. De bibliska författarna var inte 
intresserade av att beskriva Jesu utseende. För dem var det 
viktigare att berätta vad han sa och gjorde. Om han hade skägg 
eller bar vita kläder var av underordnad betydelse. Detta kan 
tolkas så att Jesus förmodligen såg ut som en jude i allmänhet 
på den tiden – bruna ögon, ganska långt hår, skägg, normal 
längd.

Men hos en del kyrkofäder från de första århundradena var 
det inte ovanligt att Jesus beskrevs som ful. Somliga kåsörer 
i vår tid med intresse för Bibeln är på samma linje, ibland 
med en ganska uppenbar lust att chockera. De kan skriva 
att Jesus var puckelryggig, tandlös och kort till växten. Som 
stöd för detta lyfter de fram en profetia hos profeten Jesaja, 
kap 52:14 och 53, där det bland annat står att den kommande 
Messias hade ett vanställt yttre och att hans utseende var föga 
mänskligt. Han var en plågad man, van vid sjukdom. Man 
förfärades över honom.

En vanlig tolkning är att denna beskrivning av Jesus inte 
syftar på vandringspredikanten i det leende Galileen utan 
på den svårt torterade och korsfäste Jesus. Det handlar om 
passionshistoriens Jesus.

En motsatt tolkning finner vi Psaltaren, kap 45 vers 3: 
”Skönast är du bland människor.” I vår tid har i all synnerhet 
Thorvaldsens sköna staty i Vor Frue Kirke i Köpenhamn 
påverkat mångas tankar. Statyn finns i många kyrkor och 
hem. Thorvaldsen hade inspirerats av klassiska grekiska 
gudastatyer.
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Statyn speglar alltså inte den judiska verkligheten men den 
utstrålar frid och vila. Med utsträckta nedåtlutade händer 
som hade svaga sårmarkeringar, blicken riktad nedåt och 
det milda vackra utseendet är statyn en fin illustration till 
bibelordet på sockeln: Kommen till mig…

Om Jesu plågade utseende syftar på tortyren och den plåg-
samma korsdöden, så vittnar Psaltaren 45:3 och Thorvaldsens 
staty om den uppståndne och förhärligade Kristus.

Men med Jesu ögon är det en helt annan sak. Evangelierna 
vittnar att många lade märke till Jesu ögon. En konfirmand, 
som hade läst några stycken i evangelierna, skrev en uppsats 
om Jesus och hans ögon:

När jag läste om Jesus fick jag en helt annan uppfattning om honom 
än vad jag hade tidigare. Han måste vara underbar. När det står 
”Jesus såg på honom” kan jag precis se hans ögon framför mig, 
mörkbruna, med en enorm kraft i…Ibland på nätterna tänker jag på 
hans ögon, när jag inte kan sova. Jag känner mig då trygg och glad.
(”Det gör jag också”, tillägger biskop I Ström, som har återgett uppsatsen)

Det hebreiska ordet för öga är släkt med ordet källa. Himlens 
ljus speglades i källan, i Jesu ögon. 

Här följer nu några exempel från Bibeln:

• När han såg folkskarorna gick han upp på berget, satte sig 
ner och började undervisa.

• Men en samarier som var på resa kom och fick se honom 
(den misshandlade mannen) ligga där. Han fylldes av 
medlidande. Jesus var som den barmhärtige samariern!

• När han steg i land fick han se en stor skara människor. 
Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får 
utan herde, och han undervisade dem länge.
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Ordet medlidande, grekiskan esplangkniste, är släkt med ordet 
inälvor. Han fick bildligt talat ”tarmvred”. Hela hans kropp 
engagerade sig för de sjuka, de illa medfarna, de fattiga och 
förtryckta som han såg omkring sig. Vi hör medlidandets 
pulsslag. 

• När Petrus hade förnekat tre gånger att han kände Jesus, 
vände sig Jesus om och såg på sin lärjunge. Då gick Petrus 
ut och grät bittert.

Reflektion

I en del kyrkor kan man se ett stirrande öga insatt i en triangel. 
Hur upplever du detta? Känns inte ögat i triangeln lite kallt?

I George Orwells roman 1984 är människorna alltid över-
vakade. De lever i skräck. ”Storebror ser dig!” Det är riktigt att 
Gud ser oss, men det gör han, det är min övertygelse, därför att 
han bryr sig om oss, ja än mer – älskar oss. Jag ser inte framför 
mig en sträng kontrollant. Jag anar gudomlig kärlek som vill 
mitt allra bästa. Samtala, fundera på detta. Berätta om egna 
erfarenheter. Vad fick du för bild av Gud, när du var liten?

Om du har läst Tove Janssons novell ”Det osynliga barnet”, 
kommer du kanske ihåg vad som gjorde att det osynliga 
barnet blev synligt?

Meditation

Jag tackar dig, Fader, för att jag alltid lever i din blick. Om än ingen 
människa ser mig, är jag sedd av dig. Och när en gång min kropp 
kläds av mig och tid och rum försvinner, tack Fader att jag för evigt 
är till i din skapande blick. (Gunnar Edman) 
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Våra ögon

Jag ser dig

Kristus vill att vi ska vandra i hans fotspår. Som han såg 
människorna ska vi försöka se dem, inte se förbi, inte se bort.

Det lär finnas en afrikansk stam som använder hälsningsordet 
”Jag ser dig” eller ”Jag har sett dig.” Det är vackrare och vittnar 
om mer empati än hälsningsord typ läget?, tjena, hej eller hallå. 
Det svenska avskedsordet ”Vi ses” liknar det afrikanska.

I min barndom på 1920-talet var ”hej” inte riktigt accepterat. 
Barn fick inte säga hej till vuxna. Var det möjligen ett 
minne från en äldre översättning, där en man, besatt av en 
demon, skrek högt: ”Hey, hwadh haffue wij medh tigh, Jesu 
Nazarene?” Nu är ordet legitimerat.

När vi bär fram barn i dopet, vill vi att alla ska se det. I en 
långsträckt kyrka är det väl lämpligt att församlingen sitter 
ner under själva dophandlingen med vattenösning. Då ser alla 
bra. Det blir ofta glada skratt och leenden när/om prästen lyfter 
upp barnet högt för att visa och välkomna det till Guds familj. 
Det blir samtidigt en anknytning till den härliga doppsalmen 
386. ”Upp ur vilda, djupa vatten lyfte Skaparn liv och land…”

Kanske upplever då de som är med vid akten något av det 
heliga mysteriet – skapelsens och frälsningens under. Gärna 
sjunger sen många med i psalmen ”Tryggare kan ingen vara 
än Guds lilla barnaskara” eller ”Gud som haver barnen kär, 
se till mig som liten är” eller i någon av psalmbokens vackra 
doppsalmer.
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En liten parentes här: Trots att ”Gud som haver…” kan bedjas 
och sjungas av alla generationer har jag för min egen del skrivit 
om den något. Bland annat har jag lyft bort de omdiskuterade 
orden ”haver” och ”lyckan”.

Gud som har oss alla kär, se till mig som gammal (liten) är.
Vart jag mig i världen vänder, vilar jag i dina händer.
Dagar kommer, dagar går, du förbliver Fader vår.

Ögonläkaren

Sorgligt nog är våra ögon ofta skadade. Vi ser inte varann. 
Eller vi ser med elaka, avundsjuka, nedlåtande, ibland rädda 
ögon på någon vi ogillar.

Om vi vänder oss till den store ögonläkaren Jesus Kristus, 
rekommenderar han oss att köpa hans undergörande 
världsberömda ögonsalva. 

Ja, det är en liknelse. Bibeln är i många stycken en liknelsebok.
Receptet kan vi läsa om i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken 
kap 3. Johannes skriver brev till några församlingar i Mindre 
Asien, nuvarande Turkiet.

En av dessa församlingar var Laodicea. I Bibel 2000 heter 
den nu Laodikeia. Det är ett brev fyllt av kritik och klander. 
Församlingen fick det föga smickrande betyget ljum, den var 
varken kall eller varm. Den var slätstruken, färglös. Du säger 
att du är rik, skriver Johannes, men förstår inte att just du är 
eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Inte 
underligt att ingen församling i Sverige blivit uppkallad efter 
Laodikeia, till skillnad från Smyrna och Filadelfia, som fick 
beröm och löften om livets segerkrans.

Det är de kristna i Laodikeia som uppmanas att köpa ögonsalva. 
Staden var känd för en omfattande läkemedelsindustri, där 
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man bland annat saluförde en ögonsalva som hette Kollyrion. 
Denna handel hade bidragit till att staden hade god ekonomi. 
Johannes är fyndig och använder samma ord, kollyrion, när 
han råder församlingen att köpa andlig ögonsalva ”så att du kan 
se” (Upp 3:18).

Salvan som finns också i våra dagar är gratis. Jesus har 
nämligen betalat i vårt ställe, inte med pengar, inte med guld 
eller silver, men med sitt liv. Med hjälp av ögonsalvan, som 
är Guds läkande ord, hjälper oss den helige Ande att se in i 
vårt innersta, in i vårt hemliga rum. Ofta stänger och låser 
vi dörren till det rummet och intalar oss att allt står väl till, 
vi är ju bara som alla andra. Men när vi stryker på salvan 
upptäcker vi både gula fläcken och starren. Det är som när 
vårsolen avslöjar smutsen på våra fönster och vi inser att det 
är tid för en rejäl vårstädning.

Om vi låter salvan verka hjälper den oss att se vem Jesus är – 
att han är Räddaren, Befriaren, Frälsaren, som kan förlåta och 
läka såren som livet gett oss. Han kan ge oss klara friska ögon, 
trons ögon, så att vi tacksamt tar emot det goda som han vill 
och kan ge oss – frimodighet, hopp, frid, glädje. Också empati, 
så att vi ser människorna omkring oss inte bara som nr och 
namn utan som medmänniskor.

Glädje – i en förmodligen påhittad historia berättas det om 
en präst som var nitisk och duktig på många sätt. Men det 
fattades något i hans förkunnelse. En församlingsbo skrev då 
en liten lapp som hon lade på talarstolen, i all hemlighet.

På lappen stod bara fem ord: ”Vi vill gärna se Jesus.” Det var 
några greker som kom till lärjungen Filippos och sa just de 
orden (Joh 12:20-21).

Prästen förstod vinken fastän den var fin. Han fördjupade sig 
i bibelordet och började allt mer berätta om Jesus, om hans 
liknelser, predikningar, möten med människor, underverk 
och framför allt om hans död och uppståndelse. Predikan fick 
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ny kraft. Det kanske inte kom så många fler till kyrkan men 
de som kom fick nyttig hälsokost för själen.

Efter en tid smög sig damen fram till talarstolen igen. Också 
denna gång med ett bibelord. Det var hämtat från den gången 
Jesus som uppstånden kom till de rädda lärjungarna med 
fridshälsning. Det står att ”lärjungarna blev glada när de såg 
Herren” (Joh 20:20). Just de orden hade hon skrivit på sin lapp. 

Reflektion

Läs den fascinerande berättelsen om två lärjungars vandring 
från Jerusalem till byn Emmaus. Du hittar den i Lukas 
evangelium, kap 24, verserna 13-35.

Det står att deras ögon var förblindade, de kände inte igen 
Jesus.

• Varför kände de inte igen honom? Fundera på det. Läs också 
Markus 16:12.

• Vad hände när Jesus slog följe med dem och utlade skrifterna 
för dem? Se vers 32.

• Vad hände när Jesus i Emmaus bröt brödet och gav åt dem? 
Se vers 31.

Med hjälp av Ordets förkunnelse och den heliga måltiden 
kom Emmausvandrarna till tro. Deras hjärtan blev brinnande 
och deras ögon öppnades. Ordet och Bordet har sen dess varit 
kyrkans kännetecken och kraftkälla.

Kan en av orsakerna till många sökares tvivel vara att de inte 
med öppna bedjande hjärtan använder sig av Ordet och Bordet, 
som ju är Guds verktyg (nådemedel) för att hjälpa oss att förtrösta 
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och lita på Gud och hans löften? Om man läser eller hör Guds 
ord för att hitta eventuella fel och motsägelser, skapar det trots 
i stället för tro i hjärtat. Låter man sig inte gripas och formas av 
Bibelns ord och förkunnelsen, kan det åstadkomma förhärdelse. 
 Bibelns huvudbudskap, den röda tråden, handlar ju om frälsning. 
Gud vill kalla oss från mörkret till sitt underbara ljus, han vill 
utplåna våra överträdelser som ett moln och våra synder som en 
sky. Han torkar våra tårar och ger livsmod. Så älskar Gud!

”Låt oss (därför) ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman 
och fullkomnare.” (Heb 12:2)

Det finns många spärrar, stängda grindar på vägen, som gör 
det svårt för sökare att hitta hem till Gud, till livets källa. Lyft 
fram några av dessa hinder och ställ frågan vad vi (inte bara 
andra) kan göra för att öppna gindarna.

Kan möjligen ett hinder vara att de (vi) som vill vara kristna 
är dåliga förebedjare och föredömen? Är vi tydliga tecken på 
Guds närvaro i gudstjänster och vardagsliv?

Meditation

Nu bultar Kristus på hjärtats dörr. Han vill komma in. Han 
vill komma med evangelium, det glada budskapet om frid 
och frälsning, om syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse 
och ett evigt liv.

Men han bryter sig inte in. Dörren till vårt inre kan bara öppnas 
inifrån. Han vädjar till oss: ”I evangeliets namn öppna, öppna 
för Guds skull, öppna för din egen skull!” 

Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar 
dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. 
Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron. (Upp 3:20-21)
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Bön: Läk mitt öga att jag ser
 sanningen om mig själv
 sanningen om Jesus Kristus.

 Jesus för världen givit sitt liv, 
 öppnade ögon, Herre mig giv.
 Mig att förlossa offrar han sig, 
 då han på korset dör ock för mig.
 Sv ps 45:1

Ännu några funderingar och citat om våra ögon:

Inför en skolavslutning bad jag elever i klass 6 att skriva några 
rader om hur det skulle kännas att vara blind och inte kunna 
se sina kompisar eller de fagra blomsterängar och lundens 
gröna träd.

En flicka skrev: ”Det är inte lätt, för då kan man inte titta 
på TV, inte gå på bio eller Liseberg och då skulle livet vara 
meningslöst.”

En pojke berättade att han hade en kompis, som var helt blind 
men han hade inte gett upp utan lärt sig blindskrift, lyssnade 
mycket på musik och hade många vänner.

Vad får du för tankar när du läser detta? Vad gör livet 
meningsfullt? Kanske något av detta: jobb, fotboll, kompisar, 
familjen, musik?

Äldre personer säger ibland att livet får en mening när man 
får vakna frisk och kry på morgonen. Andra tänker med 
tacksamhet på samvaron med barn och barnbarn.

Listan kan göras lång. Från bekännande kristna kan man få 
svaret att tron på Gud ger trygghet och glädje. Eller: när jag 
kan vara andra till någon hjälp känns det bra.
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Själv brukar jag, med stöd av Bibeln, tänka att livets djupaste 
mening är att tro på Gud och älska sin nästa. Relationen 
mellan oss och Gud – och mellan människor – är ofta skadad. 
Om dessa relationer läks kan undret ske att den gode helige 
Ande, Livgivaren, fyller oss med ”klarhet och jubel och värme 
och friskhet och glans” Sv ps 313:4. Livet kan vara svårt men 
blir ändå meningsfullt. Våra ögon blir fyllda av glädje. 

Läs, sjung Sv ps 154:3. I den psalmen sjunger vi om livets 
mening.

Nu några citat om våra ögon:

Selma Lagerlöf låter en farmor berätta en Kristuslegend om 
julen och slutar med följande ord: ”Detta ska du komma ihåg, 
för det är så sant som att jag ser dig och du ser mig. Det är inte 
på ljus och lampor, som det kommer an, och det ligger inte 
vikt vid måne och sol, utan det som är nödvändigt, det är att 
vi äger sådana ögon som kan se Guds härlighet.”

I Viktor Rydbergs roman Vapensmeden berättar smeden och 
konstnären mäster Gudmund om en tavla som han målat. Med 
några penseldrag hade han antytt en grön äng. Han frågade 
sina vuxna barn vad de såg. ”När jag frågade Lars vad han såg, 
svarade han: Jag ser att du kladdat dit lite grönt.” Margit, dottern, 
förstod att det var en fager äng. ”Vad människorna har olika 
ögon”, sa vapensmeden. ”Ja, bror och syster kunna se helt olika.”

Lasse Åberg skriver, enkelt och elegant: ”På konstfack fick jag 
lära mig se. Kanske lärde jag mig teckna också. Men det är 
inte det viktiga. Det viktiga är att lära sig se.”

Nu vill jag be om klarsyn. Hänger du med?

Gud, jag ber att din helige Ande ger mig ögon som ser dina fotspår 
i kosmos, ser glansen över sjö och strand, ser människorna som 
medmänniskor – och Jesus som min Frälsare och Herre.
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Kom så får ni se!

Några rader om mission

I ett tidigare kapitel kan vi läsa om hur viktigt det är att ställa 
upp för andra, att ”se” varandra, trösta, hjälpa, uppmuntra. 
Många vill också vara med när stora galor vädjar om hjälp. 
Men egentligen borde denna villighet att hjälpa ingå i vår 
normala livsstil. Kyrkan inspirerar oss i gudstjänsterna att ofta 
dela med oss av det som vi har fått.

Men är inte det som vi som privatpersoner kan göra och ge 
som en droppe i havet? Jo, det är kanske så. Men också de små 
dropparna kan betyda mycket. Ofta citeras Stig Dagermans 
geniala dikt ”En hungrande människa mindre betyder en 
broder mer.”

Vi måste bli allt mer medvetna om att mänskligheten i grund 
och botten är en stor familj, där alla borde bry sig om varann. 

För att detta program ska bli verklighet (bröd, vatten, bostäder, 
jämlikhet, yttrandefrihet, solidaritet, rättvisa och fred) behövs 
forskning, studier, samtal på det mänskliga planet, på 
skapelsens plan. Vi har ju det gemensamt att vi är människor.

Kyrkans uppgift är utöver detta att på Herrens uppdrag 
med frimodighet säga att alla behöver nya hjärtan och friska 
tankar, något som Gud genom Jesus Kristus kan och vill ge 
oss. Gud vill öppna våra ögon så att vi ser den andliga nöden 
här hemma och ute i världen. Gud vill väcka till liv inom oss en 
god vilja att sprida evangelium, det glada budskapet. Vi kallar 
det mission.
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Mission är att i ord och handling vittna om
Guds verklighet, kärlek och härlighet

uppenbarad i Jesus Kristus

Paulus skriver: ”Jag längtar efter att få träffa er och dela med 
mig av Andens gåvor.” (Rom 1:11) Mission är att dela med sig 
av det som vi av nåd har fått (vägledning, förlåtelse, tröst, 
kärlek…) till medmänniskor i grannskapet och till dem som 
är långt borta från oss men ändå nära Guds hjärta.

Vad kan vi göra? Vi kan bedja om välsignelse över kyrkans 
mission och diakoni.

Församlingar kan, för att ta ett exempel, försöka etablera 
vänförsamlingar ute i världen, som sen i sin tur sänder 
missionärer till oss. Ofta är dessa fyllda av spontan glädje och 
härlig missionsiver. Svenska kyrkan måste också på nytt och 
med kraft aktualisera några söndagar som missionsdagar – 
Trettondedagen under jultiden, Heliga Trefaldighets dag och 
Apostladagen på sommaren (med temat Sänd mig).

Det är också viktigt att kyrkan och församlingarna 
konkretiserar vad missionen gör. Ge oss berättelser som 
berör – inte bara allmänt tal om kyrkans internationella arbete.

De som levde i kyrkans sammanhang under förra seklet 
visste – långt innan TV och massmedia gjorde det ”inne” 
med engagemang för u-land – hur eländigt de fattiga hade det 
i byarna kring Madras och Tranquebar. De hörde berättelser 
om missionens arbete för blinda på ett sjukhus i Tiruppattur 
i Indien. Namn som Kapstaden, Ceza, Mnene, Bukoba och 
Buhaja i Afrika var välkända bland kvinnor i de många och 
ofta stora arbetskretsarna för missionen. Där läste man högt, 
ibland brev från missionärer, lyssnade till föredrag och såg på 
så kallade ljusbilder. Med gåvor och böner följde man arbetet 
för missionen. I en missionstidning kunde de läsa om hur 
enskilda och hela byar fick undervisning i den kristna tron 
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och lät döpa sig. Det kunde betyda att de kastlösa i Indien fick 
uppleva att de hade människovärde. Min far som var missionär 
i Indien i början av förra seklet kunde i sina missionsföredrag 
drastiskt berätta om indiska tempel och få åhörarna att 
uppleva stämningen, svetten, hettan. Han kunde åskådligt 
berätta om resor i oxkärra till gudstjänster ute i byarna och 
om hans arbete med skolpojkar. I missionstidningen berättade 
han en gång om några oxar. I ett brev skriver min farmor till 
sonen Per: ”Gummorna här i Lenhovda voro så inresserade 
af ditt resebrev i fjol och det der om de l4 qvartes oxarna det 
kunde de fatta och begripa. Då visste de ju genast, hur stora 
oxar de hade i Indien.”

Vi lever i en ny tid och samhället har förändrats. Numera 
samarbetar vår kyrka med redan etablerade kyrkor ute 
världen. Men också det arbetet kan beskrivas på ett sådant 
konkret sätt att de som lyssnar och läser förstår att de är med 
i den världsvida kyrkan. 

Kallelsen att sprida evangelium i länder långt borta kan 
upplevas som ett allt för stort projekt. Den som inte är blåögd vet 
ju att det är stängda dörrar för kristen mission i många länder. 
Våld och förtryck riktas mot kristna i länder som Nordkorea, 
Pakistan, Somalia, Iran, Irak, Nigeria. Från många länder flyr 
kristna i stora skaror och söker sig till länder i väst. Det är inte 
många som vågar stanna kvar och vara ljus i mörkret.

I vår tid riktas därför missionen mest till länder där dörrarna 
är öppna eller åtminstone står på glänt. 

Jag tror inte att kyrkan – för att få ingång i stängda länder och 
hjärtan – ska kompromissa och säga: Det är inte bara Jesus som 
är Vägen till himmelriket. Det är möjligt att Gud har många 
vägar, men även om jag ibland, i stunder av oroande frågor, 
vågar hoppas på det, så vill jag inte fantisera och spekulera. 
Jag försöker hålla mig till Bibeln, som betonar att Jesus är 
Vägen, Sanningen och Livet (läs mer om detta på sid 38). 
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Det betyder inte att vi ska ”pracka på” eller pådyvla någon den 
tro som vi av nåd har fått. I vänlig öppen dialog, kärleksfull 
förkunnelse (det också!) och goda gärningar får vi dela med 
oss av vår tro.

När det gäller mission eller evangelisation är det bra att 
Gud låter den samariska kvinnan vid Jakobs brunn genom 
seklerna säga till oss det som hon sa till folket i sin hemstad. 
Vi kan viska hennes ord in i vårt eget krångliga jobbiga inre 
och säga det högt till den som vill lyssna. Utan salvelse och 
sentimentalitet vittnade hon: 

Kom så får ni se en man som har sagt mig 
allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? 

(Joh 4:29)

En vinterpratare i radion tyckte att ordet kom var ett vackert 
ord, särskilt när han lade till ordet post. Den samariska kvinnan 
lade till ordet se – och har man sett, då blev det ännu vackrare.

Kom och se! Det är lätt att säga också för den som är blyg – 
och ofta bättre än att ge sig in i dispyt om svårtolkade bibelord 
eller dogmer. Det är ett ord

• rakt in i människors åsikter och fördomar

• ett ord för dem som sitter fast i stressen och tristessen, i 
ensamheten, rädslan och sorgen

• ett ord till dem som längtar efter förnyelse, efter ett 
meningsfullt liv, efter tro och hopp.

Kom så får du ”se” honom, som kan befria dig från alla synder, 
göra dig glad och låta dig leka som ett barn på Naturens och 
Evangeliets gröna ängar. Där är det fest och glädje. Där är det 
gott att vara – men vi ska också öppna kyrkans portar och 
vandra ut i samhället. Han som säger: ”Kom till mig, alla ni 
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som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila” (Matt 11:28), 
han säger också ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar.” (Matt 28:19) 
Gå ut med vanligt bröd och vatten, gå ut med glädjebudet 
om honom som är Livets bröd och Levande vatten. Förkunna 
hans storverk med läkande ord och goda gärningar.

Detta är mission. Vi kallar det Guds mission, för det är Gud 
som sänder oss ut. Ordet mission betyder sändning.

En stötesten

Det står i texten om missionen något om Jesus som Vägen, 
Sanningen och Livet. Petrus som blivit övertygad om att 
Jesus var Guds son i absolut, exklusiv mening, att han var 
unik, sammanfattar sin tro, när han anklagades inför folkets 
rådsherrar och äldste, med följande bekännelse:

Jesus är stenen som förkastades av er husbyggare men blev till en 
hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland 
människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss 
(frälsa oss). (Apg 4:11-12)

Att Jesus framställer sig själv och av sin kyrka bekänns som 
Herren, Herden, Ljuset, Sanningen, Hörnstenen kan upplevas 
som en stötesten, ett hinder för tron. Ordet stötesten heter på 
grekiska skandalon, det är samma ord som vårt skandal. Det 
kan kännas skandalöst, så pretentiöst att framställa Jesus på 
detta sätt att många vänder sig bort, med indignation ibland, 
med sorg i hjärtat ibland. De tycker att denna bekännelse 
luktar trångsynt exkluderande fanatism. 

Det finns ju så många andra goda föredömen och ledare, som 
kan inspirera, tända ljus i mörkret och sprida glädje omkring 
sig. Det finns mycket som är gott och bra också i andra 
religioner. Vi kan till exempel tänka på att vår kristna tro på 
en enda Gud delas av judendom och islam.
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Någon form av liknande religiösa, andliga, upplevelser 
förekommer i många religioner. Vi kan möta eller läsa om 
fromma ärliga människor i andra religioner som av hela sitt 
hjärta söker Gud.

Ändå skiljer sig den kristna tron från andra religioner. Vi tror 
på Jesus och menar att han är Guds väsens sanna avbild som 
kan befria oss från alla synder och låta oss leva som Guds 
älskade barn. Vi delar viss andlighet med andra religioner 
men vi tror ock på den Helige Ande, som hjälper oss att tro på 
Jesus som Frälsare och Herre. Anden som är anonym låter allt 
ljus falla på Jesus, på honom som kom från den himmelska 
världen. Han kan läka våra skumma ögon och ge oss klarsyn. 
Vi inser då att vi inte klarar att klättra särskilt högt på 
himlastegen. Vi kan möjligen nerifrån de lägsta stegpinnarna 
skymta det gudomliga ljuset. Men när Ordet från Gud når oss 
ser vi mer. Evangeliet säger oss att Gud genom Jesus kommit 
till vår planet för att lyfta av oss våra bördor och lyfta oss in i 
sitt rike, detta rike som inte kan pekas ut på kartan men som 
finns där Jesus Kristus får vara Herren och Frälsaren.

När jag här berättar om Jesus som den unike, önskar jag 
att det ska upplevas som ett glatt budskap – för det är det. 
Evangelium betyder glatt budskap eller goda nyheter. Här 
öppnar sig nämligen för oss en möjlighet att hitta tillbaka till 
vårt ursprung, till Gud. Sonen som har kommit från Fadern, 
som solstrålen från solen, har nämligen fått Guds uppdrag 
att inte bara undervisa om Vägen (som Buddha) utan också 
att vara Vägen hem. Han är alltså enligt Bibeln mer än ett 
stort föredöme, mer än en profet (som Muhammed). Han är 
Frälsaren, Befriaren.

Erfarenheten har lärt mig att Jesus inte väntar eller kräver en 
färdig och mogen tro från början. Vi kan läsa i den heliga Skrift 
att Jesus inbjöd till Guds rike utan att först ställa krav på tro. 
Vi behöver inte börja längst inne i det bländande Ljuset. Vi får 
börja i periferin eller halvskuggan där vi är. Där får vi lyssna, 
läsa, vara stilla, pejla in Ordet från Gud. Den gode Herden tar 
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oss då varligt och vänligt vid handen och leder oss med sitt 
läkande ord in i trons hemlighetsfulla underbara värld. 

Hur fick Petrus den fasta tron att Jesus var Kristus, den av 
Gud utvalde Frälsaren? Jesus säger själv hur det gick till. 
”Ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min 
Fader i himlen” (Matt 16:17). Det var alltså något som Gud, med 
sin helige Ande, hade gjort. Anden inspirerade Petrus att följa 
Jesus – och på den vägen gick det. Steg för steg.

En dag upptäckte jag glädjen i att få tro på honom som enligt 
kristen tro är Vägen, Sanningen och Livet. Den dagen kändes 
inte denna tro som en tung börda, som något jag måste 
prestera mot allt förnuft. Jag såg tron, tilliten, förtröstan som 
en gåva, förmedlad genom den helige Ande, från honom som 
är Kärleken.

Reflektion

När Jesus vandrade genom städer och byar upp mot Jerusalem 
och döden på korset undervisade han sina lärjungar. De anade 
allvaret och någon frågade oroligt: ”Herre, är det bara några få 
som blir räddade (frälsta)?” (Luk 13:23)

Detta är en sådan fråga som många ställer, när de diskuterar 
religion och Jesu anspråk på att vara Frälsaren, Guds sanna 
avbild. Jesus svarade inte på frågan. Men lärjungarna 
måste ha förstått att de inte skulle hålla på med onödiga 
spekulationer när Mästaren vände udden mot deras egna 
hjärtan och sa: ”Kämpa för att komma in genom den trånga 
porten” (Luk 13:24)

Fundera allvarligt på detta svar!

Vad tänker du om ”lösenordet” Kom och se! Vill du pröva det?
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Meditation

I texten ovan står det något om kyrkans, det vill säga 
medlemmarnas, stora uppdrag. Låt oss nu be för vår kära 
gamla moder kyrkan, så att hon blir ung på nytt och vi fylls av 
Andens största gåva, Kärleken.

 Kyrkans Herre och Herde
 du som har älskat oss in i döden
 du som tänker också på mig med oändligt tålamod
 jag tillber dig, jag prisar och tackar dig
 och ber nu för din kyrka på jorden

 Jag ber att den, trots alla brister som plågar oss,
 ska få bli en oas i världens öken
 en glädjens budbärare
 som går med glatt budskap
 med goda nyheter
 till fattiga, förtryckta, utstötta och ensamma
 också till dem som har det bra

 Vi, dina barn, ber dig att du förökar vår tro
 vår frimodighet och glädje
 så att vi vågar lämna fram inbjudningsbrevet
 ”Kom och se!”

 Hjälp oss att älska varann så att världen kan tro
 gör oss ödmjuka så att inte vi själva
 men Du framstår stor och härlig
 och underbar i nåd och sanning. Amen.
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2

Gud och skapelsen

Argument

Först en kort sammanfattning av innehållet i detta kapitel.

Vi ser upp mot stjärnhimlen, frågar om Gud finns och funderar 
på fininställningen i Universum. Frågan om skapelsens Gud, 
Maktens Gud, också är Kärlekens Gud ställs här och var i 
texten (Teodicéfrågan).

Vi lyssnar till Kristina i boken Nybyggarna som i sin nöd 
förtvivlat utbrister: ”Gud. Du måste finnas! Har du inte skapat 
mig? Då får du inte överge mig.” Detta leder till bönen ”Herre, 
förbarma dig!”

De sista styckena handlar om Dagligt bröd och Livets bröd 
samt om vårt ansvar för skapelsen.

– – –

Nya vetenskapliga upptäckter väcker ibland skepsis, ofta 
förundran. Det finns forskare som tycker sig ana något av 
Skaparens tankar inför sådant som Big Bang, Universums 
storhet, fininställningen i Universum, upptäckten av 
elektroner, kvarkar och Higgspartikeln etc. Några hoppades 
att Higgspartikeln skulle vara en ”Gudspartikel” men tar nu 
avstånd från den tanken (drömmen). 
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Sökare i alla tider har försökt hitta för förnuftet acceptabla 
argument, som gör det troligt, sannolikt, att Gud finns. Dessa 
argument uppfattas kanske inte som bevis men som vägvisare 
till det gudomliga mysteriet. 

Det finns flera skapelseberättelser i Bibeln. Första Moseboken 
kap 1-2, Job, Psaltaren och profeterna berättar om skapelsen. 
I Jobs bok till exempel, kap 38-39, talar Gud om sin skapelse, 
om Sjustjärnorna och Orions bälte, om aftonstjärnan och 
Stora Björn. Vi kan läsa om hindens kalvning, om vildåsnans 
frihet, om hästens fladdrande man och om daggens droppar. 
I Psaltaren finns många skapelsehymner. Tanken på Guds 
underbara skapelse får psalmisten att jubla av glädje och att 
lovsjunga den Högste.

Skapelseberättelserna är skrivna på ett språk som kan förstås 
av läsare i alla tider. De talar inte om naturen i kemiska eller 
fysikaliska termer, i varje fall inte i klarspråk. Vi kan inte läsa 
om DNA, fotosyntes, klorofyll och aminosyror. Bibeln ger oss 
inget detaljerat tillverkningsprotokoll. Det hindrar inte att 
man kan, ibland med vetenskapares hjälp, läsa mellan raderna 
och ana underbara ting. 

Har du sett det grönskimrande vattnet, de vita snäckorna 
bland stenarna, har du satt en snäcka till örat och tyckt dig 
höra hela havet sjunga och brusa i den? Många anar ett okänt 
kosmiskt Medvetande, kanske en gudomlig kraft, när de ser 
ut över den sköna vitsippsbacken eller när blicken söker sig 
över havet bort mot horisonten, ut i oändligheten. Himmel och 
hav går ihop. Det är ett fascinerande skönhetsintryck – och 
samtidigt något mer, något utanför vardag och låsta tankar. 
Syskonskaran Sol och Måne, Vind och Vatten är ”tecken” som 
antyder en Skapare. Aposteln Paulus är inne på detta spår när 
han skriver i Romarbrevet 1:20:
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Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper,  
hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk  

och varit synliga.

Vi kan också lyssna till kung Davids psalm, Psaltaren 19, som 
börjar så:

Himlen förkunnar Guds härlighet,
himlavalvet vittnar om hans verk.

– – –

De höga aftonmolnen som serafer sväva
och solen purpurvingarna beglänser.
En Gud är nära. Hav och himmel bäva,
och tid och rum förlora sina gränser. 
(Gunnar Edman i Charis)

Reflektion

En ateist tror inte att det finns en Skapare. Får en ateist och en 
gudstroende samma upplevelse i naturen?

Ateisten svarar: En solnedgång eller en regnbåge blir inte 
mindre vacker för att vi förstår hur de blir till.

Hur tänker du att en kristen svarar? Håller han/hon med?

– – –

Ursäkta, gode läsare, om jag stör dig i dina reflektioner. Men 
det är så att jag har en svår sjukdom som läkare inte kan bota, 
eftersom de inte har något latinskt namn på den. Den kallas 
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skrivklåda på svenska. Jo, ateister kan visst förundras över 
skapelsen och livet. Det är andra orsaker som gör dem till 
ateister – t ex lidandet. 

Det finns hjärnforskare i vår tid, som menar att det är 
hjärnan, tankarna, som ”skapar” en Gud. Gud finns inte 
utanför hjärnan. Det heliga eller Gud finns mellan våra öron. 
Evolutionen (ingen Skapare) är orsaken till hjärnans gudstro.

”Det finns dock de som närmare har studerat neuroteologin, 
dess metoder och resultat, och kommit fram till att den inte 
kan säga någonting om teologi och kan inte heller avgöra om 
Gud finns eller inte. Den kan bara se mönster i hjärnan som är 
gemensamma för utövare av olika religioner och det kan i 
och för sig vara intressant nog.” (Jonas Falck i Svensk Kyrkotidning 
nr 2 2014)

När jag läser sådant tänker jag på vad en framstående 
vetenskapsman, Francis Collins (född 1950), tänker. Han är 
mest känd för sin forskning om DNA. Men han forskar också 
om religion. I sin bok ”Evolutionens Gud” berättar han om 
sin väg från agnosticism och ateism till tron på en aktiv Gud, 
som skapar genom evolutionära processer. Han menar att 
det finns ett sökande, en längtan efter Gud hos människor 
på hela jordklotet. Detta talar för att det finns en Gud, som 
har nedlagt denna längtan i människors hjärnor och hjärtan. 
”Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan.” (Pred 3:11, 
1917 års översättning)

Collins skriver: ”Varför har vi ett gudsformat vakuum i vårt 
inre, om det inte är meningen att det ska fyllas?” Gud fyller 
våra hjärtan och hjärnor med sin närvaro. Han använder 
därvid hjärnans celler och hjärtats längtan.

Har du någon kommentar till detta? 
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Meditation

1. Läs sakta Ps 19 i Psaltaren, verserna 1-7.

2. Du är större än mitt hjärta, du som allting kan och vet,
du som har i dina händer Vintergatans hemlighet,
du som skapade atomen, du som sprängde solens skal,
världen, den omätligt djupa, mäter du med lag och tal. 
(Sv ps 27:1)

Ack, när så mycket skönt i varje åder
av skapelsen och livet sig förråder,
hur skön då måste själva källan vara,
den evigt klara! (Sv ps 305:5)

3. Även om bönen är matt och svag vill jag be:

Herre, du är stor och underbar och härlig.
Med förundran och bävan ser jag dig i din skapelse.
Som Mose ser jag all din skönhet gå förbi mig, där jag står
i björkarnas katedral och ser ut över ängarna och molnen.

Men Herre, jag vill inte bara se din skönhet,
jag vill inte bara se dig på ryggen.
Jag vill inte bara fascineras av galaxernas, stjärnornas, 
fåglarnas och människornas sånger, 
fastän allt detta är märkligt och förunderligt.
Jag drunknar i kosmos och vill höra 
att ditt hjärta klappar för mig.
Jag vill veta att du bryr dig om mig.
Jag behöver dig.

Led mig nu vidare, det ber jag, 
så att jag hittar hem,
hem till dig, min Gud, min Gud.
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