
Predikan 4 Söndagen i påsktiden 2019 

Vem är Jesus ? 

Joh.14:1-14 

Tro på Gud och tro på mig , säger Jesus till oss idag. Det  är 

samtidigt svar på den stora frågan som Johannes vill besvara med 

sitt evangelium; Vem är Jesus? 

Alla undrade ju då och många undrar nu. Var han en ovanlig 

predikant som samlade väldiga massor till sina predikningar, nästan 

som en dagens rockstjärna? Var han en profet med en skara 

lärjungar omkring sig? Var han en sanningssägare som retade upp 

samhällets ledare? Var han en märklig undergörare som botade 

sjuka och till och med uppväckte döda? 

Ja, säger Johannes, han var allt detta, men han var också något 

mera. Och det är just detta mera som var så svårt att förstå. 

Gång på gång kommer han i diskussion med människor om vem han 

egentligen är. Och då handlar det om just det som Filippos undrar 

över; hans lärjungar har förstått att han har krafter och vishet som 

ingen annan har; i alla fall har de inte mött någon som liknar 

honom. Och detsamma kan ju vi säga; om det som berättas i 

evangelierna om Jesus är sant, då finns det ingen som han. Ingen i 

hela världen. Ingen kan bota obotligt sjuka, ingen kan ge syn åt 

blinda och hörsel åt döva, ingen kan stilla stormar på havet och 

ingen kan dela ut 5 bröd och 2 fiskar så att det räcker åt flera tusen 

människor, och ingen kan uppväcka döda. 

Där är Jesus unik. 

Ändå skyggade människor när Jesus sa saker som han säger idag: 

Tror du inte att är i Fadern och Fadern är i mig? , alltså att Gud 

är i Jesus, och att det Jesus gör, det gör Gud. 

Jo, det kan man väl tänka sig, men när han sedan säger rakt ut 

att Jag och Fadern är ett, eller det han säger här: Jag är 

Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom 

genom mig. då blir det genast knepigt. Han menar ju att han 

själv är Gud, och om man vill ha kontakt med Gud och tro på 

Gud, så kan man inte gå förbi honom. 

Jesus är inget tillägg till Gud, ingen extra person som vi sätter 

bredvid Gud och försöker upphöja till Gud. Han ÄR Gud. Inte 

så att Gud när Jesus var på jorden, bara var här. Gud är 

fortfarande Fadern, Skaparen, som vi inte kan fånga in och 

begränsa i tid och rum. Gud är större och finns överallt, 

samtidigt som han alltså fullt och helt är i Jesus Kristus, när 

han levde på jorden. Och nu, när han är hos Gud, samtidigt 

som han är hos oss, alltid, hela tiden. 

Och det är väl detta som är svårt; att en människa som vi , 

också kan vara Gud. Att en människa kan ha sådana anspråk, 

och säga, att om du vill komma till Gud så måste du komma 

till mig. Människor på Jesu tid tyckte väl  som många idag, att 

om någon tror sig vara enda vägen till Gud, så måste han eller 

hon vara galen. Eller Gud. Det finns inga mellanlägen här. 

Jesus är besvärlig eftersom han är så tydlig, och 

kompromisslös.  

Vi vill ju gärna vara toleranta och vidsynta och tänka, att det 

finns väl många vägar till Gud. Hur kan Jesus hävda att han är 

enda vägen? Kan det vara sant? 



Jag vet inte om du har prövat att säga samma sak till någon 

medmänniska, som Jesus säger till Filippos: Tro på Jesus, för han är 

enda vägen till Gud. 

Jag har det inte, men jag säger det idag eftersom Jesus själv säger 

så. I vardagslivet tar det emot. Att komma med sådana påståenden. 

Kanske för att vi alla är uppfödda i en helt annan värld än den Jesus 

levde i. Människor tror olika, var och en hävdar sin egen rätt att tro 

och tycka som jag själv vill. Ingen tro har ensamrätt. Vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle, där människors tro och religion är en ren 

privatsak. Tycker vi i alla fall. 

Jesus är ganska fyrkantig i ett sådant samhälle, och en sådan kultur. 

Han blir en extremist, som menar att han och bara han, är Vägen, 

Sanningen och Livet. Vad ska vi göra med honom? 

Jag tror för det första att vi ska ta vara på HUR Jesus visar vägen till 

Gud. Annars blir han lätt likadan som andra fanatiker som kräver 

total lydnad och underkastelse. 

Men när vi ser hur Jesus gör, blir han annorlunda. Han börjar inte 

med att kräva att vi ska tro. Han kommer på stranden till 

Genesarets sjö och säger till några fiskare; Följ mig. Han säger inte: 

Följ mig, för jag är enda vägen till Gud. Han frågar inte vad de tror 

eller tycker. Han ber dem komma med, höra och se, uppleva själva. 

Och efter en tid frågar han dem vem de tror att han är.  

Men det är alltså inte det första. Eftersom evangelierna finns får vi 

också vara med och uppleva samma sak som de. 

Och så småningom få samma försiktiga fråga från Jesus: Vem tror 

 du att jag är? Inga krav, inga hot, om du inte tror. Inga bannor och 

du skulle tro något annat, men kanske ändå, som till Filippos, en 

 

 

aningen trött Jesus; Så länge har jag varit med er och ändå 

känner du mig inte. Den som har sett mig har sett Fadern. 

Om jag kan tro att Jesus är Gud, så beror det inte på att jag 

måste tro det, att jag är tvingad att tro, utan på att jag har 

blivit övertygad; jag har varit med, jag har sett och hört 

samma sak som hans lärjungar då. Jesus övertygar genom sina 

gärningar, så som han säger till Filippos: tro åtminstone för 

gärningarnas skull. Kan den som gör vad Jesus gjorde bara 

vara en vanlig människa som vi? Ska man komma ifrån den 

frågan måste man nog mena att Jesus inte alls gjorde vad 

evangelisterna påstod att han gjorde. Men om han nu gjorde 

det kvarstår frågan; Vem är han? Och den viktigaste frågan 

följer på den: Vad har han med mig att göra? Vad vill han med 

mig? Göra mig religiös och konstig? Tvinga mig att tro på 

orimligheter? Ta över min vilja och styra mig helt? 

Nej, Jesus vill inget av detta. Han vill öppna vägen till 

himmelen, vägen till Guds underbara värld, där allt ont är 

förlåtet, alla sår är läkta, all ondska borta, allt lidande slut, alla 

sjukdomar besegrade, där allt är frid, glädje och lycka. 

En dröm alltså? Nej, det är ingen dröm. Många människor har 

fått se den världen, och kunnat konstatera att vad de inte 

kunnat drömma om, det var sant. Guds himmel, hans 

obeskrivligt sköna värld, finns, ett hjärtslag borta, ett andetag 

från oss. Och den finns här, i Jesus Kristus. Han är Vägen dit. 

Himmelen finns inte på jorden, men den finns också här; med 

Jesus kan vi vandra vägen mot himmelen. Och få smaka lite av  



himmelens härlighet; hans  förlåtelse, Guds kärlek, hjälp när vi är 

sjuka och trötta, hopp när vi är förtvivlade och mening när allt 

känns meningslöst. Vi är inte där, men vi är på väg. Med Jesus. 

Om vi vill. Han är beredd, när jag vill följa med. 

Amen 

 


