
Biblisk allmänbildning inför söndag 3 maj, 2020 Årgång 3.
FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Vägen till livet

I dag kommer tankarna att till en del, kretsa kring Judas. Lärjungen som
sålde Guds son för sådär 80-100.000:- kr.

Vi kommer in i dagens text när Judas – en av de tolv lärjungarna – alldeles
nyss har lämnat sitt lärjungaskap. Rent fysiskt och intellektuellt. Trots alla
under, han hade sett Jesus utföra. Nu tillåter han ondskan härska i sitt liv.

Orden, i söndagens text: När Judas hade gått …, berättar att Judas nu har
bestämt sig. Han skall tjäna pengar på sin mästare. Han går iväg för att helt
kallt sälja Jesus. Förråda honom. Mot betalning, … tala om för överste-
prästerna och de skriftlärde, var och hur, de kan gripa honom.

Trettio silverpenningar blev priset. Läste på nätet,  att det motsvarar 80-
100.000:-  i  dagens  penningvärde.  Skulle  inte  förvåna  mig,  om vår  tids
”torpeder”, sätter ungefär samma pris. När de åtar sig att döda för pengar.

Sannolikt har du hört uttryck modell: ” … det där var för djävligt gjort …
sicken djävel ...”  och så vidare. Ord, där vi anser att den eller den männi-
skan, är en djävul. Alternativt, beter sig som en djävul. Spelar egentligen
ingen roll vilket. Vår dom, genom våra ord, är solklar.

Rom 10:17 Så bygger tron på förkunnelsen … Vad tror du och jag på? På
en slimmad äldrevård? Det finns människor, som inte törs säga vare sig bu
eller bä. Ifrågasätt inte. Kräv inget. För då kan du bli av med din timan-
ställning. Det kallas för tystnadskultur.  Kan ha medverkat till  den stora
smittspridning av Covid-19 på våra äldreboenden.

” … Så bygger tron på förkunnelsen …” ”... Kom in på en fika!...” Jaså,
ingen ”kort” andakt? Inte ens ett bibelord? ”… Nej, då kommer det nog
inget folk. …”
Verklighet?  I  ett  av  världens  rikaste  länder?  Tystnadskultur.  Maximalt
slimmad äldrevård. Smaka på orden: Är pengajakt vår tids evangelium?

Biblisk allmänbildning var det. Händelserna i dagens text inträffar någon
timma innan Jesus går ut i mörkret.  För att  låta sig gripas av ondskans
hantlangare. Gripas av mörkrets människor. De som blivit störda av hans



förkunnelse. Som retat sig på att Jesus botat sjuka på sabbaten:
Joh 8:43 Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med
att höra på mitt ord. 44 Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er
fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står
utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han
ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. 45
Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte. 

Lärjungen Judas stod förmodligen inte ut med att höra Jesu ord. Judas lät
sig ledas av den onde. Han hade hoppat av. Det kan vi förstå av dagens
text.

Dagens text innehåller ordet ”förhärligad” i olika former. Ordet ”förhärli-
gad” kan översättas med ”gudomliggjord”. En fråga i sammanhanget: Har
du någon önskan att vara Jesu lärjunge? Vara en person som han. Vill du
vara gudomlig?

Att vara död, är att vara skild från livet. Bibeln berättar att vi kan vara
döda trots att vi lever. Vi kan fysiskt leva, men ändå vara döda inombords.
Lika döda, som vi antar att Judas var. När han valde mörkrets väg.

Om detta skriver Paulus till församlingsborna i Efesus:

Ef 2:1 Ni var döda genom era överträdelser och synder 2 den gång ni lev-
de i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över
luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens männi-
skor. 3 Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och
handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi
vredens barn, vi som de andra. 4 Men Gud, som är rik på barmhärtighet,
har älskat oss med så stor kärlek 5 att fast vi var döda genom våra över  -
trädelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är
ni frälsta – 6 och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen
genom Kristus Jesus.

Paulus berättade ovan vad ondskan vill:
Att du och jag förblir ondskans lärjungar. Håller Judas sällskap. Att vi för-
blir vredens barn. 

Varför skall du och jag välja denna hopplösa framtid? Förbli vredens barn?



Tre dagar efter händelserna i söndagens text, fick mänskligheten ett hopp
inför evigheten. Guds son kunde inte behållas av ondskan! Han är uppstån-
den! 

Du läste det alldeles nyss: … att fast vi var döda genom våra överträdel  -
ser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni fräls-
ta – 6 och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom
Kristus Jesus.

”... Vi lär så länge vi lever ...” är ett erkänt begrepp. Du och jag är alltid
”någons” lärjunge. Så länge vi är lärjungar, så håller vi fortfarande på och
lär oss. Lär oss – vi utvecklas i – ondska eller godhet.

Judas – valde ondskans lärjungaskap. Valde bort möjligheten att få evig-
hetskonsekvensen av sina misstag raderade.

Om vi besinnar oss, väljer vi godhetens lärjungaskap. Väljer att vara Jesu
lärjungar.  Om vi misslyckas,  då går mästaren in och tar evighetskonse-
kvensen. Han bär konsekvensen av det som blev fel i ditt lärjungaskap. I
mitt lärjungaskap. Därför ger aposteln Paulus dej och mej denna uppma-
ning: Använd din mun och berätta om ditt val!

Rom 10:9 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall … du bli räd-
dad.

Lägg märke till löftet inför evigheten. Det står inte ”kommer du eventuellt
att bli räddad ...” Nej, det står det tvingande ordet ”skall”!

Nu är det dags för kommande söndags text och det viktiga lärjungaskapet:

Joh 13:31 När Judas hade gått sade Jesus: ”Nu har Människosonen för-
härligats, och Gud har förhärligats i honom. 32 Är nu Gud förhärligad i
honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhär-
liga honom. 33 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. 34 Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska var-
andra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. 35 Alla
skall förstå att ni   är   … …   mina   lärjungar om ni visar varandra kärlek.”


