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Denna dag firar vi att Kristus är vår konung. Han sitter på Gud Faders högra sida
i himmelen. Den stund då han blev borttagen från lärjungarnas ögon trädde han
in i den himmelska världen – det vill säga den verkligare världen – den värld
varifrån han kan vara oss alla nära, varje stund.
Vi tänker så lätt att den verkliga världen är den värld som vi känner med våra
kroppar, den som gör ont eller bringar oss glädje – den värld som vi liksom är
herrar över och kan påverka. Men vad vi ofta glömmer är att denna värld, som vi
lever i och som vi räknar till den verkliga världen, ju är lögnens värld. Här är
inte ett ja ett ja och ett nej ett nej – här är inte saker vad de utger sig för att vara.
Lögnen är i denna värld ibland omöjlig att skilja från sanningen och visse versa.
Gott och ont hänger så tätt samman att vi till sist inte vet vad som är ont och vad
som är gott. Solen som värmer våra vinterfrusna kroppar skadar oss samtidigt
med sin strålning; jorden som vi brukar och som ger oss mat att äta kan likaväl
sluka oss i jordbävningar och jordras. Vattnet ger både liv och dränker. Krig
startas både i det godas och i det ondas namn. Vi lever helt enkelt i lögnens värd.
Det är i denna lögnens värd som Guds Son blir förnedrad, hånad och dödad. Det
är denna lögnens värd som förnekar betydelsen av Jesu uppståndelse och drar
ner människorna i missmod och mörker. ”Det finns ingen Gud”, säger den,
”Skulle det finnas en god Gud skulle det inte finnas något ont i denna värld”,
hånler den och glömmer att det var denna lögnens värld som stack lansen i sidan
på den korsfäste för att försäkra sig om att han verkligen var död – och det var
denna lögnens värld som i rädsla för sanningen satte vakter för graven, ”Så att
ingen skulle kunna röva bort kroppen”, sade man. Men man visste med vem
man hade att göra och man ville försäkra sig om att Livets Gud verkligen var
besegrad.
”Mitt rike är inte av denna världen”, sade Jesus. ”Mitt rike är av annat slag”. Det
är ju alldeles sant. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Guds rike inte är
någon annanstans än i denna världen. Ibland föreställer sig kristna att Guds rike
är långt borta, ungefär som om det fanns uppe bland molnen eller på en annan
planet – eller i en helt annan dimension som är långt från denna tillvaro. Men så
är det inte. Guds rike omfamnar denna världens rike. Guds rike är visserligen
inte av denna världen, d.v.s. det styrs inte av denna världen. Denna lögnens
värld har ingen makt över det, Guds rike är av annat slag än denna världens rike.
”Guds rike är inom er”, säger Jesus. Jag skulle tro att Jesus med det menar att du
når Guds rike genom ditt hjärta – genom ditt inre skådande, genom din
gudagivna visshet – genom den Helige Ande.
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Jesus försvinner alltså inte från lärjungarna på Kristi himmelfärdsdag – han
träder istället ur denna lögnens värld för att träda in i den himmelska. Men
eftersom den himmelska världen är här och dessutom är gränslös i tid och rum är
han oss nu närmare än han var då han när vandrade på jorden. Nu kan han
nämligen genom Gudsrikets gränslöshet vara nära alla lärjungar all tid.
Innan Jesus träder in i Guds rike för att sätta sig på Gud Faders högra sida – så
som vi bekänner – d.v.s. dela makt med Fadern, lovar han att han skall sända
den Helige Ande, hjälparen. Det Hjälparen skall göra är att öppna ögonen på
dem som vill kallas för Jesus lärjungar så att de med sina hjärtan ser att Jesus
ständigt är dem nära. Det är ju det som är tron; att vi ser, fastän vi inte ser och
hör, fastän vi inte hör. Den helige Ande ger det inre ögat ljus, så att vi kan se
vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de
heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror… (Ef. 1).
Guds rike verkar alltså i denna lögnens värd. När Guds rike blir synligt i världen
kallar vi det för kyrkan. Kyrkan är Guds rike manifesterat i denna skadade värld.
Naturligtvis smyger sig lögnen in i kyrkans liv och leverne också – sådana är
denna skadade världs villkor: Där människan ryms så ryms både Guds rike och
den fallna världen. Men samtidigt kan den skadade världen inte egentligen
komma åt kyrkans verkliga liv, livet med stort L. Denna lögnens värld kan
visserligen skapa skandaler och utsätta kyrkans folk och ledare för både det ena
efter det andra som världen tycker är uppseendeväckande och legitimerar så sin
bild av den onda meningslösa kyrkan. Denna värld kan ibland få de trogna att bli
missmodiga och så själva ifrågasätta nyttan av denna underliga rörelse som
kallas kyrkan. Men samtidigt består kyrkan vad hon än får genomlida. Hennes
barn får sina törnar – och många får plikta med livet – men kyrkan består, och
hennes visshet och tro växer genom förföljelsen. För kyrkan lever inte av det
som denna lögnens värld lever av – hon lever istället av det hopp som den
Helige Ande låter henne se. Det hopp som besegrar världen. Det hopp som den
fallna världen inte kan förstå.
Som ett tecken för alla vilsegångna i denna tillvaro samlas Guds folk varje dag
till bön och gudstjänst. Överallt lyfts genom årtusenden hoppets kalk och livets
bröd som ett segertecken; Gud har inte övergett sitt folk, han är trogen. I
nattvardens måltid slits gång på gång förhänget i bitar och vi får skåda in i
himmelen och delta i den himmelska måltiden. Detta är så oerhört stort och
mäktigt att orden inte räcker till. Den blinda och lögnaktiga världen förstår inte
vad detta skall vara bra för – ser det bara som riter och ceremonier, ser bara
brödet och den lilla skvätten vin – ser inte korset, ser inte den himmelska
gemenskapen, ser inte Kristi offer som ges ut åt alla som längtar efter att bli
befriade från lögnen, upprättade, älskade, heliggjorda…
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Jag vill stanna upp inför en viktig detalj i dagens evangelium:
Det sista som lärjungarna såg av sin broder Jesus innan han steg in i den
himmelska världen var hans välsignande, sårmärkta händer. ”Medan han
välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen” (Luk 24:49ff)
Och just så håller han sina händer över oss ännu. Hans sårmärkta välsignande
händer skyler oss dag och natt. Det är så du skall se på dig själv; du lever under
Jesu välsignande sårmärka händer. När du fördömer dig själv lever du ändå
under de händerna, när andra hatar dig och gör dig ont lever du ändå under de
händerna, då du är ensam och övergiven lever du ändå under de händerna, när
du är sjukt och åtsidosatt lever du ändå under de händerna, när du ligger för
döden lever du ändå under de händerna – vad du gör, vart du än befinner dig,
lever du som döpt under Jesu välsignande sårmärkta händer. Han är ditt skydd i
denna lögnens värld. Även de dagar då ditt inre öga inte riktigt orkar tro på vad
det ser så är du under Jesu beskydd.
Det första vi skall se den dag då Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar är
hans välsignande sårmärkta händer. Den yttersta dagen skall föregås med sina
svårigheter och kamper – men det viktigaste av allt är att vi kristna inte skall ge
upp hoppet inför svårigheterna utan ständigt se det som snart skall uppenbaras
för världen; Jesus välsignande händer.
Ibland tror jag att det vi kristna har svårast för att tro på är Jesus kärlek.
Möjligtvis kan vi tro på att den gäller kyrkan, kanske att den gäller för mig –
men att den också skall gälla alla de som inte tror, det har vi svårt att förstå. Men
Jesus älskar världen – alla människor – också dem som inte tror. Han vill inte att
någon skall gå förlorad. Det är den kärleken vi är kallade att älska med – den
som ger nåd på nåd på nåd och drar med lena silkesband var och en så att han
eller hon kommer närmare Jesus och hans välsignande händer.
I denna lögnens värld lever vi under underliga omständigheter. Vi vet inte vem
vi är, vi vet inte vad som är sant, vi vet ibland varken ut eller in. Vi kämpar på,
försöker förstå, försöker göra gott, försöker leva värdiga liv – men hur vi gör
lever vi under köttets begränsningar och syndafallets konsekvenser. Men vi som
tror har genom den Helige Ande fått uppenbarat för oss att vi trots allt lever
under den högstes beskydd. Vi ser i all vår ofullkomlighet Guds rike. Och vi får
leva i detta rike samtidigt som vi lever i denna världen. I Guds rike regerar
Kristus, vår broder – han med sårmärkena på händerna – han som offrade allt av
kärlek till oss. Var dag omsluter vår broder Jesus oss med sin kärlek och han vill
att vi skall leva så att denna kärlek kommer andra till del. Han vill att alla skall
leva – leva i denna förvissning och tro som upprättar och heliggör och så ha
ögonen öppna för honom som med den yttersta tiden närmar sig med sina
utsträckta sårmärkta välsignande händer.
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