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I fredags var vi med på Grundenten - ett 
av våra barnbarn gick ut grundskolan. 
Sommarlovet stundar! Tänk vilken härlig 
tid! Vi - som i likhet med Pippi Lång-
strump - är så orättvist behandlade att vi 
inte har något sommarlov vi minns nog 
ändå hur det var att ha sommarlov. Långt 
– nästan oändligt – kändes det i början av 
sommaren 

Professor Berndt Gustafsson skrev en tid 
före sin död en dikt där han jämförde 
döden och evigheten med det sista stora 
sommarlovet: Som att vakna första 
morgonen på sommarlovet. Ja, med det 
perspektivet så har vi något att se fram 
emot. Men det är kanske inte så lätt alla 
gånger att gå i dödens svåra skola som 
Berndt Gustafsson formulerar det. 

När det gäller skolan så vet jag inte riktigt 
vad som är lättast: att vara lärare eller 
elev. Jag har prövat på bådadera. Det 
svåraste av allt är nog att vara lärar-
vikarie. Att rycka in när den ordinarie 
läraren inte kan jobba. Ofta på kort 
varsel. Utan förberedelser. Utan att kunna 
namnen på eleverna. Utan att kunna 
rutinerna. Ja, jag blir lätt svettig bara jag 
tänker på det. Sådana dagar lockar ofta 
fram ens sämsta sidor. För som vikarie 
testas man av eleverna. Jag minns själv 
när jag gick i skolan hur vi ”tog tillfället i 
akt” när vi hade någon stackars vikarie. 

I skolan brukar det finnas en pärm med 
benämningen Vikarieinstruktion. I bästa 
fall är den uppdaterad och man kan få en 
del tips hur man skall bete sig. Det är 
sannerligen inte lätt att vara en vikarie. 

Nu säger kyrkofadern Ambrosius att vi 
som kristna skulle vara Kristi kärleks 
vikarie. Den ordinarie läraren – Kristus – 
är borta för tillfället och vår uppgift är att 
vara i hans ställe. Det är inte lätt! Många 
gånger tycker vi nog att Kristi kärleks 
vikarier har gjort ett undermåligt arbete. 

- Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Det 
är den order vi har i dagens evangelie-
text. Det är inte lätt att komma undan. 
Många gånger blir vi provocerade och 
tycker att vi har misslyckats med vår 
uppgift. Det är ju meningen att människor 
ska tycka att de blir påminda om Kristus 
när de möter oss. Att de har mött Jesus, 
att de har känt hans väldoft, när de har 
mött oss, Kristi kärleks vikarie. 

Som tur är så kan vi alltid ha kontakt med 
Kristus och fråga om något kärvar till sig. 
Jag är med er alla dagar till tidens slut. 
Men jag är osäker på om det är bred-
bandsuppkoppling. Visserligen kan man 
komma fram i bön när och var som helst, 
24-timmar om dygnet, men svaret kan 
dröja ibland. Ibland måste man tänka 
själv. Ibland är svaret: läs i instruktionen! 

Vad säger då vikarieinstruktionen? Ja, det 
står mycket i den. En del hinner liksom 
inte jobba så mycket utan ägnar bara 
tiden åt att läsa vikarie-instruktionen för 
att förstå den. Ibland blir man osams med 
andra vikarier om innebörden. 

En grundregel som Jesus ger är: Så som 
jag har älskat er skall också ni älska 
varandra. (Jh 13 34) Andra regler som 
går i samma stil är: Ge folket mat i rätt tid. 
(Mt 24:45) Slå inte era kolleger. (Mt 
24:49) 

En annan grundregel som Jesus talar om 
för lärjungarna är: Som Fadern har sänt 
mig sänder jag er. (Jh 20:21) Här handlar 
det om sändning. I kyrkan gillar vi som 
bekant latin. Sändning har med ordet 
”missio” att göra. Vi har det i ordet missil 
– något som sänds iväg. Missionär – 
utsänd. Missionär är att vara sänd med 
ett viktigt uppdrag. 

Idag är det Missionsdagen och mission är 
så pass viktigt att det har fått bli en av 
Svenska kyrkans fyra hörnpelare: 



• Gudstjänst 
• Undervisning 
• Diakoni 
• Mission. 

Hur var det nu egentligen tänkt från 
början? Var det ett gäng professionella, 
väl utbildade specialister som Jesus gav 
sina sista instruktioner innan han åter-
vände hem till sin Far? Bara några dagar 
senare så greps lärjungarna av myndig-
heterna. De hade stört den allmänna 
ordningen genom att bota en sjuk man. I 
Högsta domstolen var man förvånade 
över lärjungarna: de såg att de var enkla 
och olärda män (Apg 4:13) ”idiotes” som 
det står i grundtexten. Men så kom de på 
förklaringen: de påminde sig att de hade 
varit med Jesus. Enkla och outbildade 
vikarier. Men de hade varit tillsammans 
med Jesus! 

Aposteln berättar hur det var i början: 
”Inte många var visa i världslig mening, 
inte många var mäktiga, inte många 
förnäma. Men det som är dåraktigt för 
världen utvalde Gud för att låta de visa 
stå där med skam…”   I Kor 1:26-27 

Paulus har en lång utläggning där han 
säger att Guds dårskap är visare än 
människors vishet. (1Kor 1:25) Med all 
vår mänskliga briljans och intelligens så 
räcker det ändå inte till - det är inte ett 
tillräckligt kriterium för att vara Kristi 
kärleks vikarie. Profeten säger: ”Icke 
genom någon människas styrka eller kraft 
skall det ske. Utan genom min Ande, 
säger Herren.” (Sak 4:6; Sv ps 682) 

Det viktigaste kriteriet är att ha kontakt 
med Gud. Jesus berättade i s i t t 
avskedstal hur det ligger till. Jag är 
vinstocken och ni är grenarna, sa han. 
utan mig kan ni ingenting göra (Jh 15:5) 
Bara i en livsförbindelse med Jesus 
Kristus kan vi få vara Kristi kärleks vikarie 
i denna värld. 

Var ska jag börja? Var börjar missions-
fältet? Missionsfältet börjar framför din 
stortå! Det är inte så långt bort men det 

sträcker sig långt: Till jordens yttersta 
gräns  Apg 1:8 

Gud vill använda oss alla i sin mission. 
Han har skapat oss olika därför att det 
behövs olika redskap. Jesus lärde sig 
snickaryrket en gång i Nasaret. Han 
fortsätter på sätt och vis med det även 
nu. Guds tempel byggs upp och en dag 
ska det stå färdigt. Men han behöver 
olika redskap. Alla kan inte vara ham-
mare. Tänk om det bara fanns sågar! Vi 
är olika men alla behövs! Körsångare, 
kaffekokare, kyrkvärdar och t.o.m. präster 
– om de bara hör vad högste chefen 
säger. Göte Strandsjö sjunger: Jag kan 
inte vad du kan. Du kan inte vad jag kan. 
Men Gud har en uppgift som passar för 
mej och en annan som passar för dej. 

Och jag är med er alla dagar till tidens slut. 

Sommarlovet 
Berndt Gustafsson 

Som att vakna första morgonen 
på sommarlovet, 
nu bara så många flera 
hemförlovade runt omkring, 
miljarder och åter miljarder människor, 
som sluppit ut ur dödens svåra skola 
och uppstått till evigt liv. 

Jag vet, att många inte kan tänka sig 
evigheten som ständig sysslolöshet, 
men sommarlovet var för mig 
minst av allt sysslolöshet. 

Var finns den, som vill missunna 
oss andra att inte behöva jäkta 
denna första morgon 
på det slutliga sommarlovet 
utan som vi vill få klänga i 
himlastegen och härma näktergalen, 
klädda i skinande vita sommarkläder, 
med buketter av gullvivor och blå violer 
(åtminstone i den svenska avdelningen). 

Vi kommer att ha god tid på oss, 
så varför missunna någon enda 
att spela harpa och sjunga halleluja 
hela första dagen.


