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Predikan av Solveig Högberg 
Kärlekens väg 

 

Ester 4:12-17 
1 Tim 2:4-6 
Joh 12:20-33 
 
I den Gammaltestamentliga texten möter vi drottning Ester. 
Hon är en av de där personerna i Bibeln som har varit väldigt viktig men som vi 
inte vet särskilt mycket om, eller möter så ofta.  
 
Ett boktips: 
Läs Esters bok i Bibeln, en kort men spännande bok. 
Boken handlar om hur Gud genom drottning Ester räddar sitt folk från 
undergång. 
Bokens budskap är att Gud bevarar sitt folk genom tider av förföljelse och 
svårigheter. Därför har boken ett budskap till oss också, det är inte bara en 
spännande historisk berättelse om vad som hände för 2 500 år sedan. 
Ester lever i en tid av intriger, maktkamp, svek och bedrägerier. Inte så olik vår 
tid! 
 
Ester levde alltså nästan 500 år före Kristus, men när man läser boken ser man 
att både på ytan och på djupet att hon liknar Jesus. 
 
Som så ofta så är våra söndagstexter rykta ur sitt sammanhang, därför vill jag 
beskriva situationen lite närmare. 
 
Kung Ahasveros, i Persien, håller en fest, som hans fru, drottning Vasti vägrar 
besöka. Efter en tid så beslutar sig då kungen att skaffa sig en ny hustru och låter 
en mängd flickor från hela riket komma till hans palats. Det är ingen enkel 
prövning de måste genomgå, under tolv månader fick de en god kost och en 
massa skönhetsbehandlingar, innan de fick möta kungen. 
En av de unga flickorna är Ester. Hon är föräldralös och har växt upp hos sin 
kusin Mordokai. Hon är av judisk börd, men talar inte om det för kungen. 
Kungen finner Ester behaglig och gifter sig med henne. 
 
Ester är en av Bibelns många stora gestalter, som ibland, alltför lätt, kommer i 
skymundan.  
Hon visar vad en ensam ung kvinna kan utföra med Guds hjälp. 
 
Några ord om drottning Vasti. Henne är det lätt att glömma och bara se att kung 
Ahasveros förskjuter henne. 



Men hon kan också vara ett föredöme för oss. 
Kungen var drucken och begärde att Vasti skulle komma för att visa upp sig för 
männen för att de skulle få se hur vacker hon var. 
Vasti vägrade. Hon vågade att i denna mansdominerade värld med en kung som 
ensam bestämde allt, fatta sina egna beslut och gå sin egen väg. 
Vilken stark och självständig kvinna! 
 
Men åter till Ester: 
När intrigerna leder till att den onde statsministern Haman vill utföra en etnisk 
rensning av det judiska folket, som bor i Persien, griper Ester in och det judiska 
folket räddas.  
 
Det var helt enkelt så att Mordokai, Esters kusin, hade vägrat buga sig för 
Haman, Mordokai tror att han ska komma undan när han förklarar att han är 
jude, men Haman blir arg och befaller inte bara att Mordokai ska dödas utan 
hela det judiska folket, de i hans land.  
Mordokai blir naturligtvis förtvivlad över vad som ska hända med hela folket på 
grund av hans handlande och han ber Ester vädja för folket hos kungen. 
 
Men det är inte självklart att hon ska göra det. 
Ester är ju i lika stor fara som alla andra judar, men hon skulle kunna ha en lite 
chans att tala med kungen eftersom hon är drottning och hon skulle kanske 
kunna avstyra faran. Det är deras hopp! 
Fast inte ens hon kunde besöka kungen som hon ville, bara på hans uppmaning 
och nu har de inte setts på en månad. Det berättar hon för Mordokai och det är 
där vi kommer in i berättelsen. 
 
Mordokai är rätt tuff mot Ester och säger att även om detta kan leda till döden 
för henne så ”kanske var det för en stund som denna som du blev drottning”. 
Ester utsätter sig för faran och går till kungen. ”Är jag förlorad, så är jag 
förlorad” säger hon. Vilket mod! 
Historien slutar, efter en hel del förvecklingar, med att judarna räddas. 
 
(Även om Ester inte är så känd för oss, så firar judarna varje år Purimfesten till 
minne av att judarna räddades tack vare Esters handlande.) 
 
”Kanske är det för en stund som denna” sa Ester, det är ord som klingar bekanta 
för oss. 
Det är Jesu som säger: ”Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be: Fader, rädda mig 
undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit.” 
 
När Jesus använder ungefär samma ord som Ester finns inget ”kanske”, han vet 
att det är för denna stund han kommit. 



Nu när grekerna, några utlänningar, vill träffa honom vet han att stunden är inne. 
Han ska förhärligas. 
 
”Förhärligas”??? Det är ett märkligt sätt, som Jesus har, att förklara det som 
ligger framför honom, det är ju korsfästelsen som väntar honom och han vet att 
hans dagar är räknade. Vad har det med förhärligande att göra? 
 
Då det med mänskliga ögon ser ut som om Jesus förnedras på värsta tänkbara 
sätt, så ser Gud något annat, Gud har något annat i tankarna. Det är ett 
förhärligande, där Jesus visar vidden av Guds kärlek och vet att han genom 
döden ska besegra ondskans krafter. 
 
Det handlar om vad man väljer att se. Ser man bara den faktiska händelsen, ser 
man bara på ytan, eller kan man se innanför, bortom. Ser man bara död, eller 
kan man se Guds kärlek genom det som sker? 
 
Men låt oss vända tillbaka till orden: (Kanske) är det för denna stund jag 
kommit, jag blivit drottning, jag befinner mig i den situation som jag är i. 
 
Jag tänker att så här kan det vara för oss också. Ibland vet vi med säkerhet; aha, 
det var därför det här hände, det var därför jag fick vara med om detta, det var 
därför jag befann mig på den plats jag gjorde i den stund som var. 
Vi kan se meningen med det som sker och vi kan se att i det som sker ligger ett 
uppdrag av något slag. Det är som om bitarna faller på plats. 
 
Ibland kanske vi inte alls ser och förstår sammanhangen, eller fattar att vi just 
där och då skulle ha en uppgift. 
Jag tror att vi oftare än vad vi gör skulle behöva fundera över vad Gud vill att vi 
ska göra, hur vill Gud att vi ska leva just i den här situationen? 
Eller för att tala med orden från dagens tema: Hur gestaltar vi kärlekens väg i 
vårt liv och i våra möten med människor? 
 
Det heter kärlekens väg för att vi måste försöka vandra den hela tiden, det är inte 
ett enstaka kärlekens nedslag. Men vi behöver öva, vi är inte färdiga, vi får ha 
Ester och Vasti, men framförallt Jesus som föredömen och vägvisare. 
 
Det är en lite märklig situation som vi möter i Johannesberättelsen. 
Några greker kommer till lärjungarna och säger att de gärna skulle vilja se Jesus, 
de vill träffa honom och undrar om Filippos kan hjälpa dem. Filippos berättar 
det för Andreas och tillsammans kommer de till Jesus med önskemålet. 
Men istället för att söka upp grekerna och låta dem träffa honom, så undervisar 
Jesus lärjungarna i det som vi brukar kalla för ”vetekornets lag”. 



”Sannerligen, om inte vetekornet faller i marken och dör blir det aldrig mer än 
ett enda korn. Men om man begraver det skjuter det skott och blir till många, 
många korn.” 
 
Det är som om Jesus säger till sina lärjungar då och till oss idag: ”gör vad ni 
själva kan för att visa på mig, lev som jag lever.” Då har det enda kornet blivit 
till många korn som enskilt och tillsammans har utgått från det enda kornet. 
 
Ester var beredd att dö ”Är jag förlorad så är jag förlorad”, sa hon med stor 
frimodighet.  
Jesus dog verkligen.  
Det leder till den utmanande frågan för oss: vad är du och jag beredda att satsa 
för det vi tror på? För den vi tror på? 
Vad gör vi när människor ber oss om att få se Jesus? 
Jesus sa: ”Om man klamrar sig fast vid livet som det är, då dör det för en. Men 
om man släpper taget om livet, i dödsföraktande kärlek, då har man det kvar för 
alltid, äkta och evigt. 
 
Vi sjunger om detta i en modern psalm av Britt G Hallqvist, PoS 90: 
”Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig kvävs och förtvinar du. 
Ut i det fria skall du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. 
 
Leva i världen omvänd till verklighet, vänd mot Guds framtid, följd av hans 
trofasthet. Mörkret du möter aldrig i ensamhet. Blott i det öppna ligger din 
möjlighet.” 
 
Det är att gå kärlekens väg. 
 
Jesus vill använda oss och han vill undervisa oss, så vi kan berätta om honom 
för våra medmänniskor. 
Jag återkommer ofta till att jag är fullkomligt övertygad om att alla människor 
bär på en längtan efter Gud. En längtan som har sin grund i att vi är skapade av 
honom.  
Vi kan få vara en del av Guds svar på den längtan som finns runt omkring oss. 
 
I brevtexten skriver Paulus till Timoteus: ”Gud vill att alla människor ska bli 
räddade”. 
Återigen, det gällde inte bara då och där. Det gäller också nu och här. 
Men hur ska det gå till? 
Enkelt, men samtidigt så oändligt stort, så handlar det om att vi går kärlekens 
väg. 



För det är som Nalle Puh svara på Nasses fråga, i veckobrevets bild: ”Hur stavar 
man till kärlek? Kärlek stavar man inte till, man känner den.” Eller man lever 
den. 
 
Genom Esters handlande blev hela det judiska folket i Persien räddat. 
Något så storslaget kommer vi troligen inte att få vara med om i våra liv. 
Men det är inte stort eller smått det handlar om, det är troheten, det handlar om 
ifall vi går kärlekens väg eller inte. 
Kanske är det i det ögonblick då vi är som allra svagast som de största sakerna 
händer. Kanske är det när vi erkänner vår sårbarhet och ber om hjälp. Kanske är 
det när vi möter någon som vi känner oss helt hjälplösa tillsammans med och 
inte kan hjälpa, men som vi får dela hjälplösheten med. Det är också ett sätt att 
gå kärlekens väg. 
 
För det är när vi är så hjälplösa att det enda vi kan göra är att be, först då 
kommer Gud till tals med oss. 
Kärlekens väg kan betyda att möta sina tillkortakommanden och ändå fortsätta.  
 
Ofta sägs det att fastetiden är en paus, men inte i den meningen att vi isolerar oss 
på en öde ö i vila från allt och alla, utan snarare vill fastetiden vara en paus då vi 
kan få vila oss från det som vanligen upptar våra tankar och vår tid. 
Det kan handla om så mycket som vi skulle kunna avstå från eller dra ned på, 
kanske mat, tv-tittande, nöjen, resande. Du får i din gemenskap med Gud besluta 
vad det är du under den här fastetiden ska dra ner på. 
Då kan fastetiden samtidigt som det är en paus bli en möjlighet att satsa allt för 
det vi tror på. 
Då kommer Gud att öppna vägar och möjligheter när vi helhjärtat kan förstå: 
”För denna stund har jag kommit hit.” Och Gud har lovat att han ska bevara sitt 
folk, dig och mig, även om eller när vi möter det svåra. 
 
Vi får tillsammans med Jesus gå kärlekens väg. 
 
Amen. 


