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Kärlekens väg – Predikan av Jenny Arnerlöf   2020-02-14 

 

För några veckor sedan stod jag här i kyrkan och sade att tron som Jesus 

väcker i oss är en livshållning, ja, tron är ett sätt att vara som vi 

förkroppsligar i vardagen. Samma ord kan beskriva kärleken. En teori om 

kärlek som inte tar gestalt i handling kan liknas vid drömmen om ett varmt 

täcke över kroppen när man fryser: informativt men värdelöst om inte 

täcket finns där.  

Kärlek är målet med det kristna livet, och att förkroppsliga kärlek i 

praktiken är målets medel. Detta är kärnbudskapet i den del av Paulus brev 

till de kristna i Korinth som utgör dagens episteltext.      

    Paulus påstår att om man i princip har fått allt rätt, men saknar kärlek, 

har man faktiskt fått allt fel. I en värld som upphöjer experter till skyarna är 

det bra att påminnas att all mänsklig kompetens i världen inte kan 

kompensera bristen på kärlek i handling. Eftersom vi vill göra rätt och vara 

mänskliga i praktiken, är det viktigt att vi förstår vad aposteln Paulus 

faktiskt säger i sin lovsång till kärleken. Brevet är ursprungligen inte skrivit 

till älskande par utan till en gemenskap, till en församling. Vad betyder 

kärlek där? 

I vår kultur idag kan kärlek betyda allt från ”du får mig att må bra” till ”jag 

vill ha dig” eller ”mina tankar om dig gör mig euforisk ”. Självklart menar 

Paulus något helt annat med ”kärlek”. I hans sång är det inte ”jagets 

känslor” som är den primära drivkraften för kärlek. Paulus beskrivningar 

av kärleken i Första Korinthierbrevet, kapitel 13, ser ut som Jesus. Jesus har 

gett världen en alldeles unik och enastående förklaring på vad kärlek är i 

praktiken. Hela hans offentliga gärning, och särskilt det han uthärdade på 
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korset och det budskap om förlåtelse som han förmedlade efter 

uppståndelsen, visar oss vad kärlek är. 

I dagens evangelietext finns ytterligare några ledtrådar till hur vi kan ordna 

livet för att ännu mer möta Jesus kärlek, men också förmedla den vidare. 

Jesus möte med en blind man utanför Jeriko är Lukasevangeliets sista 

under. Den berättelsen utgör därmed ett slags summering av Jesus hela 

offentlig verksamhet. Men den är också en påminnelse om att vi lever i ett 

tillstånd av blindhet.  

Skaran av lärjungar kring Jesus hade vuxit markant sedan han, enligt 

kapitel 9 i Lukasevangeliet, hade vänt sina steg mot Jerusalem och 

påskfirandet där. Det är svårt att avgöra om alla hörde till den trogna 

skaran kring Jesus eller om de ingick i folkskaran som var på väg att fira 

påsk. Hur som helst så inleds den här söndagens berättelse med ord från 

Jesus om vad som väntade honom i Jerusalem, och de orden var enbart för 

lärjungarna. Lukas konstaterar att de förstod ingenting. Och trots att de 

ville förstå honom, vågade de inte visa sin längtan och sitt behov av hjälp.  

Deras tystnad och skam står i skarp kontrast till den blinde mannens 

ihärdiga och ivriga rop efter hjälp. Här finns det stoff att väva samman till 

en äkta dramatik. Därför har också många dikter skrivits om den blinde 

mannen, som enligt Markusevangeliet hette Bartimaios. Han var fullt ut 

medveten om sin hjälplöshet. När Bartimaios hörde om vad som var på 

gång, vem som var nära, så insåg han att det var ett tillfälle att ta vara på. 

Uppriktigt ropade han ut sin nöd, utan att bry sig om vad andra skulle 

tycka. Några i folkskaran tyckte att hans rop bröt mot rådande etikett. De 

försökte tysta honom, vilket fick honom att ännu högre ropa Jesus namn. 

Han ropade till Jesus om barmhärtighet. Lukas berättar att Jesus hörde 

honom och stannade upp.  
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Jeriko var Jesus sista anhalt på vägen till Jerusalem, där han skulle fullborda 

sitt uppdrag. Jesus vandrade i sällskap med människor som var rörliga och 

kunde ta hand om sig själva. Några i det sällskapet hade tydliga 

föreställningar om vad som var ett passande sätt att bete sig när man möter 

en uppmärksammad rabbi. Men för mästaren Jesus var kärlek inte den 

sortens anständighet. När en till synes oviktig person i närheten ropade på 

Jesus, stannade han upp och gav honom total uppmärksamhet. Och så 

ställde Jesus den här personliga frågan: ”Vad vill du att jag skall göra för 

dig?” Och Jesus ställer den till var och en som möter honom i Ordet och 

bönen.  

Om du och jag vill följa Jesus är det viktigt att regelbundet och med 

uppriktighet svara på den frågan. Men det är lätt hänt att vi bara svarar på 

frågan med filtrerade och fromma svar. Varför är vi så rädda att ge Jesus ett 

uppriktigt svar om vad vi egentligen vill? Antingen skäms vi kanske för vad 

vi vill, eller så vill vi inte störa Jesus med det vi tror att vi kan klara av på 

egen hand.  

Dagens berättelse om Bartimaios är en stark påminnelse om att Jesus 

bemyndigar oss att erkänna hjärtats önskan inför honom, oavsett om det är 

mörkt, ljust eller något mitt emellan. Uppriktiga svar på Jesus fråga ”vad vill 

du att jag skall göra för dig” är vägen till hur vi – och innehållet i våra 

hjärtan – kan förvandlas av hans kärlek. Den som bara vill möta Jesus på 

ytan missar både glädje och förvandling.  

Strax före mötet med den blinde Bartimaios hade Jesus mött en man som 

ägde mycket. Den mannen frågade vad han behövde göra för att vinna evigt 

liv. Det enda han ville ha från Jesus var information. Den rike trodde sig 

själv kunna möta sina djupa behov. Han gick besviken från mötet med 

Jesus.  
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Jesus vill möta oss på riktigt och hjälpa oss på djupet. Jesus är så verklig att 

han vill komma till oss i vår verklighet. Om inte vi berättar för Jesus vad vi 

längtar efter kommer vi inte heller fullt ut att kunna uppleva och förvandlas 

av den kärleken han ger oss. En viktig dimension på din livsresa på 

kärlekens väg är att tillsammans med Jesus utforska ditt hjärtas längtan – 

såväl de goda som de mindervärdiga.  

Ibland är vi som den blinda mannen och kan svara utan omvägar. Andra 

gånger är det svårare, och vi behöver stanna upp och ge tid till att utforska 

vad som pågår under ytan. Vi behöver odla en barmhärtig nyfikenhet som 

hjälper oss att se och förstå vad vi vill och egentligen behöver. Idag 

inbjuder Jesus oss att göra detta urskiljningsarbete tillsammans med 

honom. Den blinda mannens svar var: ”Låt mig få se igen”. Vilket svar ger 

du? 

Tro, hopp och kärlek är färskvaror under ständig utveckling. För att hålla 

dem levande och livgivande är det viktigt att vi står i ständig kontakt med 

Kristus. Lärjungarna var rädda för att deras brist på förståelse skulle bli 

avslöjad. Mannen som ägde mycket var obekväm med allt han inte kunde 

lösa på egen hand. De som försökte tysta ner den blindes rop hade sina 

föreställningar om vad som var passande. Men mannen som inte kunde se 

med sina ögon, använde sina inre ögon för att se att han behövde Jesus 

hjälp – och han vågade sätta ord på sin nöd! 

Alla dessa människor representerar dem som fanns kring Jesus när han var 

på väg till påsken i Jerusalem. Vi är dock i det bästa sällskap när vi liknar 

Bartimaios. Då vandrar vi på kärlekens väg i en god anda av sund omsorg 

för oss själva. Dagligen lever vi i ljuset av Guds kärlek till oss i Kristus, en 

kärlek som finns innan vi frågar efter den, men den måste efterfrågas 

därför att Gud och kärleken aldrig är påträngande. Att göra som den blinda 
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mannen är att visa kärlek till sig själv, vilket är en förutsättning för att 

kunna förmedla kärlek till andra.  

Som delar i Kristi församling har vi också en helig kallelse att likna också 

Jesus i den här berättelsen. Om vi hakar upp oss på allt vi inte kan göra, till 

exempel att ge de bokstavligen blinda syn, så försummar vi vårt heliga 

uppdrag. Vi missar då att stanna upp och möta medmänniskor som 

behöver omsorg, ett lyssnande öra och ett uppmuntrande ord.  

Berättelsen om Jesus synliggör det rörelsemönster som finns i kärleken. 

Såsom vatten söker sig till de lägsta punkterna i tillvaron, så kommer Gud i 

Kristus till oss från den himmelska sfären på vägar som är högre än våra 

vägar. Guds kärlek söker sig till de låga platserna, vare sig det är i våra 

hjärtan, i de fattiga eller i de förtrycktas misär.   

Den stora fastan inför påsk börjar nu på onsdag. Fastans fyrtio dagar har 

kristna genom tiderna använt till självrannsakan och uppoffring. På senare 

år har det åter blivit vanligare att ”avstå” något under fastan. Det är också 

en period att ge rum för andlig läsning. Jag tycker att det är bra med sådana 

vanor under fastan, men jag vet också att religiösa sysselsättningar lätt kan 

täcka över vår inre kamp. Oavsett om vi gör något för att fira fastan, vill jag 

uppmana oss att göra två saker vid något tillfälle under fastan:  

1. Svara Jesus på den fråga han ställer: Vad vill du att jag ska göra för dig? 

2. Fråga Jesus om vilket lågland som han kallar dig att förmedla hans kärlek 

till. Amen. 

 


