
HELGANDAKT – sjätte söndagen efter Trefaldighet, 19/7 2020 

LUK. 9:51-62 

När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, och han 

skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans 

ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. 

Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: »Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som 

förgör dem?« Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by. 

När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: »Jag skall följa dig vart du än går.« 

Jesus svarade: »Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget 

ställe där han kan vila sitt huvud.« Till en annan sade han: »Följ mig!« Men mannen svarade: 

»Herre, låt mig först gå och begrava min far.« Då sade Jesus: »Låt de döda begrava sina döda, 

men gå själv och förkunna Guds rike.« En annan man sade: »Jag skall följa dig, herre, men låt 

mig först ta farväl av dem där hemma.« Jesus svarade: »Den som ser sig om när han har satt 

sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.« 

 

1 KOR. 9:19-26 

Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som 

möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står 

under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under 

lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag 

inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. 

Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, 

för att också jag skall få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men 

att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt – 

löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när 

jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas.  
 

Den här söndagens tema är EFTERFÖLJELSE. 

Texterna idag handlar om både radikal lydnad och radikal frihet.  Det är svårt för vår tanke att förena 

detta. Det blir ofta att vi tänker; antingen lyda eller vara fri. 

Är det möjligt att följa en Herre som man inte ser? Var det ens möjligt att följa hans exempel då, när 

han var en vandrande läromästare i Israel? 

När den ene, i Jesustexten, säger: Jag vill följa dig. Så låter det som om Jesus säger; Det kommer du 

inte att klara av. Och när den andre säger; Jag kan inte följa dig nu, men sedan. Då verkar det som om 

Jesu svar betyder; Du kan nu, om du vill. Vad menar Jesus med ”efterföljelse”? 

Det måste väl betyda något att han är så ”otydlig”, att han liksom ställer oss, vid sidan om sig själv, på 

ett öppet stiglöst fält och frågar: - Vill du? - Vad vill du? 

Vid ett annat tillfälle mötte Jesus en sjuk man. Då frågade han; Vill du bli frisk? Det var nog ingen 

onödig fråga. Vi kan identifiera oss med våra brister och begränsningar så till den grad att vi helst 

stannar kvar i det tillstånd vi känner till. Den sjuke mannen som faktiskt ville bli frisk anade nog inte 

att hans tillfrisknande skulle bli ifrågasatt. Jesus säger till honom att inte synda mer (underförstått; Följ 

mig!) Och mannens religiösa ledare säger att det är en synd att följa honom som gjorde honom frisk. 

Det måste snurrat runt i huvudet på mannen. 

 

”Låt de döda begrava sina döda” och ”den som ser sig om…passar inte för Guds rike” är svårtolkade 

ord, inte minst för en pastor som ofta förrättar begravningar och med åren allt oftare längtar tillbaka 

till blomstrande väckelsetider…  Likväl är det ord som visar bort ifrån det som är dött i mitt liv och 

uppmanar att se framåt. Den jag följer möter mig med något nytt. 

 

Det var en gång en man som hade önskat att följa Jesus, men avböjde när han förstod att det innebar 

lydnad, återhållsamhet och tålamod. Heliga Birgitta förmedlade en tillrättavisning och i en av hennes 



uppenbarelser ändrar sig mannen och ber: ”Visa mig blott vägen och jag är villig att vandra den! 

Vådligt är att dröja, farligt att gå vidare. Bäst är att gå vägen.  Så uppfyll då min åstundan och visa mig 

rätta vägen.” Han lär ha blivit rörd av tilltalet och verkligen bett den bönen innan han dog några dagar 

senare. Det hanns inte med så många goda gärningar, men vägen tog inte slut. Han gick vidare, 

förenad med Jesus. …  

Den här bönen har förenklats och vidgats till att bli en pilgrimsbön för alla som vill vandra med Jesus:  

”Herre, visa mig vägen och gör mig villig att vandra den.” 

 

Lydnad, återhållsamhet och tålamod ryms alltså i personen Jesus. Han är vägen. Efterföljelse är mer en 

relation som formar oss, än att vi efterapar och kopierar den Rättfärdige. När vi försöker göra som han 

gjorde så misslyckas vi allt som oftast. När vi går med Honom gör vi plötsligt något som vi inte 

beräknade… 

”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och 

blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.” (1 Joh 1:7) När Guds ljus faller in i en 

människa så kan egoismen förbrännas och jaget befrias. Då kan en människa bli som en klar 

lins som släpper igenom ljuset från Guds rike. Dessa människor kräver inte beröm och är inte 

rädda för kritik. Dom är behagliga. 

 

När Paulus resonerar i dagens episteltext, så möter vi på nytt en kollision i tanken. Han är ”fri 

och oberoende av alla”, men för att få del av evangeliets löften måste han ”försaka allt”. Hur 

går det ihop? 

Att vara oberoende av vad andra tycker är inte detsamma som att vara ointresserad av vad 

andra tycker. Att vara fri betyder inte att slippa ifrån alla de andra. I frihet tjänar Paulus sina 

medmänniskor, därför att det är meningsfullt och glädjerikt. 

Han möter människor där dom är, med det han är innuti. Ungefär som Kirkegaard uttryckte 

det: 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne 

där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan 

hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och 

främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill 

egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet 

börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att 

hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon." 

 

Att följa Jesus är att inte klara sig själv, utan vandra tillsammans i Honom. Så finner vi vägen 

mot helhet och helighet, frihet och omsorg, enkelhet och glädje… 

Boken ”Om Kristi efterföljelse” sägs vara den mest spridda kristna boken, näst Bibeln. Den 

skrevs redan på 1400-talet, förmodligen av Tomas A Kempis. Den trycks fortfarande i nya 

upplagor. Och enligt Googles användare gillade 92% vad de läste. Det säger oss att många vill 

svara ja på inbjudan att följa Jesus. Du är inte ensam. Tillsammans kan vi bedja med Tomas A 

Kempis:  

 

”Upplys mig, gode Jesus, med det inre ljusets klarhet och driv bort allt mörker från mitt 

hjärtas boning. Håll mina kringirrande tankar i styr och driv bort de frestelser, som våldsamt 

ansätter mig. Strid väldeligen för mig, betvinga de onda vilddjuren, de lockande begärelserna, 

att genom din kraft frid må härska och ditt lov mäktigt genljuda i helgedomen – i ett rent 

samvete. Bjud vädret och stormarna, säg till havet ”var stilla” och till nordanvinden ”blås 

inte”, och en stor stillhet skall vara rådande.  

Sänd ut ditt ljus och din sanning till att lysa över jorden – över mig, som är en jord, som är 

öde och tom, till dess du upplyser mig. --- Förena mig med dig genom kärlekens oupplösliga 

band, ty du är ensam tillräcklig för den som älskar och dig förutan är allt lågt och lumpet.” 

Amen. 


