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Jesus samlade de tolv omkring sig och sade till dem: “Vi går nu upp till Jerusalem, och allt 

som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall utlämnas åt 

hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de skall prygla 

honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.” Av detta begrep 

lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han 

sade.  

     När Jesus närmade sig Jeriko, satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en 

folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus 

från Nasaret gick förbi, och då ropade han: “Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.” De 

som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: “Davids son, 

förbarma dig över mig.”  

Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade 

Jesus: “Vad vill du att jag skall göra för dig?” Han svarade: “Herre, gör så att jag kan se 

igen.” Jesus sade: “Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.” Genast kunde han se, och han 

följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. 

 

Jesus är alltså på väg upp mot Jerusalem. För tredje gången berättar han nu, för lärjungarna 

och för oss, att besöket i den heliga staden inte kommer att präglas av den glädje som normalt 

hörde till ett sådant besök. Tvärtom talar han om hån, smärta och död. Jag måste säga att jag 

inte har svårt att förstå lärjungarnas oförmåga att ta till sig detta. Om sanningen är jobbig vill 

vi helst inte höra den, eller hur? Och Jesus har ju själv sagt att vi inte ska bekymra oss för 

morgondagen! Var dag har nog av sin egen plåga!  

 

Så trots orden om vad som väntar, gick vandringen vidare i ganska så välkända hjulspår. 

Folkhopen runt Jesus var samlad. Man kände varann ganska väl. Och man var van vid 

uppståndelsen man orsakade där man drog fram. 

 

 

 

 



Kanske var några av dem t.o.m. lite för vana, lite trötta på uppståndelsen. När de närmar sig 

Jeriko möter de den blinde mannen, sittandes vid vägkanten. Ännu en av de där som alltid 

brukade ha en osviklig förmåga att hejda deras mästare när han var på väg någonstans. Om 

jag tillåter mig att fantisera lite kan jag föreställa mig hur de som går först dämpar sig något 

när de ser honom. ”Hoppas att han inget märker...” 

Men så är det några av de som står efter vägen, i närheten av den blinde, som berättar för 

honom vad det är som pågår. ... ”Asch! Och naturligtvis ska han börja ropa också!!”, ”Tyst 

med dig!”. 

Men den blinde mannen börjar ju förstås ropa ändå högre. ”Jaha, se där ja! Nu stannar Jesus! 

Vi kommer ju aldrig fram till Jerusalem!” 

 

Den här scenen är nog mest färgad av vår egen tid. Jag kan egentligen inte uttala mig om hur 

de verkligen reagerade då det begav sig. Men även om den inte är historiskt riktig kan den 

fungera som en ögonöppnare för oss som är så präglade av stress och jäkt.  

 

Vi tar inte så ofta vara på den tid vi har, för vi är väldigt upptagna med att planera för den tid 

vi hoppas att vi ska få. 

 

Jesus däremot är, trots den tid som ligger framför honom där han vandrar mot Jerusalem, 

närvarande för dem han möter på vägen. Trots väntande hån, smärta och död stannar han och 

tar sig tid för en man som ropar på honom. 

 

Bara detta är nog för en djupare reflektion. Jesu sätt att agera ställer en fråga till mig. En fråga 

om hur jag prioriterar min tid. Frågan finns inte där för att döma mig, eller er för den delen. 

Den finns där som en värdefull reskamrat. För den tid jag får är begränsad, och djupt inom 

mig finns en önskan om att kunna använda denna tid så bra jag förmår. 

 

Jesu exempel pekar på nödvändigheten av att bildligt talat resa med lätt packning. Detta är 

viktigt att påpeka, eftersom vi så ofta överlastar vår livsvandring med saker, prestige och alla 

upptänkliga varianter av ”livsförverkligande projekt”. Det är därför det blir så störande när det 

oväntade tränger sig på, när saker och ting inte blir som jag har tänkt. 

 



Packningen är till för resan, inte resan för packningen. Men vi lever våra liv som om själva 

meningen med livsresan vore att fylla packningen. Till slut har vi så mycket packning att 

måna om att vi slutat resa och blir bofasta. Vi kommer ingenstans. 

 

I min bild av dramat utanför Jeriko förefaller det ju vara Jesus som inte kommer någonstans, 

som ständigt fastnar på vägen. Men vad hade de fyra evangelierna kunnat berätta om, om allt 

handlade om ett jäktande till Golgata? Utan mötet med människor hade Människosonen 

förblivit otydlig för oss. Vi hade inte haft mycket hjälp att förstå vem Jesus är. Dessutom hade 

han blivit någon helt annan än den han är. 

 

På samma sätt blir vår egen livsresa verklig i och genom de oplanerade mötena med andra. 

Det välkända är den avgud som lurar oss att tro att vi är trygga, när den sanna tryggheten 

endast står att finna hos Gud.  

 

I vilken mån står vi ut med de oväntade och oplanerade avbrotten? Kan vi lära oss att med 

öppna armar och sinnen välkomna de stunder då saker och ting inte alls blir som vi hade 

tänkt? 

 

I mötet med den blinde mannen får lärjungarna spela den otacksamma rollen som dåliga 

förebilder, i detta att de avvisar hans begäran att få möta Jesus. Men trots deras avvisande 

attityd får de av Jesus uppdraget att föra fram den blinde mannen till honom. 

 

Det är en bild som jag också vill stanna till inför. Också här kan kanske tanken om den lätta 

packningen tillämpas. Bibelkunskaper är bra att ha, liksom kunskaper i teologi och själavård. 

Men Jesus efterfrågar det inte av sina lärjungar. På samma sätt behöver vi inte först skaffa allt 

detta, innan vi kan börja dela våra erfarenheter av tro.  

Det var inga djupsinnigheter som Filippos berättade för Natanael, när denne som svar på 

Filippos tal om Jesus lite skeptiskt utbrast ”Kan det komma något gott från Nasaret?”. 

Filippos svarade: ”Följ med och se!” Det var inga färdiga svar, men en inbjudan till en 

gemensam upptäcktsresa! 

 

Så vad ska jag då säga till en människa som, med kanske andra ord än den blinde mannen, 

ropar efter Jesus? 

 



Ja, jag har vad jag behöver för att svara honom eller henne. Jag skulle kunna svara att ”jag 

behöver honom också. Ska vi läsa om honom, och prata om vad vi ser? Två ser bättre än en!” 

För min egen erfarenhet säger mig ju att när jag läser om honom, när jag talar med honom, 

och när jag talar om honom med andra, så händer det saker med mig. Gäller det för mig kan 

det väl gälla för andra också?! 

 

Av det jag hittills har sagt utkristalliserar sig därför två saker: 

 

För det första tror jag att Guds rike utmanar oss att omfamna livets alla oplanerade avbrott 

som möjligheter att förbli ett Vägens folk. Jesus manar oss att rensa ur vår packning, så att vi 

kan vandra vidare, och inte blir bofasta. 

 

För det andra utmanas vi att verkligen tro och lita på att Jesus finns här och nu, för oss så väl 

som för varje människa vi möter. Vi behöver därför inte oroa oss över vår oförmåga att ge en 

fullständig bild av honom. Lärjungarna förklarade inte Jesus för den blinde mannen, de förde 

honom fram till Jesus. 

 

Så, lär dig gilla när saker inte blir som du vill, och hänvisa sökande människor till ett eget 

möte med Jesus.  

 

Kanske i ditt sällskap. Inte för att du med din långa erfarenhet (?) ska kunna tala om hur allt 

är. Så lär man sig sällan särskilt mycket. Men just för att du, och jag, inte har allt klart för oss, 

öppnar sig möjligheten att göra en gemensam resa. En verklig upptäcktsresa; där våra bästa 

redskap är de ärliga frågorna, INTE de färdiga svaren. 

 

Vår strävan efter det färdigpaketerade, det som inga invändningar förmår bita på, det som kan 

göra vår tro till en ointaglig fästning... det gör oss instängda. Inlåsta. 

Jag ser det som ett avvisande av Människosonen. Han sa inte: ”förskansa er bakom argument 

för er sanning, så att ni blir säkra”. Han sa: ”Ni skall lära känna sanningen, och sanningen 

skall göra er fria”. Det är ett liv där vi är öppna. För hela verkligheten. För min nästa, i allt det 

hon är, och med allt det jag är. Öppna och uppriktiga inför Gud, som älskar världen genom 

oss. 

AMEN! 


