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Han 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.
Lukasevangeliet 18:31–43

Fastlagssöndagen – Kärlekens väg
Reflektion

Vid vägkanten tar hans liv gestalt och han är beroende av att någon ser
honom, ger honom ögon, fötter och händer, vägleder honom i hans
mörker. Rösten och hörseln blir hans redskap, hans ögon. I berättelsen
blir han del av allas våra liv. Jesu uppdrag blir att vara där vi är och bära
i både sorg och glädje, bära dem som kommer i hans väg.

Andlig övning

I berättelsen finns en variant av den så kallade Jesus-bönen: Herre
Jesus Kristus Guds son, förbarma dig över mig. Be den varje dag under
veckan, gärna flera gånger under dagen, gärna i ditt livs olika konkreta
sammanhang.

Samtalsfråga för gruppen

Berätta om erfarenheter av att vara någon annans händer, fötter, ögon
eller öron. Berätta om erfarenheter då någon annan har varit detta för
just dig. Vilket är lättast: att ta emot hjälp eller att ge?

Inslag i gudstjänsten

Gör rum för ett tillfälle i gudstjänsten då den som vill kan skriva en
bönelapp utifrån Jesu fråga: Vad vill du att jag ska göra för dig? Samla
ihop bönerna i en korg och bär fram den för gemensam förbön.

Bön

Jesus, Davids son, ta mig till ditt hjärta. Gör mig hel till kropp och
själ! Hjälp mig i mitt lidande. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till
välsignelse!
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