
 

Kärlekens väg 
Luk 18:31-43; Jes 52:13-15; 1 Kor 13:1-13; 

Ps 86:5-11 

Det är fastlagssöndag, ett av många konstiga ord som man 
riskerar att stöta på i kyrkans värd. Ordet ”fastlag” 
kommer egentligen av ordet fastelavent vilket helt enkelt 
betyder ”kvällen före fastan.” Man kan därmed ana att 
fastlagen en gång i tiden bara omfattade kvällen före 
fastans början. Nu är det dock en annan ordning som 
gäller. Tre dagar föregår den stora påskfastan. På 
fastlagssöndagen följer blåmåndag och fettisdag. 
Blåmåndagen kan möjligen ha fått sitt namn efter den 
liturgiska färg som används under fastetiden (blå eller 
lila). Fettisdagen kallades förr Vita tisdagen eftersom det 
var sista dagen som ägg- och mjölkprodukter var tillåtna. 
I västlig tradition brukar dessa tre dagar kallas för carne 
vale, vilket är latin för ”farväl kött”, något som kan vara 
passande med tanke på att många avstår från just kött 
under fastetiden (dock inte författaren av denna text!). 

Men fastans centrum och djupaste syfte är ju något annat 
än att förhålla sig till olika matregler. Det är lätt att man i 
samband med fastetid kan fastna i frågor som gäller ytan, 
t.ex. om man får äta det ena eller det andra. Men det är 
inte det som är syftet med den Stora fastan. Med 
Askonsdagen slår befrielsens timme, hävdar en vän. Fastan 
kommer inte till oss för att ytterligare binda oss vid 
världens förgängliga ting. Nej, den kommer med befrielse 

till klarsyn. Därför är det passande att vi på den sista 
söndagen före fastetiden lyssnar till en text om en man 
som längtar efter att få se klart. Fastan kommer med det 
klara seendets gåva. 

Johannes Chrysostomos - Guldmunnen- förkunnar på 300-
talet: Ljuv är fastetiden. Han liknar i sin predikan fastans 
ankomst vid vårens - men fastans är ljuvare. Om våren 
stillar havets böljor, stillar fastan lidelsernas och begärens 
bränningar. Om våren klär oss med en blomsterkrans, klär 
fastan oss med en krans av andliga gåvor. Fastan är själarnas 
andliga vår, den driver ut våra lidelsers vinterstormar (Heligt 
år, s. 87-88). 

En annan ”guldmun” något närmare oss i tiden skriver 
1895 i tidningen Trons Segrar: Då vi vänder ryggen till 
denna världens förtrollning och vänder vårt ansikte mot öknen, 
får vi se Guds härlighet. Det var Helgelseförbundaren Emil 
Gustafsson som skrev dessa rader. I fastetid slår vi följe 
med Emil in i öknen för att befrias till klarsyn, och den 
dag vi firar idag vittnar om att vägen vi har att gå är en 
väg i kärlek för kärlekens skull. Det är kärleken som 
befriar till klarsyn. Kärleken är inte blind, den ser klart. 

Hur besegrar Gud synd, ondska och död? Han älskar! 
Inte naivt och gulligt men väl klarsynt och effektivt. Jesus 
Kristus går korsets, d.v.s. den utgivande kärlekens väg, 
för att besegra det som håller människan fången. Det är 
effektivt. Men när Jesus avslöjar vägen för sina lärjungar 
är det som att dövörat slår till. Budskapet går inte in. Och 
det är väl kanske inte så märkligt egentligen. När Jesus 
nämner budskapet om uppståndelsens ljus i samma 
andetag som det mörka och svåra som väntar blir det för 
mycket. Lärjungarna hade inte väntat sig att få höra 



något om att Jesus skulle dö. Han var ju deras Herre och 
Mästare! Med Honom skulle befrielsen komma! Men 
vandringen mot korset var en nödvändighet för att 
döden skulle besegras och Jesus dolde det inte för dem 
som gick med Honom. 

Men trots att lärjungarna inte förstod sin Mästare så 
följde de Honom och i det finns det viktig vägledning. Vi 
behöver inte förstå allt för att följa Jesus. Det är fullt 
tillräckligt att ta rygg på Honom. Tids nog skulle 
lärjungarna förstå att det inte finns någon väg förbi 
döendet. Vare sig för Mästaren eller Hans lärjungar. Vi 
kan komma ihåg aposteln Paulus ord: Vet ni då inte att alla 
vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i 
hans död? (Rom 6:3). Föreningen med Kristus i Hans död 
är en förutsättning för att även kunna stå upp med 
Honom till ett nytt liv. Genom död till liv - så kan 
kärlekens väg beskrivas. 

Men kärlekens väg är även en väg från mörker till ljus. I 
texten möter vi det klara seendets dimension. Man talade 
om för den blinde mannen vid Jeriko att Jesus gick förbi 
och mannen ropar Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! 
(Luk 18:37-38). En bön sprungen ur djup nöd men 
samtidigt en bekännelse. Genom att kalla Jesus för 
Davids son, visade den blinde mannen att han bekände 
Jesus som Messias. 

Att människor i främsta ledet inte alltid är de klokaste 
förstår vi av att några i texten försöker få mannen att tiga. 
De lyckas inget vidare. Nöden överröstar denna gång de 
ordentliga och tillrättalagda orden. Mannen ropar ännu 
mer: Davids son, förbarma dig över mig! (Luk 18:39b). Och 
Davids son lyssnar. Vad vill du att jag skall göra för dig? 

(Luk 18:41a). Ska Han behöva fråga det? Nog visste väl 
Jesus vad som var fel? Ja, nog gjorde Han det. Men även 
om Han vet så verkar Han ofta vilja att vi berättar för 
Honom vad vi önskar. Inte minst för vår egen skull. 

På kärlekens väg upp mot korset gör vi klokt i att 
rannsaka oss själva. Vilket är mitt verkliga behov? Vad 
vill jag med mitt liv? Är jag nöjd med riktningen eller vill 
jag se en förändring? Vad vill jag be om? För den blinde 
mannen var svaret tämligen enkelt. Han ville se klart. 
Herre, gör så att jag kan se igen (Luk 18:41b). En god bön för 
oss alla att bedja i den kommande fastetiden. Vi kan be 
om öppnade ögon så att vi ser sanningen om våra liv. 

Förvisso bör vi akta oss för att bli alltför upptagna av oss 
själva, men en och annan ögonblicksbild kan visa sig vara 
värdefull. En ”lägesrapport” av livet som det ser ut kan 
bidra till nödvändig förändring. ”Kärlekens lov” i dagens 
epistel (1 Kor 13:1-13) kan hjälpa till med klarsynen. 
Texten visar oss hur kärleken är, men den frimodige kan 
istället för ”kärleken” sätta in sitt eget namn och se om 
beskrivningen stämmer. 

”Nisse är tålmodig och god. Britta är inte stridslysten, 
inte skrytsam och inte uppblåst. Hon är inte utmanande, 
inte självisk, hon brusar inte upp, hon vill ingen något 
ont. Hon finner inte glädje i orätten men gläds med 
sanningen. Allt bär hon, allt tror hon, allt hoppas hon, allt 
uthärdar hon.” 

Förmodligen upptäcker de flesta av oss att något låter 
falskt. Det håller inte riktigt hela vägen. Men då ska vi 
inte misströsta! Trots att vi många gånger får upptäcka att 
helgelseverket är långt ifrån färdigt i våra liv får vi 



fortsätta att gå med på kärlekens väg. Vi får lita på att vi 
sakta men säkert växer och förändras när vi riktar 
uppmärksamheten mot Jesus själv. Vi får fortsätta att ta 
rygg på vår Mästare och gå steg för steg i det ljus som 
renar och förvandlar. Och på vår fortsatta vandring på 
kärlekens väg kan vi be med orden från dagens 
Psaltarpsalm: 

Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som 
åkallar dig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. I 
nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig. 

Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som 
dina. Alla de folk du har skapat skall komma och tillbe inför dig, 
Herre, och de skall ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, 
du ensam är Gud. 

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. 
Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. 

Ske så! Amen.


