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En generös gemenskap –

Vem älskar mest?

Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring.

Läs Lukas evangelium 7:36-50
Vi befinner oss fortfarande ganska tidigt i Jesu verksamhet. Han vandrar mellan städerna och byarna i
Galiléen. Han kallar lärjungar, förkunnar att Guds rike är nära, och ger en försmak av det riket genom att
bota sjuka och befria och upprätta människor. Han bjuder in de fattiga och utstötta i sin gemenskap.
Men han har också börjat hamna i konflikter med det religiösa etablissemanget. Speciellt fariséerna och
de skriftlärda motsätter sig honom.
Ändå kan vi här läsa om hur Jesus blir hembjuden till en farisé, Simon. Simon är kluven till Jesus och vill
pröva honom. Helt positiv är han nog inte eftersom han nekar Jesus vanlig hövlighet (vatten för en gäst
att tvätta fötterna med, och en välkomstkyss för en religiös lärare). Samtidigt är han ändå öppen för att
Jesus skulle kunna vara en profet. Han är öppen nog att bjuda in Jesus för att göra en egen bedömning –
men den domen faller snabbt och är inte bejakande!
Förutom Jesus och Simon möter vi också en kvinna. Vi får inte veta så mycket om henne, bara att hon är
en ”synderska”. Exakt vad hennes synd är vet vi inte. Att den är av sexuell natur är högst sannolikt. Förmodligen är hon en prostituerad. Hon har hört talas om Jesus, att han inte stöter bort sådana som hon.
Och hon satsar allt på detta, som måste ha framstått som ett once in a life-time opportunity för att ta sig
ur den skit som är hennes liv. Vi möter en kvinna som minst sagt verkar desperat. Hon slösar bort vad som
troligen både är hennes levebröd och hennes enda besparingar, balsamen. Hon gråter och ödmjukar sig
till den lägsta nivån genom att kyssa Jesu fötter.
Men Jesu svar röjer inget av desperationen. När han benämner henne talar han istället om att hon har
visat stor kärlek och att hon har handlat i tro. I utbyte ger han henne förlåtelse och frid. Något som för
oss kan låta fluffigt och abstrakt, men som förmodligen ändrade livsförutsättningarna totalt för henne,
och öppnade dörren för henne in i en ny social gemenskap. Hon var inte längre utanför. Ändå verkar
Jesus nästan tycka att hennes kärlekshandling är den stora, inte hans!
Jesu bemötande av kvinnan blir också utgångspunkt för ett samtal med Simon. Det Jesus säger kan verka
motsägelsefullt, men är ett briljant sätt att avslöja Simons syn på livet, och avkläda honom hans dolda
motiv. I liknelsen beskrivs människans kärlek som en respons på Guds förlåtelse. Visserligen en rimlig
respons, men inte en nödvändig. I hans svar till kvinnan blir förlåtelsen istället snarast Guds svar på
hennes goda gärning. (Säger han att kvinnan förtjänar förlåtelsen!?) Poängen är att det är så Simon ser
på Gud! Gud är inte nådefull; han är rättvis. Alltså: han ger oss vad vi förtjänar, varken mer eller mindre.
Simon räknar på Guds nåd.
Vi hamnar också lätt i ett sådant tänkande – även vi som egentligen vet bättre. I bästa fall leder det till
att Gud blir vår arbetsgivare som ger oss lön för våra goda gärningar. I värsta fall blir Gud en slavdrivare
som bestraffar oss när vi misslyckas. Vi får lätt en bild av Gud som snål och missunnsam. Någon man
måste köpslå med och någon man inte riktigt kan lita på.
Men i själva verket är det tvärtom! Den bild som framträder av Gud när Jesus möter den här kvinnan är
istället en annan. Varken arbetsgivaren eller slavdrivaren, utan föräldern. En förälder räknar inte på sin
godhet, utan godheten kommer från en utgivande kärlek.
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Nyckeln för att få ihop Jesu till synes motsägelsefulla ord – Guds- och människors handlande, nåden och
gärningarna – kan uttryckas så här: ”Vi älskar därför att han först älskade oss” (1 Joh 4:19). Jesus hyllar
kvinnan eftersom hennes handlande är ett uttryck för Guds kärlek. Respons eller förutsättning? Eller
kanske båda två samtidigt?
Och just därför tror jag också att det som kvinnan gör där mot Jesus, blir en bild för hur Gud alltid har
älskat. Precis som kvinnan gör, älskar Gud inte snålt. Han sätter allt på spel för sin kärlek till oss. Gud
älskar oss slösaktigt och översvallande – på gränsen till dåraktigt!

FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL:
1) Kan du känna igen dig i Simons sätt att förhålla sig till Gud: den avvaktande bedömningen som utgår
från rättvisetänket och ett ”räknande” på nåden. Vilka risker och faror kan du se med denna syn på
Gud? Vad gör man för att undvika/ta sig ur det?
2) Kan du känna igen dig i kvinnans sätt att förhålla sig till Gud: desperationen/tron som får henne att
riskera allt för att få tag på det som Jesus har att erbjuda. Detta är ju uppenbart det ”rätta” sättet –
där man vill eller ”borde” vara. Men det är inte alltid så lätt. Vad kan hindra dig, respektive underlätta
för dig, att nå det?
3) Guds kärlek är en av de där sakerna som är lätt att säga men svårt att förstå. Ofta ”vet” vi väl att Gud
älskar oss, men det kan ändå vara svårt att få det att verkligen ”landa”. När förstår du att Gud älskar
dig?
4) Finns det något i Guds kärlek som du har svårt att ta till dig, men som du skulle vilja känna?

