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Då Kom Jesus Förbi 
Vad vill du jag ska göra för dig? 

Årsmötespredikan i Betelkyrkan Jönåker 

…det var Jesus från Nasaret som gick förbi… (Luk 18:37) 

Bibeltext 
När Jesus närmade sig Jeriko, satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi 
och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nasaret som gick 
förbi, och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!" De som gick främst sade 
åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: "Davids son, förbarma dig över mig!" Jesus 
stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: 
"Vad vill du att jag skall göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se." Jesus 
sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig." Genast kunde han se, och han följde 
Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.  (Luk 18:35-43) 

Inledning 
Årsmötespredikningar skall väl om möjligt vara visionära, handla om framtiden. 
Idag vill jag tala om framtiden, men framför allt om nuet. Vad behöver hända 
idag, imorgon och framöver för att Betelförsamlingen i Jönåker ska ha en god 
framtid? Kanske är det så att vi också behöver bli botade från blindhet, andlig 
sådan, eller vad det nu är som hindrar oss från att tjäna Gud. Det viktiga är 
dock att Jesus kommer förbi och gör något ibland oss. En favoritsång i min 
familj är Roland Utbults: ”Då kom Jesus förbi”.  

Min bön idag är att vi ska få uppleva det, att Jesus kommer förbi oss här idag. 
För då sker saker som behöver ske, och våra liv får en annan inriktning. Låt oss 
se vad texten säger. 

WWW.BETELFORSAMLINGEN.COM !1

http://www.betelforsamlingen.com


Predikan 
1. Det var Jesus från Nasaret som gick förbi.  

1.1. När jag först läste detta och stannade för det lilla ordet ”förbi”, tyckte jag 
att det inte kändes så positivt. Det finns en gammal sång där första versen 
lyder: ”Jesus kär, gå ej förbi mig, låt mig bönhörd bli” (SGT n:o 211), och 
kanske är jag färgad av det, för i den sången används ordet i negativ 
mening. 

1.2. I själva verket är komma förbi i grekiskan ett sammansatt ord som betyder 
”komma nära, komma vid sidan av” . Visserligen förstår vi att Jesus 1

passerade platsen där den blinde satt, men inte i den meningen att han 
ignorerade honom. Poängen är den motsatta: Jesus gick förbi platsen där 
den blinde satt, han blev närvarande i allra högsta grad en stund på väg 
till Jeriko. Så ordet förbi menas här i positiv mening: Jesus från Nasaret 
gick förbi, som i sången: ”Då kom Jesus förbi”. 

1.3. Hela poängen i berättelsen är att när Jesus från Nasaret går förbi kan det 
ske under. Vad vårt behov än är idag så är det allra viktigast att vi 
förväntar oss att Jesus från Nasaret går förbi oss idag. Min pappa och min 
morfar, som är mer olika som personer än allt vad man kan tänka sig, 
råkar har samma favoritpsalm, SGT n:o 39: ”Jesus från Nasaret går här 
fram än som i gången tid, löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin 
kraft och frid: himmelriket är nära”. Det här är vad vi behöver: Jesus 
kommer förbi oss. 

2. Vad vill du att jag ska göra för dig?  

2.1. På Alpha-kurserna finns det ofta en reklamskylt där det står: ”Om du 
finns, vad skulle du då vilja fråga honom”. Jag gillar inte den formulering, 
för jag anser att den börjar i helt fel ände. Det är mycket bättre med: 
”Om Gud finns, vad tror du då Han skulle fråga dig?”, eller kanske hellre 
den fråga som Jesus ställde den blinde mannen: ”Vad vill du att jag ska 
göra för dig?” Det är som i det gamla TV-programmet Jeopardy: det är 
viktigt att veta vem som ställer frågorna och vem som ger svaren. 
Naturligtvis får vi komma med våra frågor till Gud, men det är kanske 
ännu viktigare att Han får ställa de rätta frågorna till oss. Det finns frågor 

 Verbet står i presens, vilket vid första anblicken kanske är märkligt, men möjliggör en översättning i stil med: 1

”De talade om för honom att: ”Jesus från Nasaret går förbi””.
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som inte ska ställas, för de leder ingenstans. Men Gud ställer alltid frågor 
som leder åt rätt håll . Mannen kunde ha frågat Jesus: ”Varför är jag 2

blind?” Men istället blev det Jesus som ställde frågan: ”Vad vill du att jag 
ska göra för dig?” 

2.2. Vi förstår att Guds vilja är något vi inte kan rubba på, normalt. Och vi 
ska leva efter Guds vilja. Men inom ramarna för Guds vilja får vi göra 
våra önskningar kända inför Gud (Fil 4:6). Därför är min uppmaning till 
dig och mig idag: berätta för Jesus vad som är din önskan, vad ska han 
göra för dig? Och gör som den blinde mannen: ropa ut din önskan! 

3. Din tro har frälst dig. Jesus sa ofta dessa ord till olika personer som han 
hjälpte, ordagrant i sju bibelsammanhang  i evangelierna. Vad menade Jesus 3

med  detta i just det här sammanhanget? 

3.1. Jesus bekräftade mannens tro på honom som Messias — den blinde 
mannen kallade ju honom för Davids Son 

3.2. Jesus bekräftade mannens tro på honom som Herre 

3.3. Jesus bekräftade mannens tro på honom som den stora Läkaren — i 
lagen står det att Herren är vår läkare (2 Mos 15:26). I ett annat 
sammanhang frågade Jesus: ”Tror ni att jag kan göra detta?” (Matt 9:28) 

3.4. Jesus bekräftade desperationen och beslutsamheten i mannens tro — 
han ropade ju på honom. Och detta är mer avgörande än något annat. De 
som gick förbi försökte tysta ner mannen, men han ropade bara ännu 
högre. Djävulen vill få oss att tystna, men Gud vill att vi skall ropa till 
honom. Och ropa ännu högre. 

4. Han följde Jesus och prisade Gud. När Gud griper in i våra liv så har 
det alltid ett syfte. Här ser vi framför allt ett tvåfaldigt sådant syfte: 

4.1. Den blinde mannen följde Jesus. När hans syn återvände kunde han se 
klart och kunde därför följa efter Jesus. När vi blir befriande från andlig 
blindhet eller vad det nu kan vara som hindrar oss från att följa Jesus, så 

 Predikanten David Wilkersson hade en dotter som vid ett tillfälle låg sjuk eller gick igenom någon annan form 2

av kris. David hade jobbigt med detta, men blev löst från sin oro när Gud ställde ett par frågor till honom. David 
upplevde att Gud sa: ”David, hur många fäder har din dotter?” David svarade: ”Två, en jordisk och en 
himmelsk.” Gud sa då: ”Vilken av dem vet vad som är bäst för henne?”

 Vi gjorde en sökning i Svenska Folkbibeln 1998 på meningen ”din tro har frälst dig” och hittade följande 3

träffar: Matt 9:22, Mark 5:34, Mark 10:52, Luk 7:50, Luk 8:48, Luk 17:19, Luk 18:42.
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är det vår uppgift att sedan följa Jesus. I parallellberättelsen i Mark 10:52 
står det att tiggaren ”följde Jesus på vägen”.  

4.2. Den blinde mannen prisade Gud. När Jesus kommer förbi oss och griper 
in i våra liv ska det föda lovprisning. Och när allt folket såg det prisade de 
också Gud. Jag hörde en gång i Smyrna i Göteborg ett profetiskt budskap 
där huvudpoängen var följande fråga: ”Var är er lovprisning?” 

Avslutning 
Är inte det vad vi behöver uppleva här i Jönåker idag? Jesus från Nasaret går 
förbi oss idag. Vad vill du att han ska göra för dig? Är du villig att ropa ut ditt 
behov och visa Gud att du verkligen tror? Och om du får uppleva ett 
ingripande, är du villig att följa Jesus på vägen och prisa Gud?
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