Palmsöndagen
Predikan i Osby kyrka 5 april 2009
”Vägen till korset”
Mark 11:1-11
När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania
vid Olivberget skickade han i väg två av sina lärjungar 2och sade
till dem: "Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den
hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu
ingen har suttit på. Ta den och led hit den. 3Om någon frågar er
vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax
skicka tillbaka den." 4De gav sig i väg och såg en ungåsna stå
bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. 5Några av dem
som stod där frågade: "Vad gör ni? Tar ni åsnan?" 6Lärjungarna
svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. 7De ledde
åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig
upp på den. 8Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra
strödde ut löv som de tog från träden runt om. 9Och de som gick
före och de som följde efter ropade: "Hosianna! Välsignad är han
som kommer i Herrens namn. 10Välsignat vår fader Davids rike
som nu kommer! Hosianna i höjden!" 11Så kom han in i Jerusalem
och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han
tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent.
Det finns ett uttryck som heter: ”Att bränna sina skepp.” Man ser till att
det inte finns någon återvändo, ingen möjlighet till reträtt. När man har
bränt sina skepp så finns det bara en enda väg, och det är fortsatt framåt.
Lite av detta är det som Jesus gör med sitt intåg i Jerusalem. Det är ju
inte så att han smyger in bakvägen, han går verkligen in med buller och
bång. Medvetet arrangerar han det så att det ska uppfylla vissa profetior i
gamla testamentet. Här i Markus så blir det extra tydligt när folket ropar:
”Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer”. För dem som gick där
och viftade med palmblad och sjöng så betydde det bara en sak: ett Israel
befriat från romarna, precis som när David var kung och riket stod på
höjden av sin makt. Hade Jesus haft sådana kungapretentioner så hade
det han gör nu bara kunnat leda fram till en sak: krig. Precis som när en
region i ett land utropar sin egen självständighet. Befolkningen som bor
där kanske jublar, särskilt om makten har varit förtryckande.
Men i de flesta fall så reagerar övermakten med brutalt våld och slår ner
varje antydan till uppror. I detta fall blev det inte så. Jesus hade andra
avsikter än att starta ett nytt kungarike efter Davids modell. Men han vet
att Kajafas och andra måste agera efter, hans spektakulära intåg, som ju
också skedde just vid den högtid när judarna skulle fira befrielsen från
Egypten. Jesus veta att det snart kommer att smidas planer för att röja

honom ur vägen. Men han visar sig ändå öppet varje dag i staden. Han
genomför till och med ytterligare en sådan här aktion när han rensar
templet och jagar ut de som köpte och sålde där. Han serverar sina
motståndare det ena skälet efter det andra för att gripa honom. Han
bränner sina skepp och nu finns det ingen möjlighet till återvändo.
Jesus går längs en snitslad bana, han har överlåtit sig åt Faderns vilja,
åt Faderns plan med hans liv. Han gjorde det inte med lätthet. Det fanns
stor vånda bakom även för Jesus. I Getsemane skulle han be Fadern om
en sista utväg, om det inte gick att lösa på ett annat sätt.
Men hans beslutsamhet går det ändå inte att ta miste på, när han går
den utstakade vägen till korset. Och det är beredda gärningar som han
går in i. Allt är förberett. Åsnan som han skickar lärjungarna att hämta
står färdig och väntar på honom. Han vet att någon kommer att ställa
frågor och ger därför lärjungarna instruktioner om hur de ska svara. Han
vet i förväg hur folket skulle börja jubla när han kommer ridande som en
ny davidisk kung. När det blir dags att gör i ordning påskmåltiden så
skickar han lärjungarna till ett rum som väntar på dem. Allt är berett.
Jesus överlåter sig åt Faderns vilja, också när det betyder lidande och
död. Det var naturligtvis inget enkelt val från hans sida, men just
eftersom han bejakar detta, även det svåra, så får han uppleva kraften av
att i tro gå in i beredda gärningar. Det onda som drabbar honom är ingen
elak slump, utan något som ingår i Guds plan. Vägen är svår att gå, men
just eftersom den är banad, så slutar den inte mitt i eländet. Det är ingen
återvändsgränd som tar stopp när det är som mörkast. Snitslarna
fortsätter, man kanske bara ser ett steg i taget, men följer man dem så
fortsätter vägen in i ljuset och uppståndelsen.
Det står i psaltaren att alla våra dagar är uppskrivna i hans bok. Gud
känner vår väg, han vet vad vi måste gå igenom. Svårigheter och olyckor
kommer visserligen inte från Gud, men å andra sidan kan vi ju enkelt
konstatera att han ju inte heller tar bort dem, trots att han känner till dem
i förväg.
Vi kan välja att se detta som en elak slump som just vi hade oturen att
drabbas av. Men vi kan också välja att gå överlåtelsens väg och lita på att
Gud ger oss en utväg. Gud tar inte bort det onda men det han gör är att
han fortsätter och banar vägen för oss. Vi stöter inte på en skylt med
återvändsgränd mitt i eländet, vägen fortsätter.
När vi går överlåtelsens väg då kan vi börja ana att vägen är beredd, att
det finns en plan för våra liv, vi går in i beredda gärningar. Då kan allt
förvandlas, även det svåra. När vi befinner oss mitt i det svåra så vet vi
att detta inte är slutet. Då kan ett tungt kors förvandlas till ett milt ok.
Lever vi i Jesus efterföljd så märker vi att han redan har burit den tyngsta
bördan, det som har skett på Golgata har berövat ondskan dess udd.

Vi går nu in i det stilla veckan. Veckan som förvandlade världen. Vi får
följa vår Jesus hur han steg för steg närmar sig korset men också vidare,
genom korset, in i Livet och uppståndelsen.
Idag är det jubel om än dämpad sådan. Jesus vet ju att glädjen kommer
att bli kortvarig. När han rider på vägen in i Jerusalem så ser han hur den
leder fram till Golgata.
Men han har bränt sina skepp, beslutsamt fortsätter han framåt.
Hosianna, ropar folket, vilket betyder ”Herre fräls oss”. Han lyssnade på
deras bön. Det är för deras skull som han går vägen.

