Predikan i Skepplanda kyrka 2020 av Tobias Bäckström

6 söndagen efter trefaldighet
”Efterföljelse”
1 Kung 19:19-21
1 Kor 9:19-26
Luk 9:51-62
Ps: 225, 10, 281, 298, 332
Efterföljelse handlar dagens evangelium om, men också motstånd mot Jesus och att följa
honom. Motståndet mot Jesus uppträder först i den samariska byn där Jesus via sina budbärare
bad om natthärbärge. De var kanske positiva till att börja med men när de fick höra att han var
på väg till Jerusalem blev det kalla handen.
Vi minns den samariska kvinnan vid Sykars brunn om Johannes berättar om, hon som sa:
”Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen ni skall tillbe honom
finns i Jerusalem”. Då Jesus svarade henne med att ”den tiden kommer då det varken är detta
berg eller i Jerusalem som man ska tillbe Fadern”, ja det ledde till att inte bara kvinnan utan
stora delar av byn blev omvänd.
Är detta samma by som återkommer här i Lukas? Kanske, de kände ju uppenbarligen till
Jesus men när de får höra att hans mål är Jerusalem blir de så besvikna att de vägrar att ta
emot honom, när det kom till kritan är han med judarna och Jerusalem i alla fall, måste de ha
tänkt.
Men Jesus vill dem inget ont – i sinom tid kommer de att förstå. När Jesus möter motstånd
väljer han att gå vidare. Han svarade inte med att gå i konflikt, som hans lärjungar ville.
Men motståndet mot Jesus fortsätter som representeras av de män han möter på vägen. När
han uppmanar människor att följa honom får han olika svar. ”Låt mig först gå och begrava
min far”, låt mig först ta farväl av dem där hemma”. Jesus vill inte låta dem göra det.
När det gäller han som ville begrava sin far så föreställer jag mig att hans far fortfarande levde
och kanske skulle leva i många år till. Och han vågade inte gå emot sin far – han skulle aldrig
följa Jesus om hans far inte gav honom tillåtelse till det. Därför ville han först invänta sin fars
död innan han vågade ta steget att följa Jesus. Det är nog fler som har levt i skuggan av en far
och inte vågat leva ett självständigt liv förrän han avlidit. Jesus försöker uppmuntra honom till
självständighet: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.”
Och han som ville hem och ta farväl först – vad hade hänt om han fått det? Hade de där
hemma då vägrat släppa honom och hållit honom kvar. Påmint honom om hans förpliktelser –
verkliga eller inbillade?

Jag tror inte att Jesus är emot familjer, och sammanhållning inom familjer. Han är inte heller
emot att vi respekterar våra fäder. Ändå säger han på ett ställe: ”Ty jag har kommit för att
ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor1”
Jesus är medveten om att det är just ens närmaste som kan vara den största bromsklossen till
att följa honom. Att gå emot sina vänner och bekanta är lättare. Om de inte förstår vad det är
för nytt liv man börjat med, det kan man hantera. Det är svårare när det kommer till den egna
familjen, ens barn eller ens föräldrar. Eller ens make eller maka. Om de inte delar din tro. Om
de inte förstår vad du ska ha i kyrkan att göra; ja, julotta och 1:a advent är väl ok – men varje
söndag? Motståndet mot dig, motstånd mot att följa Jesus kan vara som störst bland dina
närmaste.
”Se dig inte om när du satt din hand till plogen, säger Jesus då”. Jag tror att det Jesus menar är
ungefär: låt inte dina närmaste definiera dig som människa. Låt inte de få sista ordet om hur
du vill leva ditt liv. Om du vill följa Jesus, låt ingen hindra dig, inte dina föräldrar eller
syskon, inte ens den du är gift med.
Men detta var ju de två sista mötena, det fanns ju en tredje person som han började att möta.
Han som självmant kommer till Jesus och säger: ”Jag vill följa dig – vart du än går”. Och vad
får han för svar? ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon – men människosonen har
inget ställe att vila sitt huvud”. Och – han hade ju precis blivit avvisad från den där samariska
byn. De hade vägrat att ta emot honom. Att följa Jesus innebär att man kan få räkna med en
hemlöshet i världen. Kanske inte bokstavligen – vi blir inte vräkta från våra hus och hem om
vi tillhör kyrkan, inte i vårt land i alla fall. Men att vara kristen är att ha sitt hem, sitt verkliga
hem någon annanstans.
Jesus är på väg mot Jerusalem nu, han möter motstånd på vägen, man vägrar ta emot honom i
byarna, värdshusens portar stängs för honom. Och nu följer vi Jesus på vägen till Jerusalem –
det himmelska Jerusalem, och vi får också räkna med att få uppleva en viss hemlöshet.
Ändå kan man undra, varför är Jesus så avvisande mot honom? Här kommer ju motståndet
mot att följa Jesus, från Jesus själv!!! Den ende av de tre som tar ett eget initiativ att följa
honom får ett svar som lyder ungefär: det klarar du aldrig!
Ja, det kanske har hänt dig någon gång i ditt liv att du berättat om något nytt projekt du tänker
åta dig. Du ville bli något, komma in på en utbildning, få ett bra jobb. Möttes du då av en
skeptisk inställning med orden: ”det klarar du aldrig!”. Men istället för att låta dig nedslås
tänkte du: ”Jag ska nog visa dig!”
Det står inte hur mannen reagerade och Jesus förbjöd ju honom inte att följa honom. Han sa
bara: kan du leva som hemlös? Kan du leva här på jorden med en ständig känsla av att inte
riktigt passa in, och inte känna dig hemma någonstans? Som sagt, vi vet inte hur mannen
gjorde, men kanske han blev än mer sporrad att följa Jesus. Ibland kan det vara så att det är
genom att bjuda motstånd som man motiverar den andre. Det är motstånd som gör att vi växer
som människor, motstånd kan göra oss mer beslutsamma.
Efterföljelse har det handlat om idag, men framförallt att med efterföljelse följer motstånd.
Det kan vara motstånd från det omgivande samhället, motstånd från dina närmaste men
paradoxalt nog, också motstånd från Jesus. Problemet är inte motståndet i sig utan hur du
hanterar det. Övervinner motstånd gör vi inte genom egen kraft och styrka utan genom att
helhjärtat följa Jesus, att inte ha några förbehåll eller vela hit och dit. När du låter Jesus vara
den förste i ditt liv kan du övervinna alla motstånd.
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