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Jesus gick först! 
St Peters kyrka, Stockholm,  

Fastlagssöndagen 2018: ”Kärlekens väg” 

Bibeltext: Mark 10:32–45 

 
Introduktion: Det märks! 
Kommer fastetiden att göra någon skillnad i vår församling? Kommer tiden 
fram till Jesu påsk att märkas i ditt liv? Är vi beredda på att avstå ifrån något 
för att få rum för det som är väsentligare?  
 
I våra gudstjänster här i S:t Peters kyrka vill vi synliggöra fastetiden: 
Tonläget är återhållsamt – såväl i sånger som i bibeltexter. Vi låter till och 
med kyrkkaffet vara enklare. Och vi har valt att låta berättelserna i Markus 
evangelium stå i centrum, eftersom vårt trossamfund – Equmeniakyrkan – 
samlas kring denna bibelbok under hela 2018.  
 
Att vara kyrka är inget tidsfördriv, nej, det är på liv och död – såsom 
uppdraget var för kyrkans herre, Jesus Kristus. 
 

 
 
Leker Markus med fjärrkontrollen? 
Markus skildring av Jesu väg till Jerusalem är som två TV-kanaler med olika 
program. På den ena sänds dokumentärfilmen ”Pionjären” i tre avsnitt. I 
den andra är det en såpopera om en självupptagen och stökig släkt kallad 
”De tolv”. Markus verka ha svårt att bestämma sig för vilken kanal vi ska se. 
Sitter han och trycker på fjärrkontrollen och byter kanal hela tiden? 
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Pionjären – De tolv. Pionjären – De tolv… Ibland kommer det dessutom in 
dokumentärprogram som handlar om sociala och politiska problem i 
samhället. 
 
Hela vägen upp till avrättningsplatsen i Jerusalem fortsätter dessa 
växlingar. Jesu ord om lidande, kritiken mot honom, rättegången, tortyren 
blandas friskt med maktkamp mellan de tolv, med frågor om positioner, och 
med höga andliga anspråk. Däremellan finns goda berättelser om möten 
mellan Jesus och människor i nöd. 
 
Det är en och samma berättelse – om kallelsens ”måste” 
Dessa växlingar och kontraster verkar vara ett mycket medvetet grepp hos 
Markus. Det är inte ”Tvkanaler” som han zappar mellan. Det är en och 
samma berättelse. Om vi bara läser ett avsnitt, eller försöker harmonisera 
eller dölja kontrasterna, hör vi inte evangeliet. 
 
Låt mig nu få lyfta fram några nyckelord i Markus skildring av Jesu väg till 
korset. Enligt Jesus egna ord sker detta därför att han ”måste” (grek, dei. 
Mark 9:31). Och detta ”måste” betydde lidande, död och nyskapelse.  
 
Jesus upprepar detta ”måste” vid tre tillfällen. Detta som ska hände i 
Jerusalem är Jesu kallelse (”Människosonen måste överlämnas”, 9:31). 
Kanske passar det att med  Dag Hammarskjölds ord i Vägmärken säga: 
”Jesus valde inte vägen, utan vägen valde honom.” 
 
Livet är inte bara vägval och beslut. Det är också överlåtelse och en given 
kallelse. Jesus påstår till och med att han är ”allas slav”, v. 44. Hos en av de 
framträdande ledarna i den tidiga kyrkan – Paulus – formulerades denna 
tanke så här: ”Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav 
för att vinna så många som möjligt”, 1 Kor 9:19. 
 
Att gå till Jerusalem var svårt. Jerusalem var inte bara centrum för 
tempelgudstjänsten, utan staden var också ett politiskt maktcentrum för 
Roms koloniala inflytande. Jesus går alltså rakt in i getingboet. Och han 
förutsäger vad som kommer att ske i detalj. Utförligt beskriver han maktens 
metoder att kontrollera och tysta opposition: ”göra narr av honom, spotta 
på honom, prygla honom, dömas till döden, utlämnas åt hedningarna, alltså 
romarna”. 
 
Men de tolv hör inte på. De förstår inte vad som är på gång. De är upptagna 
av andra saker. Enligt Matteus evangelium verkar lärjungen Petrus ha varit 
den ende som uppsnappar något av allvaret. Petrus tar Jesus åt sidan och 
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försöker få honom på andra tankar. Med hänvisning till Guds namn påstår 
han tvärsäkert att varken lidande eller död stundar. Vi kan med Matteus 
konstatera att fromma ord är ingen garanti för att det vi säger är sant.  
 
Jesus gick först 
I sådana skarpa lägen är det underbart att se Jesus inte föll till föga för 
fromma invändningar eller börjar klandra på folk som inte hänger med, 
utan han är den som visar riktningen. Det är gott ledarskap. 
 
Evangelisten Markus noterar följande: ”Och Jesus gick först” (10:32). Jesus 
är pionjären som bär på ett ”måste”.  
 
Jesus strävande inte efter positioner eller bekvämlighet. När det gällde de 
svåraste eller mest osäkra uppdragen, drog han sig inte undan utan gick 
först. När det gällde omsorgen om andra gick han i täten. 
 
När det gällde det sanna, det sköna, det goda stod han fast, även när det inte 
var politiskt korrekt eller religiöst populärt. För Jesus var vägen till korset 
enda vägen, enda möjligheten, enda sanningen. Därför gick han först. 
 
Än i dag behöver kyrkan och samhället människor med hjärtats längtan om 
en bättre värld. Och att de går före i en tydlig riktning. För Jesus var 
vägmärket Guds barmhärtighet och rätten för de svagaste bland 
befolkningen.  
 
Vad betyder det i nutid? Kanske så här: 

• När folk tänker: ”Vill man så kan man”, så tänker en god ledare: ”Vill 
jag, så kan andra.” 

• När folk säger ”Som du bäddar får du ligga”, så deklarerar en god 
ledare: ”Som jag bäddar får andra ligga”.  

 
Att gå före är inte att ta hela ansvaret på sig, utan att se att vi lever i sociala 
sammanhang och är beroende av varandra. Ledarskap är att gå före och 
bygga goda relationer.  
 
Att gå först i flyktingströmmen 
”Och Jesus gick först!” Dessa ord fick en mycket aktuell betydelse när jag 
2015 var i Jordanien och mötte kristna på flykt undan krig och terror i 
Syrien och Irak. Deras och andra flyktingars situation är förfärlig. Nästa 
vecka ska jag åka dit igen – tillsammans med tio studenter från THS och 
besöka flyktinglägren. 
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Miljontals flyktingar lever i en lång tunnel utan ljus i andra änden. När jag i 
veckan sett reportage i TV av bombningarna av Damaskus plockade jag 
fram den här bilden igen av en syrisk konstnär. Jesus går först i 
flyktingströmmen. Han har själv varit flykting, därför ser flyktingarna 
honom ta täten också idag.  
 

 
 
Det är ofattbart många flyktingar i världen. Migration är vår tids största 
sociala tragedi och utmaning. Vad betyder det att Jesus ”går först”? Vad 
säger det om kristen efterföljelse? 
 
Det är en och samma berättelse: Vi är apostoliska! 
Låt oss se lite närmare på dem som följde Jesus till Jerusalem. Markus 
noterar i sin berättelse att lärjungarna är rädda och fyllda av bävan (v. 32). 
Han lyfter också fram att de på vägen till Jerusalem är självupptagna. De vill 
sitta till bords med Jesus så att deras status och betydelse ska bli synlig. De 
försöker stoppa Jesus från att fullborda sitt uppdrag.  
 

– Varför finns sådana här avslöjanden med i evangelierna? 
 
Det är inte kvällstidningsskvaller för att vi ska oja oss över hur dåliga 
kristna är. Vad skulle vi ha gjort där och då? Dessa som följde efter Jesus är 
trots allt apostlarna, den kristna kyrkans första ledare.  
 
Också vi vill att vår församling, vårt kyrkosamfund, ska bygga på apostolisk 
grund. Och visst är vi apostoliska. Liksom apostlarna på vägen till Jerusalem 
har vi hört vad Jesus säger utan att förstå. Vi har i Guds namn försvarat 
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egen lycka och framgång. I historien är kyrkornas ledare kända för 
egenintresse, maktkamp och splittring. I denna mening är vi verkligen 
apostoliska. 
 
Ändå består den världsvida kyrkan. Idag är Kristi kyrka livs levande, trots 
förföljelse, svaghet, splittring och brister. Och ofta i otakt med tiden. Enda 
förklaringen till denna outplånliga livskraft i Guds församling är att Kristus, 
kyrkans Herre, själv är uppstånden och lever. Han som gick vägen till korset 
kunde inte hindras att segra.  
 
Och vi har idag ingen möjlighet att omintetgöra det Jesus Kristus gjort. 
Kristi kyrka lever evigt, men det är i ständig kamp och svaghet hon lever. 
Prövningens stunder är alltså identitetsmärken på Guds församling. 
 
Kristus är vårt liv. Han lever alltjämt i sin kyrka. Han är huvudet för sin 
kropp – kyrkan. Som Guds församling fortsätter Kristi närvaro i världen. 
Hans ord är Guds goda nyheter, inte våra ord. Det är att vara apostolisk. 
Vårt apostoliska budskap är: Jesus går först! Kom och följ honom! 
 
Jesu politik 
Låt oss återvända till de tolv – apostlarna. Kyrkan glömmer inte Petrus 
försök att stoppa Jesus. Inte heller Jakobs och Johannes pinsamma önskan 
till Jesus om att få platsen till höger och vänster om honom, v. 38. De ville 
alltså sola sig, ha personliga fördelar av allt slit för Jesus. Men deras önskan 
anspelar också på de båda rövarna som man korsfäste på var sin sida om 
Jesus. Utan att förstå det bad de två lärjungarna om att bli martyrer (v. 39). 
Och senare blev de blodsvittnen. Det berättar kyrkohistorien. 
 
Men här är det privilegierna som intresserar dem. De vill få ut något av att 
följa med Jesus. Bli bekräftade. Bli lyckliga. 
 
I det läget ställer Jesus en fråga som jag vill lämna vidare till oss här idag 
inför fastetiden 2018. 
- Vad vill ni att jag ska göra för er? (v. 36) Samma fråga ställs senare till 
den blinde Bartimaios utanför Jeriko (v. 46–52) 
 
Att vara en ledare i en kristen församling är att ställa frågor och lyssna. Att 
våga det mänskliga mötet. Att aktivt göra människor till subjekt. Under 
fastetiden kan vi därför fråga varandra: 

- Vad ber du om för egen del? Vad är viktigt för dig? Vad vill du att Gud 
ska gör dig? 
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Bartimaios i Jeriko svarade: Ge mig syn!  
Lärjungarna svarade: Ge oss solsken! 
 
Hur mötte Jesus svaret från Bartimaios, den blinde i Jeriko: 
- Ge mig syn. Förbarma dig. Och Jesus förbarmade sig.  
Hur mötte Jesus svaren från lärjungarna? Hans säger: ”Den som vill vara 
stor ...”v. 43–44. Det är alltså inte något fel i sig att ha ambitioner och att 
söka det som är större. Men våra ambitioner och längtan behöver prövas, 
utmanas, få tydligare riktning. Med andra ord säger Jesus till lärjungarna: 
Din vilja ska inte krossas utan ges nya mål.  
 
Svaren till Bartimaios och till lärjungarna sammanfattar Jesus med 
nyckelordet ”tjänande”. Allt gott kommer underifrån. Detta är Jesu 
politik: Ett folk som tjänar, en gemenskap som utmanar traditionell 
makthierarki genom att imitera Jesu livsmönster som var inriktat på Guds 
barmhärtighet och på rätten hos de svagaste. 
 
Låt fastetiden få bli en tid då du svarar på Jesu fråga:  

– Vad vill du att jag ska göra för dig?  
Kom med dina ambitioner, kom med din hjälplöshet. 
 
Detta är de goda nyheterna (evangelium) till oss idag: 
- Jesus Kristus går först! 
- Jesus Kristus lever i sin kyrka! 
- Jesus Kristus vill använda oss för att forma en bättre värld – genom 
tjänande, genom barmhärtighet, genom att sätta rätten hos de svagaste 
främst.  
 

 
 
I den kärleken förbereder vi oss under fastan att fira Jesu påsk. 


