
Predikan av Solveig Högberg, Palmsöndagen i S:t Peters kyrka, 2021-03-28 
 
2 Mos 13:6-10 
Hebr 2:14-18 
Mark 11:1-11 
 
 Vägen till korset 
 
Inledning 
Idag är det Palmsöndagen. Det är en dag med ett dubbelt budskap.  
Dels så är det den sista veckan i Passionstiden och vi får följa med Jesus på hans 
vandring mot Jerusalem. Han vet att han är på väg mot döden och att hans 
livsvandring snart är slut. 
 
Palmsöndagen är också en dag då vi möts av jubel och lovsång ”Hosianna, 
välsignad är han som kommer ”. Äntligen kommer den man har väntat på. 
Befriaren – han som skulle befria sitt folk från den fysiska ockupationsmakten, 
från romarna. 
 
Bibelläsning ur olika perspektiv 
När vi hör eller läser bibelberättelserna kan vi göra det på olika sätt, vi kan göra 
det med olika perspektiv, vi kan ha olika fokus eller syfte. 

- Vi kan läsa berättelsen som en historisk beskrivning av någonting som 
hände för flera tusen år sedan. Idag får vi i texten från Gamla Testamentet 
en förklaring till påskens ursprung. Det israeliska folket är på väg från 
fångenskapen i Egypten till det utlovade landet, Kaanan. Det osyrade 
brödets högtid ska för alltid påminna om denna befrielse. 
I Evangelietexten får vi följa Jesus på hans sista vandring förbi Betania 
och Betfage på vägen mot Jerusalem.  
Med en historisk läsning får vi förståelse för var och när händelsen 
utspelar sig.    
 

- Vi kan också förstå det vi läser som en del av Guds frälsningsplan. Gud 
längtade efter en relation till alla människor. Bibeln berättar om hur Gud 
flera gånger ingick förbund med människorna, men de svek och lämnade 
relationen. Det är som om Gud tog till den sista möjligheten när han sände 
sin egen son, Jesus, till världen för att vi skulle kunna återupprätta 
relationen till honom. Episteltexten berättar om Guds frälsningsplan. Jesus 
måste bli människa för att han genom sin död ska befria oss från inre 
ockupationsmakter.  
Med Guds frälsningsplan i tankarna får vi en förståelse för varför 

händelsen ägde rum. 
 



Både den historiska läsningen och den frälsningshistoriska talar till vårt 
huvud, vårt intellekt, vår tanke. Vi får en förståelse för när, var och varför 
de olika skeendena ägde rum. 

 
- Vi kan också läsa berättelserna så att vi förstår att det som händer har vi 

möjlighet att identifiera oss med. En sådan läsning talar till vår känsla, 
vårt inre jag. Det ska vi försöka göra idag, när vi ser på Evangelietexten. 
Det är inte bara en berättelse om något som utspelade sig då, utan det är 
också en berättelse om vad som sker nu, med dig och mig. 

 
I berättelsen om Jesus, som är på väg mot Jerusalem, finns flera gestalter som vi 
kan identifiera oss med.  
Innan vi möter den stora folkskaran ska vi möta lärjungarna, åsneägaren och 
faktiskt också åsnan. 
 
Lärjungarna 
På vägen mot Jerusalem skickar Jesus iväg två av lärjungarna till en närbelägen 
by för att hämta en åsna. De ska bara ta den och föra den till Jesus, för att han 
behöver den! Det fantastiska och märkliga är att det verkar som om ingen annan 
förklaring kommer att behövas. 
 
Nu undrar jag: kan vi känna igen oss i och identifiera oss med lärjungarna? 
 
Det lärjungarna kan lära oss är att lyssna, lyda och lita på att uppdraget Jesus ger 
oss är genomförbart, även om inte någonting skulle tala för det och även om vi 
inte i förväg får en godtagbar förklaring. 
 
Åsneägaren 
När lärjungarna tar åsnan är det några som protesterar ”Vad gör ni, tar ni 
åsnan?” 
Vi vet inte om det var åsneägaren eller om det var några grannar som hade 
ögonen med sig och såg det otillbörliga som skedde. Men protestera gjorde de. 
Lärjungarna svarade som Jesus sagt: ”Herren behöver den” och då lät man dem 
gå! 
Om vi antar att en av dem var åsneägaren så vet vi ändå inget om hur han 
vågade släppa taget om sin värdefulla ägodel, han bara gjorde det.   
 
Nu undrar jag: kan vi känna igen oss i och identifiera oss med åsneägaren? 
 
Det han kan lära oss är att våga släppa taget om det som vi betraktar som vårt 
eget. Att vara beredd att ge, lämna över det vi har till Jesus, när det behövs, utan 
att alltid få en närmare förklaring eller förståelse för varför vi ska gör det. 



För åsneägaren räckte orden: ”Herren behöver den”. Räcker det för oss när vi 
utmanas att släppa taget om det som är vårt? 
 
Åsnan 
Även åsnan har en del att lära oss, även om det kan kännas lite udda att 
identifiera sig med en åsna. 
Om vi vet något om åsnor så är det att de är envisa, att de kan sätta hovarna i 
marken och vägra gå. Det verkar som om de har en väldigt stark egenvilja, 
integritet. 
 
Det som den här åsnan kan lära oss är att frimodigt gå in i uppdraget. Att ibland 
släppa på det som är något av vår personlighet, för att gå in i det uppdrag som vi 
får. 
Åsnan kan lära oss att vara beredda att stå till tjänst och göra tjänst oavsett hur 
uppdraget ser ut. 
 
Nu undrar jag: kan vi känna igen oss i åsnan? 
 
På nyårsdagen brukar vi ha Förnyelsegudstjänst. Det är en gudstjänst som 
initierades av John Wesley redan 1757. I den gudstjänstordningen sägs några ord 
som fortfarande passar väldigt bra och är mycket aktuella: ”Kristus har många 
tjänster som ska utföras. Somliga är lätta andra är svåra, somliga medför ära 
andra medför smärta, somliga är förenliga med vår naturliga fallenhet och våra 
egna intressen, andra strider mot bådadera. I somliga uppgifter är vi Kristus till 
behag samtidigt som vi själva finner behag i dem, men i andra kan vi inte 
behaga Kristus utan att förneka oss själva. Kraften till allt detta ges oss i Kristus 
Jesus, ty i honom har vi vår starkhet.” 
 
Om åsnan sades det: ”Herren behöver den”. 
När vi identifierar oss med åsnan kan vi byta ut några bokstäver och så får vi 
höra: ”Herren behöver dig”, oavsett hur uppdraget ser ut eller hur du tycker att 
det passar dig. 
 
Sammanfattning 
Det som dessa tre identifikationsobjekt kan lära oss är att urskilja Guds uppdrag 
under tiden som våra ”vanliga” liv pågår. Guds kallelse och uppdrag kommer 
oftast inte som en fantastisk vision, någon syn vi får eller audition, något som vi 
hör. Oftare kommer kallelsen och uppdraget mitt i det som är vårt alldeles 
vanliga liv, enkelt och oförutsägbart. Men då gäller det att kunna tolka det som 
sker. Det gäller att ha en beredskap att förstå det som händer som ett Guds 
handlande. Det gäller att kunna tolka tecknen, att förstå Guds signaler. 
 
Folkskaran 



Så var det folkskaran, alla de där som fanns runt omkring. De som inte hade ett 
specifikt uppdrag, men ändå kom att betyda mycket. 
 
Ibland får vi, precis som folkskaran, vara med om något extraordinärt, som när 
de, på vägen mot Jerusalem, mötte Jesus och utbrast i sitt Halleluja. 
Det vi inte vet något om var hur grundat Hallelujaropet var i dem själva eller om 
de ryktes med av stämningen och situationen som de var i.  
Vi vet att en stor folkskara några dagar senare fyllda av hat, lika entusiastiskt, 
ropade: Korsfäst!  
Om det var samma människor vet vi inget om, men det vi ändå kan ana är att 
risken att ryckas med av det som ”de andra” gör och ger uttryck för är stor. 
 
Nu undrar jag: kan vi känna igen oss i folkskaran? 
 
Av folkskaran kan vi lära oss vikten av att vara så grundade i oss själva att vi 
orkar stå för vår egen övertygelse, oavsett vad de runt omkring oss tänker, tror 
och hänger sig åt. 
Det är fantastiskt att få vara med i en gemenskap och i stor glädje ropa Halleluja, 
samtidigt som det är viktigt att hallelujaropet kommer från djupet av vårt eget 
inre och har vårt eget liv som klangbotten. 
 
Lyssna, lyd och våga släppa taget om det som du betraktar som ditt för Herren 
behöver dig, då kan du helhjärtat sjunga ”Halleluja”! 
 
För som någon har sagt ”Livet börjar vid slutet av din trygghetszon”. 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


