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(Markus serien) PALMSÖNDAGEN - Vägen till korset
Gör vi vad Jesus ber oss om? Frågan blir aktuell vid läsning av palmsöndagens text, orden: ”… vid Olivberget skickade han i väg två av sina
lärjungar och sade till dem: »Gå bort till byn där framme. …”
Jesus bad två av lärjungarna. De gjorde som han sa. Dessa ord ger mig
två samvetsfrågor utifrån ovanstående ord i dagens text:
1. Är jag hans lärjunge?
2. Gör jag det han ber mig om?
Jag måste tillstå att jag inte alltid gjort vad jag borde ha gjort. Inte gjort
det han bett mig om. Det är väldigt illa, det är misstag som skiljer mej
från Gud. Kallas i bibeln för synd. Synd betyder: ”Att missa målet”
Ett gammalt djupsinnigt ordstäv säger: ”Det är mänskligt att fela, men
gudomligt att förlåta”. Det här ordspråket säger att människan felar,
men ordspråket ger ingen tillåtelse till att göra fel! Däremot visar ordspråket på den gudomliga trons möjlighet:
2 Kor 5:19-20 Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus:
han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han
anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi
sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar:
låt försona er med Gud.
Paulus var väl förtrogen med synderna i sitt eget liv, liksom varje kristen är väl förtrogen med sina egna synder. Att visa Guds sinnelag samt
försona dina och mina synder – Jesu försoningsgärning – var Jesu huvuduppdrag här på vår jord. Söndagens text inleder försoningen.
Ja, säger många, men om han har genomfört försoningen, då är det väl
bra med det, så sluta då med ditt prat!
Ungefär med sådana tankar kan den vuxnes kallelse börja. Kallelsen att
bli Jesu lärjunge. Mitt ego vill inte vara Jesu lärjunge. Jag vill vara min
egen herre, vara oberoende av andra. Jag behöver inte ha någons hjälp.

Bibeln berättar att det endast är Jesu försoning som gäller. Att hans försoning är avsedd för alla. Ofta saknas den enskilda människans personliga del i försoningen. Min del i försoningen som Paulus skriver om:
2 Kor 5:20 Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom
mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.
Hur ”låter” jag mig försonas med Gud? Hur gör jag? Svaret blir: Att jag
öppet tillstår mitt totala beroende av att Jesus tog konsekvensen av alla
mina misstag. Mitt ego protesterar givetvis våldsamt och försöker
slingra sig, men Jesus säger följande om sin försoningsgärning:
Joh 14:6 Jesus svarade: »Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Ovanstående vägbeskrivning gav han sina lärjungar. Reflektionen inför
söndagens text måste bli: Vill jag vara hans lärjunge och göra det han
ber mig om? Är min önskan från hjärtat - att jag vill vara hans lärjunge
- då gäller hans försoning! Ingen av oss börjar som examensfärdig lärjunge! Dags att ta del av Jesu försoningsintåg i Jerusalem:
Matt 1:1-11 När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och
Betania vid Olivberget skickade han i väg två av sina lärjungar och
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. Om någon frågar er vad ni gör, så
svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den.«
De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en
port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: »Vad gör ni?
Tar ni åsnan?« Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät
man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den,
och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på
vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som
gick före och de som följde efter ropade: »Hosianna! Välsignad är han
som kommer i Herrens namn.Välsignat vår fader Davids rike som nu
kommer! Hosianna i höjden!« Så 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.

