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Luk 19: 28Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. 29När han närmade sig 
Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, skickade han i väg två av lärjungarna 30och 
sade: ”Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den skall ni finna en ungåsna som står bunden 
där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. 31Om någon frågar er varför ni tar den 
skall ni svara: Herren behöver den.” 32De båda lärjungarna gav sig i väg och fann allt vara som han 
hade sagt. 33När de skulle ta åsnan sade de som ägde den: ”Varför tar ni åsnan?” 34De svarade: 
”Herren behöver den.” 35Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom 
upp. 36Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. 
37Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i 
sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: 38”Välsignad är han som kommer, 
konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.” 39Några fariseer i folkmassan sade då till 
honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.” 40Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger 
kommer stenarna att ropa.” 
 
 
Genom söndagskolan och scouterna och otaliga dramatiseringar av dagens text där jag både spelat 
åsna och palm så vet jag inte om texten nånsin berörde mig.. 
Det som berör mig genom alla bibeltexter är när jag upplever att Jesus fäster sina ögon på mig och 
säger: Följ du mig!   Då är det som om stenarna ropar.. 
 
Jag hör också det ropet i dagens text. Nu när vi närmar oss korset kärvar det i texterna.  Hur kan vi nu 

följa Jesus? På väg mot korset, vad betyder det? Vart för vägen? Vilken adress är det? Finns det nån 

alls? 

 

Min vän Johan ringde: Johan var en av de i alla avseenden marginaliserade:  
-  Sven, Gud finns överallt!  
Jag svarade: Ja, var skulle Gud vara om inte överallt?   
Johan svarade snabbt - Det var det bästa jag nånsin hört, hejdå.. 
Det kortaste teologiska samtal jag nånsin haft. Men ett av de bättre. 
 
Gud finns överallt och Jesus möter oss där vi är – om vi låter oss finnas – mitt i det som är vår dag 

Och han säger: Följ mig! 

 

Inte tro på mig, och om du gör det så följ mig..   

Jesus vänder på det: Följ mig först. Kom och se först! 

 

Då upptäcker jag att Jesus inte är intresserad av min andlighet utan av mitt liv 

Och då inser jag att efterföljelse äger rum mitt i det som är mitt liv, mitt i världen, eller så äger den inte 

rum alls.  

 

 
Men om vi nu ska följa Jesus idag, var finner vi honom? Vad är hans adress?  
2 platser! Som dessutom hör samman! 
 
Den första adressen hittar vi i Matteusevangeliet 25 -  om hur vi förhåller oss till de fattiga, sjuka, 
fängslade.. 

 
Några får höra : ”Kom, ni som har fått min faders välsignelse, jag var hungrig och ni gav mig att äta, 
jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig,  jag var naken och ni 
gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.” 

 
Då kommer de att fråga: ”Herre, när såg vi dig hungrig, törstig, hemlös, naken eller i fängelse och var 
där?” 
Svaret lyder: ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. 
Men det ni inte gjort mot den fattige, sjuke, fängslade, har ni heller inte gjort mot mig!” 
  



Var finner jag Gud? Hos den fattige, sjuke, fängslade, hungrige, förtryckta.. 
Gud står på den fattiges sida För att den fattige inte har nån annan! 

 
Vi ska stå på den fattiges sida för att Gud gör det! 
När Jesus säger: Följ mig! så betyder att följa efter och göra detsamma!!              

 
Rune W dahlen skriver ( på Diakonias hemsida på flykttema )  

”Den som vill följa Jesus, som ju var ett flyktingbarn, kan aldrig vara likgiltig inför stängda gränser. Den 

som tillber en hemlös från Mellanöstern kan aldrig slå sig till ro när murar byggs. Den som ser ett barn 

i landsflykt som sin Herre och frälsare kan aldrig acceptera att asylrätten naggas i kanten.Vi kan inte 

ena stunden be till en Gud som själv varit flykting, och nästa stund anse att vår välfärd är viktigare än 

andra människors överlevnad.” 

 
 
Den andra adressen: 
 
Du finner Gud i ditt eget inre djup, alltid på väg mot dina djup. 
 
Jesus ber dig om en sak: Följ mig! 
Vägen vi har att följa går genom den port som mitt eget liv är 
 
Vad ser jag när jag kommer under ytan? Sånt jag inte vill se? Inte talat med nån om.. 
 
Jesus stannar till här…. För att jag ska se sanningen, ”sanningen ska göra oss fria”. 
 
Jag får se min brist, maktlöshet, skuld, ensamhet, det som gick sönder. Jag får börja sörja. 
 
Jesus säger: Vi står här tillsammans. Jag bär dig nu! 
 
Men jag får här också se mina sanna tillgångar, att jag duger långt längre än andra präglat in i mig.. 
 
Efter en stund säger Jesus igen: Följ mig! .. Ännu djupare in i mig själv, bortom mitt eget medvetna.. 
Det är därför Jesus säger att bara den som är beredd att förlora sitt eget liv finner Guds rike. 
 
Är du beredd att förlora dig själv, så för Han dig vidare 
För frågan är inte enbart: Hur ska jag finna Gud? utan: Hur ska jag låta mig bli funnen av Gud? 
 
Och i ditt eget djup når du en plats. 
Det är om denna plats Jesus säger i Johannesevangeliet:   
I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att göra i ordning en plats 
för er?  Och så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är 
 
Den platsen, det rummet finns i ditt eget inre djup, 
Hemma i Guds hem inuti dig 
Att själv ha sitt hem där Gud har sitt, det är den stora utmaningen. 
 
Gud kommer till dig förklädd som ditt eget liv!! 
 
Efter en tid knackar han på din dörr. Följ mig! säger han. 
Jesus för dig till ett rum intill ditt. Du har en granne. Vem bor där?  
Jo, den fattigaste utav fattiga, hungrigaste av hungriga, sjukaste av sjuka.. 
Rummet är inrett som ett stall.    
Där finns en halmkrubba.      
I den ligger ett flyktingbarn 
 
Så är cirkeln sluten.. 
 
 



Här finns nu någon som säger precis tvärt emot dina inre röster! 
Som säger: Det finns plats för dig!  
Du hör hemma!  
Du är på allvar! 
Du gör skillnad för mig! 
 
Följ mig! 
 
 
Bön: 
Gud, fåglarna väljer flykten. Men många av oss valde den inte. 
Flykten valde oss. Nu är vi här i din värld Gud. 
 
De av oss som inte blev valda men ändå frihet äger, 
hjälp oss att bära den tunga flykt så många tvingas bära! 
 
Bojan väljer foten. Många av oss valde att vandra. 
Natten var barmhärtig. Nu är vi här i din värld Gud. 
 
Alla dessa är för många, kanske den frie trygge säger. 
Men Gud, kan vi bli för många som vet vad frihet är? 
 
Ingen väljer nöden. Många av oss valde den inte. 
Den valde oss på vägen. Nu är vi här i din värld Gud. 
 
Och alla vi som ej blev valda, vi vet vad frihet väger. 
Hjälp oss att bära den frihet som vi bär! 
 
 
Sändningsord: 
Vi frågade: Hur ska vi finna Gud och meningen med livet? 
Jesus svarade: Sök bland dem som är hungriga, nakna, sjuka och i fängelse, och ni ska finna mig. 
Gå i frid och sök Herren där han sagt att han ska finnas. 
AMEN 
 


