
Predikan Palmsöndagen 10 april 2022 i Västerortskyrkan, Vällingby. 

Tema: Vägen till korset, Han som kommer med fred 

• LÄS Evangelietext: Luk 19:28-40 

Inledning  

- Jag vet inte om du är som jag. Om du någonsin funderar på om fred är möjlig? Om fredens väg är 

möjlig i vår tid med ett stort pågående krig i vår närhet. Jag blir i alla fall mycket bekymrad över 

världsläget och undrar hur människan egentligen är skapt och vem kan någonsin rättfärdiga ett krig 

där oskyldiga människor drabbas så hårt.  

Jag har precis läst dagens evangelietext om Palmsöndagens budskap där Jesus rider in i Jerusalem 

från Luk 19:28-40. Om jag hade fortsatt ännu en vers, v 41, så hade jag läst för er: 

”När han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sade: Om du denna dag hade 

förstått, också du, vad som ger dig fred!” 2 ggr.  

Han som kommer med fred gråter över Jerusalem. För mig känns det idag som att Jesus gråter för 

städerna i Ukraina som bombas och förstörs och freden känns långt borta. Hur kan vi hämta kraft och 

hopp i evangeliet på Palmsöndagen?  

Ja, vi kan tänka att vi under Stilla Veckan tar in händelserna i Jerusalem dag för dag och får sörja, 

gråta och jubla tillsammans med den kristna kyrkan och med våra medmänniskor här och långt borta. 

Vi kan börja varje dag denna veckan och framöver med en bön om fred! Det kan vi alla göra      

 

1. INTÅGET I JERUSALEM i GLÄDJE OCH SORG 

Palmsöndagen start på stilla veckan. En vecka att leva sig in i, vara i. Vi kan följa Jesus dag för dag på 

den väg som ska leda fram till korset. Vi står inför det som är den kristna trons hjärtepunkt. Jesu 

Kristi död och uppståndelse för dig och mig och hela mänskligheten. I budskapet finns både glädje 

och sorg. Glädje över vad påskens stora betydelse för oss och allvaret och sorgen att faktiskt Guds 

son dog för våra synder.  

Känslorna finns av både glädje och sorg. Glädje och sång på gatorna när Jesus rider in i Jerusalem 

som en kung på ett fredsuppdrag och sorg när Jesus gråter för Jerusalem och senare i veckan dör 

på korset. 

Det finns en ambivalens i att glädja sig och bära förväntan, men samtidigt känna rädsla i varje 

muskelfiber i kroppen. Jesus vet att hans liv står på spel. Att fira trots att livet kommer att ta slut. 

Men vi kan glädjas åt Guds rike och dess kung, som så grundligt lurat döden och sträcker sig över alla 

gränser. 

Stilla Veckan som kommer är ett passande namn, för det stora påskbudskapet kräver av oss att vi 

stannar upp och blir stilla. Stilla för att lyssna och låta budskapet komma oss riktigt nära och beröra 

oss på djupet.  

Hela Jesu liv var en kamp för Guds rike och en kamp mot det onda som ville hindra detta rike från att 

slå ut i full kraft. Jesus väljer att gå kärlekens och lydnadens väg. Jesus visste att han var dödsdömd av 

det Stora Rådet och efterlyst men trots detta hot, beslutar han sig för att när påskhögtiden närmar 

sig att gå upp till Jerusalem. I Joh 11 kan vi läsa om när rådet beslutade sig för att Jesus måste dö. 



Översteprästerna och fariseérna var mycket oroliga för att fler skulle ansluta sig till Jesus och det 

skulle kunna orsaka att romarna kom och skövlade Jerusalem och än en gång deporterade folket till 

andra länder. Kajafas fick det avgörande ordet i denna heta och livliga diskussion i rådet när han 

säger; v 50 Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela 

folket går under” 

Från den dagen var Rådet fast beslutna att döda Jesus. Trots det gör Jesus ett uppmärksammat intåg 

i Jerusalem. Han smyger inte obemärkt förbi utan rider in i Jerusalem på en åsna, såsom kungar 

gjorde när de var på fredsuppdrag. Jesus ville anknyta till de löften som finns i GT.  

Sak 9:9, 10 

”Ropa ut din glädje, dotter Sion jubla, dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är 

han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst.  

Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han 

skall förkunna fred för folken. Och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.” 

 

Alla fyra evangelier berättar om intåget i Jerusalem. Det är en nyckelhändelse på den planlagda resa 

som Jesus följer. Markus och Lukas talar om att det är ett ungdjur som aldrig blivit ridet. Ett djur som 

är avskilt för att tjäna Gud för just denna uppgift. Matteus och Johannes lyfter in Sakarjas profetia.  

Att ingen hade suttit på åsnan kan betyda att den skulle vara oanvänd tills den togs i bruk för ett 

heligt ändamål. Herren behöver den. Åsnan ska stå i Guds tjänst. Lukas och Johannes kallar Jesus för 

kung och Lukas berättar om Jesus som en fredskonung.  

Jesu intåg visare att han kommer i fred och i enkelhet. Han har ett uppdrag, ett fredsuppdrag, att 

stifta fred mellan Gud och människor.  

Folket är glada. De jublar, sjunger lägger ut sina mantlar. Men vara alla dessa Jesu vänner och 

förtrogna?  

Nej, knappast. De rycktes med, de kände inte till Jesus men hade kanske hört rykten och var nyfikna. 

Jesus var lite av en kändis, men när andra rop började skalla i Jerusalem bara några dagar senare 

efter den här händelsen, var de inte sena med att hänga på där också och de ropande då: Korsfäst, 

korsfäst honom.  

För den stora folkmassan var det inte långt ifrån att ropa Hosianna till att ropa Korsfäst, Ett fenomen 

som vi känner väl igen även från vår tid. Någon som blir upphöjd till skyarna för något bra och sedan 

faller som en sten i ett rykte om misslyckande. Då ropas det korsfäst, korsfäst igen. 

2. GÖR MIG TILL ETT REDSKAP FÖR DIN FRED. 

Idag är min bön – Herre gör mig till ett redskap för din fred. Jesu intåg i Jerusalem är en konkret bild 

för freden som kommer i enkelhet och i sårbarhet. Det kan inte bli på något annat sätt. Krig föder 

krig. Krig är förödande för alla. Vi måste gå fredens väg. 

Efter andra världskriget och kalla kriget har världen och Europa arbetat för att tillsammans arbeta för 

fred. Ett stort projekt och länder har nedrustat och önskan har funnits att makter och länder aldrig 

mer ska ta till vapen mot varandra. Kanske har vi trott på att vi lyckats men konflikter, krig uppstår 

och vi får sörja igen.  



Hoppfullt är ändå alla de goda människor och sammanhang som vill hjälpa. De som tydligt fördömer 

krigets herrar och sträcker ut hjälpande händer till sina medmänniskor.  

Jag har under den månad som kriget i Ukraina pågått varit med i många sammanhang och 

nätverksmöten där vi mobiliserar för att hjälpa på så många olika sätt. Inte minst Equmeniakyrkans 

församlingar i Stockholmsregionen, ni gör ett fantastiskt arbete. I veckan hade vi ett nätverksmöte 

med fokus på hjälp till flyktingar från Ukraina och många församlingar har hittat samarbeten lokalt 

för att erbjuda både boende, mötesplatser, förnödenheter och stöd till människor som flytt för sina 

liv från kriget.  

Rättvisa, fred och försoning är centrala tankar i evangelierna och Jesus uttrycker i kärleksbudskapet 

”älska din nästa som dig själv” en kärlekens teologi. En förändring som börjar i den enskilda 

människan. Genom att leva den förändring vi tror på kan vi förändra världen. 

Moder Theresa: Fred är ingenting du önskar dig, det är något du skapar, något du gör, något du är, 

något du ger.  

Under Jesu tid fanns stora orättvisor och Jesus var mycket radikal när det gällde det ansvar som vilar 

på människor som lever i överflöd. Jesus är kompromisslös mot orättvisor för det som driver honom 

är kärleken till de minsta, utstötta, fattiga människorna. Hans vapen i kampen är inte uppror som 

många förväntade sig, utan tvärtom kärlek och fred. Jesus valde icke-vålds vägen och offrade sig själv 

för var och en av oss.  

Det är lätt att i en stor värld med pågående konflikter och krig, få känslan av vad kan jag göra? Det är 

bara en droppe i havet, hur kan jag påverka orättvisor och verka för fred i Världen? Då är det bra att 

förstå att fred börjar med mig. Det är något jag gör, något som jag kan ge vidare i min vardag. Den 

fred vi vill sprida, är hans fred. Guds fred i världen som är långsiktigt hållbar. 

VI kan också börja med att be en bön om fred varje morgon. Först denna vecka och sedan alla 

kommande dagar! 

Vad kan vi mer göra. Skaffa oss mer kunskap, bekämpa fördomar och orättvisor, ge stöd till 

människors kamp för fred. Jag kan börja med mig själv, min familj, min arbetsplats, min stad  

Avslutning 

Vi går snart in i påsktid, vi står på tröskeln. Idag vill Jesus ge dig och mig en chans att gå med 

honom med budskapet om fred. Han som kommer med fred vill att vi också går den vägen. Det 

finns ingen annan väg.  

Fred är ingenting du önskar dig, det är något du skapar, något du gör, något du är, något du ger. 

 

BÖN (med ord från Caroline Krook) 

Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld. Du som kom till oss 

vapenlös men starkare än all världens makt.  

Visa oss och världens makthavare på vägar att verka för fred och försoning utan våld och vapen. Låt 

din kyrka få vara ett tidens tecken och använd oss.  

Herre, var hos dem som drabbas av terror och våldshandlingar, var hos barnen och förtvivlade 

mödrar. Var hos militärbefäl och pojksoldater som inte vet av annat än att lyda.  



Herre kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. 

Herre ge oss fred. Herre förbarma dig! Amen  

 

 

    Elaine Lindblom 2022-04-10 

 

 

 


