
Predikan 1 Söndagen i Advent 2019 

Sak.9:9-10, Upp.5:1-5,Matt.21:1-9 

En åsnas evangelium 

Idag ska jag predika som en riktig åsna. Jag vet vad ni tänker nu; 

dum som en åsna brukar man säga. Men åsnan är inte dum, kanske 

är det sant att hon är envis, jag vet inte. Jag har aldrig ridit på en 

åsna och på våra breddgrader har vi aldrig använt åsnor som 

lastdjur. Runt medelhavet och  på södra halvklotet är åsnan en del 

av vardagen. Hon är stark och uthållig, lever på enkelt bete och kan 

bli mycket gammal, mer än 50 år, om hon behandlas väl. Så i dessa 

klimatkrisens dagar borde vi väl alla vara åsnor. Det skulle nog både 

vi och jordklotet må bra av.  

Nu står hon alltså där, åsnemamman, med sitt lilla föl, i den lilla byn 

Betfage, strax utanför Jerusalem. Vem som äger henne vet vi inte, 

men hon är bunden någonstans utefter bygatan, och kanske 

mumsar hon på lite hö i väntan på nästa last som ska läggas på 

henne. Hon är van vid de klippiga och steniga bergen i Judeen där 

hon får streta upp och ner för höjder och dalar. Men det är åsnans 

liv; hon är den ofrivillige tjänaren som inte vet av någonting annat 

än detta; att lastas på och lastas av. Hon är människans bästa vän, 

även om hon inte kan tänka så. Hon trippar fram, troget för det 

mesta, men ibland kan hon tvärstanna, när hon inte vill längre. För 

vilja, det har hon trots allt. 

Plötsligt ser hon några figurer på gatan, som hon aldrig har sett 

förut. Det är unga män, det kan hon förstå. De talar högt och när de 

kommer fram börjar de lossa på tömmen som hon är fastbunden 

 med. Men vad i hela världen gör de, tänker hon kanske i sin 

åsnehjärna. Vad ska min husbonde säga? Tänker de stjäla 

mig? Hon ger upp ett högt åsneskri, som får männen att 

hoppa åt sidan ett ögonblick. Inte tänker de väl ta ifrån mig 

mitt föl heller, är hennes nästa tanke. 

Men när hon märker att de lossar på fölets töm också lugnar 

hon sig. Det här kanske kan bli spännande förresten, för hon 

ser ju att de inte har någon tung last med sig som de tänker 

baxa på henne. Kanske en liten utflykt, bort från det vanliga 

slitet och hennes vresige husbonde som driver på henne med 

hugg och slag. De här männen ser ju faktiskt snälla ut. 

Så hon fogar sig och trippar med, tillsammans med fölet. 

Ut ur byn går de och en bit ner i dalen som skiljer Olivberget 

från den stora staden Jerusalem. 

Därnere väntar en hel grupp män, alla lika unga som de som 

hämtade henne. När de kommer fram ser hon att en av dem 

verkar vara ledaren, för alla de andra lyssnar till honom. 

Hon får en mantel kastad över ryggen och så sitter han där. 

Han är väl som alla andra människor tänker hon, som vilken 

last som helst. Han ville väl rida in i staden, han kanske var 

trött på att gå. Det brukar ju vara så; ledaren rider och de 

andra får traska på. Och jag, lilla åsna, ska bära alla dessa på 

min rygg. Ingen ser väl mig heller. 

Ibland hade hon sneglat avundsjukt på hästarna, de stora, 

ryktade springarna, som fick bära på  stiliga romerska 

soldater, eller dra deras tjusiga vagnar. De fick vara med i det 

fina livet, bli beundrade och berömda, dra ut i strid och få 

segerkransar och rida ärevarv. 



Medan hon och hennes åsnekamrater stretade på. 

Men det kanske var bättre ändå, tänkte hon, och betydligt mindre 

farligt. Och han som satt på henne nu, såg minsann inte ut som en 

krigare alls. Han såg så fridfull ut, verkade nästan lite vek tyckte 

hon, samtidigt som han var senig och stark, som en vanlig arbetare. 

Det var en väldig trängsel på den smala vägen upp till stadsporten, 

fullt av folk och andra åsnor som bar på stora bylten eller människor 

på väg upp för sluttningen. Det måste vara något särskilt idag, 

tänkte hon. Kanske marknad. Spännande! 

Men strax innan de nådde fram till stadsporten började det regna. 

Ja det var inte vatten som strilade ned utan mantlar och 

palmkvistar. Och så hörde hon sång; folk hurrade och ropade och 

skrek. Ett ord kunde hon uppfatta, för det hade hon hört förut; 

Hoschanna ! Hoschanna! Och så förstås namnet, som hon också 

hade hört många gånger: David!  

Det hade hon hört, och så åsna hon var visste hon att David, det var 

kungen. Var han kungen, som red på henne idag? Var han David? 

Men så underligt, att han hade valt henne då. För kungar red väl på 

hästar? De där som satt på hästarna såg då helt annorlunda ut än 

han som satt på henne. Stolta, bistra ansikten, svällande muskler, 

styrka och makt. 

Han som satt på henne såg ut som en snickare, en vanlig 

hantverkare. Om han var kung så var han då en underlig kung. 

Och några vapen hade han inte heller. Och de andra männen som 

gick bredvid honom såg inte ut som soldater. Mera som fiskarpojkar 

tyckte hon. 

Men om jag är åsna och han kung, så är han kanske inte en vanlig 

kung då, tänkte hon där hon försiktigt klev fram över  

mantlar och palmblad. Nej, en vanlig kung kan han inte vara. 

Då skulle han inte rida på lilla mig.  

Han kanske inte är en sån där krigarkung, tänkte hon. 

Men finns det kungar som inte krigar och bestämmer över alla 

andra? Hon sneglade upp på honom. De ropade och sjöng och 

hon förstod ju att de var honom de ropade åt. 

Men hon kunde inte se den där belåtna minen som hon ofta 

hade sett hos dem som red på hästarna, när folk böjde sig ner 

och bockade för dem när de passerade förbi. 

Och hon kunde ibland känna en varm hand på sin hals som 

klappade och lugnade henne, för hon kände sig faktiskt rätt 

skärrad av allt detta skrikande och sjungande. Och av allt som 

regnade ner från himlen framför henne. 

Trots allt oväsen som skrämde henne och hennes föl så kände 

hon sig också lite stolt. För en gång skulle hade hon hamnat i 

centrum där det hände saker. Idag hade hon inte bara lastats 

med det vanliga, utan idag bar hon på någon som var 

annorlunda än allt annat hon burit på i hela sitt liv. 

Så mycket förstod hon, så åsna hon var. 

Det kändes nästan högtidligt, och fest var det ju idag i 

Jerusalem. Fest för en ny kung. Fast han kanske inte skulle 

sitta på någon tron och bestämma över alla. Och han hade 

inga krigare, bara några vanliga pojkar som medhjälpare. 

Undrar vad det kan bli av det här då, tänkte åsnan där hon 

gick med sitt föl bredvid sig. 

Men om han nu är kung och gillar åsnor, så kanske vi också 

kan få det lite bättre. Det kanske kan bli lite lugnare och  

 



fredligare här, och så kanske vi kan bli vänner med hästarna igen, 

hoppades den lilla åsnan, där hon drog in i Jerusalem med sin kung 

på ryggen. 

 


