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Att ta sitt kors och följa 

Honom är inte det samma som att sjunga lovsånger. Att likt 
Petrus säga att vi skulle följa Jesus ända in i döden och sedan när det verkli-
gen gäller med våra gärningar förneka detta är inte heller att vara en lärjunge. 
Vi kan beundra Jesus, vi kan tycka att han undervisade sjukt bra saker, vi kan 
sjunga sånger om och till honom, vi kan skriva böcker (och sånna här små pap-
per), vi kan evangelisera och få folk att räcka upp handen. Men ingenting av 
det betyder att vi är efterföljare till Snickaren från Nasaret. Vi kan lika gärna 
vara beundrare.
   Att ta sitt kors och följa Honom är inte det samma som att genomgå allmäna 
lidanden och sjukdomar i världen. Det handlar inte om att vi alla har olika små 
personliga “kors” och att vi när vi går igenom dessa svårigheter har tagit på oss 
korset. Nej korset är ett avrättningsredskap, det är ett tortyrredskap. Att ta sitt 
kors handlar om att följa Jesus, inte bara fram till korset utan upp på det, om 
det skulle krävas av oss.
   Kyrkan har genom sina utarbetade teologiska bortförklaringar gjort sig av 
med den obekväme Jesus. Bergspredikans uppmaningar blir förandligade, eller 
endast till för att få oss att inse att vi är syndare. Vi litar inte längre på Jesus 

Att dö med Kristus

-är vi beundrare eller efterföljare?

“Mitt rike hör inte till denna världen. 

Om mitt rike hörde till denna världen 

hade mina följeslagare kämpat för att 

jag inte skulle bli utlämnad. Men nu 

är mitt rike av annat slag.”

Ni har hört öga för öga, tand för 

tand. Men jag säger er: Möt inte 

våld med våld.. Om någon slår dig 

på högra kinden vänd då också den 

andre mot honom.
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ord om “sök först Guds rike så skall ni få 
allt det andra också.” Vi oroar oss och säger 
“Inte kan han mena allvar med att vi inte 
skall slåss? Han menar nog bara att vi skall 
försöka leva snällt!” eller “Inte kan han 
mena allvar med att vi inte skall vara rika? 
Han menar nog bara att vi skall kalla rikedo-
men för Guds rikedom, inte att vi bokstavli-
gen skall göra oss av med den!”

Jesus var en revolutionär, men han ville 
inte ta över makten som alla världsliga rev-
olutioner vill. En revolution som bygger på 
maktövertagande och våldsutövning är egentligen ingen sann revolution alls. 
Satan frestar Jesus i öknen med att ge han makten över alla världens länder, men 
han motstår frestelsen. Om vi menar allvar med att inte bara vara beundrare utan 
efterföljare måste vi också motstå frestelsen. Hur tragiskt och ironiskt är det inte 
att vi som kristna allför ofta vill sitta i maktens koridorer. 

Vi köper att Jesus inte skall ha makten, men 
vi själva tror att vi kan vara kallade att ta 
den. Det är som Maktens Ring i Sagan om 
Ringen, sannerligen om bara vi hade ringen 
skulle vi kunna använda den till att göra 
gott, eller hur? 
  Att döpa sig, att gå in i Guds folket innebär 
att vi lämnar världen, Babylon, Systemet 
bakom. Vi ställer oss vid sidan om. Revolu-
tion genom senapskornsprincipen, eller som 
jäst i en surdeg. Sakta, underifrån, konfron-
terande men fredligt, kärleksfullt men ärligt 
trotsar vi Makterna.
Genom att leva ut Guds rike här och nu blir 
vi ett vittne på att Gud har en annan tanke 
med skapelsen. Vi som kristna är inte kallade 
att vara framgångsrika utan att vara trogna. 
Och det även om vi skulle dö på kuppen. 

I begynnelsen skapade Gud världen, där fanns inga 
kungar, inga Herrar. Men sen kom fallet, människor 
tog makten över varandra, män och kvinnor, folk 

hade andra folk som slavar. Och ett av alla dessa slavfolk var Israels barn. I 
Egypten slavade de åt Farao för att breda ut hans rike. Den Som Är hörde deras 
gråt och befriar folket till att vara en välsignelse för andra folk. JHWH själv 
skall vara deras Kung, men folket är inte nöjda. I 1 sam 8 läser vi om hur folket 
vill bli som alla andra, de är trötta på att vara en motkultur. Dom begär en kung. 
En kung av kött och blod. JHWH varnar dom för vad detta kommer att innebära, 
Kungen kommer fötrycka dom, förslava och utnjyttja dom. Men dom bryr sig 
inte, en Kung skall dom ha. Då säger JHWH “Det är mig dom har förkastat...”
  Att vara kristen är att inympas i det utvidgade Guds folket, att vara medbor-
gare i ett annat rike. Guds rike. När de första kristna sa Jesus är Herre var det 
en klar utmaning av kejsaren av rom. För i rom sa man Ceasar är Herre. Dom 
förska kristna var inte bara en ny religion i romariket, sådana hade man gott om, 
dom var ett politiskt alternativ till rom. 
Och detta kunde man inte tåla. Därför dö-
dades dom första kristna, inte för vad dom 
sa ja till utan för vad dom sa nej till. Att 
döpas till Jesus, var att döpas från Rom. 
Lojaliteten låg inte längre hos romariket, 
utan i Guds rike.
   Idag har vi glömt bort att vi inte tillhör 
ett alternativt rike, ett alternativt samhälle. 
Hur ofta ser du t.ex. inte en svensk flagga 
utanför eller ännu värre inne i kyrkan? När sjöng du senast nationalsången som 
kristen? 
   Att bli kristen handlar om att dö bort från världen. Inte som i någon slags 
världsfrånvändhet där vi förnekar det goda i skapelsen, utan bort från världen 
som i Systemet, världen som vår lojalitet. 
   Lägg ner vapnen, lägg ner makten. I Guds rike är ingen Jude eller grek, slav 
eller fri, man eller kvinna alla är vi ett i Kristus. Och där är ledarna tjänare, där 
är den siste först, den minste störst. I världen härskar människor över varandra, 
men så skall det inte vara bland oss, vi ska va efterföljare inte beundrare.
        Amen?

Ingen Kung utom Gud.


