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I LUNDS DOMKYRKAS ABSID

TEXT JER 37:1-14.

PSALMER: 510:1-4, 332:4-7, 112:7-8.

Nar vi nu lyssnar till dessa profetord ur det gamla forbundet, vet vi atskilligt om det som

skedde efter den langa fangenskapen. Vi vet, att folket fick atervanda till sitt land, vi vet att det

en dag foddes ett gossebarn i detta folk, vi vet att hans namn har blivit namnet over alia namn

och att han sasom Livets furste har kallat manga doda till ett nytt och levande hopp. Och

eftersom vi vet vad som foljde, stoter vi oss nagot pa textens grova yttre, de doda benen,

kottet och senorna, huden darovanpa. Men da dessa gamla ord forsta gangen yttrades, lag all

harlighet langt borta i det forflutna - ungefar som det gar for kyrkorna i Europa idag. Pallet var

Davids rike och Salomos tempel, i vars hagn ett enat folk odlat sitt land och tillbett Herren,

fienden hade tagit det varldsliga valdet och fromheten fick en smal remsa att leva pa borta vid

Babels floder, splittrade och ^arran fran varandra, vanmaktiga infor varlden, klagade Guds

barn over tidens gang: "Vara ben aro fortorkade, vart hopp bar blivit om intet, det ar ute med
oss." Denna gamla harlighet var forgangen och kom aldrig mer tillbaka - den kommer aldrig

nagonsin mer tillbaka.

Men nar denjordiska harligheten, Israels och kyrkans, bar fallit for alltid, sa beror det pa att

Herren sjalv fallde den. Och nar han dodar, sa gor ban det for att uppvacka ur gravarna nytt liv,

nytt hopp. Det var darute i morkret som profeten talade sina ord forsta gangen: endast dod och

nederlag hade skett, men ingen valsignelse eller fornyelse hade annu uppstatt danir - de grova

och harda dragen i texten anger laget som det verkligen var. Och nar du nu lyssnar till bans tal

om "dessa drapta", som andenmaste "blasa pa", dessa "fortorkade ben", som ater maste

"fogas ihop" och "vaxa samman", tank da pa den forsamling, dar Du sjalv snart skall sta och

aldras och rakna gudstjanstbesokare - atta, nio, tio, elva - "Du maimiskobarn, tror Du, att
dessa doda ben ater kunna bli levande?"

Hur vi an svarar pa den fragan, sa kommerjust de doda benen, denna Guds forsamling, att

bli levande. Och hon kommer att bli levande mitt i tider av avfall och kraftforlust, sasom Jesus

Kristus sprang fram ur Israel, ett rotskott ur fortorkadjord, och segrande nadde de lidande,

just nar Israel och Jemsalem foil samman och forkastade Honom, den Utvalde. Det var inom

detta folk som fralsningen for hela varlden lag forborgad. Gud holl fast vid sitt radslag och

forde det igenom, trots att det utvartes forloppet skenbart omintetgjorde hans beslut och vilja.

Kunde man inte ha vantat, att varidens fornyelse skulle rinna upp pa en hojd i stallet, inom

nagon av dessa blomstrande kulturer kring Nildeltat eller Tvaflodslandet och inte inom den

sonderslagna folkkspillran i fangenskapen? Men sa skedde icke. Det var dessa doda ben som

under gny och rassel skulle komma tillhopa och resa sig upp pa sina fotter. Sa skulle profeten
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profetera och sa skedde det. Alia dessa gamla orientaliska folk har gatt under, de finns inte

langre bland oss - med ett enda undantag: judarna. De kommer att ga kvar pa varjordyta, langt

efter det att vi ar borta, ty de bar en funktion att fylla i varldens yttersta tid, och vad Gud har

bestamt, det maste ske. Om varldens maktige gaddar sig samman for att bryta vad Gud bar

bestamt, sa kommer de enbart att - sig sjalva ovetande - hjalpa till att fullborda Guds vilja,

alldeles som de gjorde, nar de naglade Jesus vid korset och med egna bander utforde det som

var Guds beslut fore varldens begynnelse.

Och idag: kan man inte frestas att vanta varldens fornyelse fran nagon kulturell hojd, dar

namnet Jesus Kristus icke anropas? Skilda fran varandra, spridda over landet ligger templen,

dar ordet forkunnas for en gles skara och dar sakramenten - liksom i distraktion - utdelas bland

manniskor, pa vilkas ansikte intet hopp lyser. Vi som bar samlats har en formiddag vid borjan

av en lastermin star alia, pa ett eller annat satt, i tjanst has detta egendomligt toftiga skeende.

Och med blicken pa var tjanst och var uppgift lyssna vi till orden: "Du manniskobarn, dessa

ben, de aro alia Israels barn." Vad texten da manar oss till ar tva ting.

Pet forsta ar enkel helhjartad tro. Tro pa detta som ligger framfor oss och som vi gar rakt in

i. En tro soni har sina rotter anda ner i skapelsen och i Israels historia och som standigt gar

fram till korset pa Golgata och hamtar kraft darifran, kraft ur morkret - men en tro som mitt i

allt detta forblir lika vardagligt enkel som odlarens visshet, att det ar fron och sadeskorn som i

sig rymmer framtida skordar och att storre och j&nare ting an fron och sadeskorn val bar skenet

men icke kraften. Vad det galler for oss ar att aldrig lata oss lockas bort fran den enkla

uppgiften att sa ut - bara sa ut! Lugnt utharda, aldrig i nagot lage tvivla darpa, stilla fasthalla

sanningen: vid detta ar loftet knutet, vid det verk som Gud har befallt sin forsamling, haftar en

evig valsignelse som icke sviker i katastroferna utan tvartom pa ett underligt vis vaxer i dodens

narhet, ja som ar det enda manniskan kan klamra sig vid i den sista striden. Och sasom det ar i

den enskildes vandring mot slutet, sa blir det ocksa i slaktets vandring. Den manskliga

intelligensen tycks arbeta mot ett slut pa historien, som ter sig tamligen likt det evangelierna
star om. Da "solen mister sitt sken" och "folken sta radlosa vid havets och vagornas dan". Men

om detta blir slutet pa historien, sa skall aven den doden visa sig vara en dod till liv: "da, nar

detta sker, man I resa edra huvuden, ty da nalkas eder forlossning". Att predika Kristus och att

lara manniskor bedja, det ar att redan nu gripa om den Ende (och hjalpa andra att gripa om

Honom), den Ende vars rike icke kan bava, Han i vars hand den yttersta domen ar lagd. Och

det outgmndliga med Honom ar att han bar besegrat all forlamelse i manskligheten och ar

Herre over sjalva kosmos - och dock kommer ban sasom en manniska till manniskor, sasom en

kampande och bedjande kommer, en som inte alls ar skild fran oss utan bar det som vi, en som,

fastan ban var Son, "larde sig lydnad genom sitt Udande", som det star i Hebreerbrevet. Detta

ar det forsta som texten fran Hesekiel vill lara oss: en barnslig tro och tillit till Guds verk, en

fortrostan pa Guds makt att gora doda levande, en forvantan i enda riktning: "Kom, du Ande,

och bias pa dessa drapta, sa att de ater bliva levande!" - Och vi far inte glomma bort att
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Hesekiel sjalv troligen dog i fangenskapen - det berattas inte att ban personligen var med vid
hemkomsten. Att av Anden foras till dalen med de doda benen och se synen av deras

uppstandelse var nog for honom, det var hans satt att i forvag smaka allt. Fordra icke, som ett

egensinnigt barn, framgang i vad du gor! Du ^ju redan med i slutet, i segern och i lovsangen,
aven om Du dor "som fattig adjunkt i ett klent pastorat"!

Men nu det andra, jamte tron! Det ar: vara garningar och vart arbete! Man finner sallan en

text i Bibeln, dar Guds makt att ensam gora det orimliga framhaves sa starkt som i detta

Hesekielkapitel om de fortorkade benen. Och anda: for varje steg 1 sitt handlande brukar den

Allsmaktige manniskorost och manniskotunga: "Du manniskobarn!.. .profetera over dessa

ben!... .sag till dem....! ... .profetera, du manniskobarn, och tala till anden!... .sag till anden:

C Kom!..." En stor larare i kyrkan bar sagt att nar i Gamla testamentet Gud talade i stormen, i
oknen och med sin rost ledde och befallde Israel, da var Guds rost alltid en rost ur

manniskomun: det bar funnits manniskor i alia tider, som bar lyssnat och tyst gatt pa Guds
vagar,och de har varit lappar och tungor at Gud i variden. Det som den Allsmaktige Guden gor
i stallet i Betlehem, da Han kvider som ett manniskobarn i halmen - och sedan Jesu hela liv

igenom - det ar givet i allt Guds handlande fran begyimelsen, Guds vasen ar

manniskoblivandet, Han kan inte annat an vara mansklig. Och darfor ar det sa aven i denna

stund, att Gud - initt i sin allmakt - vantar pa var manskiga rost, vantar pa var villighet att lana

ut oss sjalva till Hans nyskapelse. Om Ni har all denna tro och all denna renlarighet, ga da ut

som manniskor till de doda benen! - de liggerju i stor myckenhet ut over dalen! Profetera, du

manniskobarn, och sag till anden: "Kom, Ande, och bias pa dessa drapta, sa att de ater bliva
levande!"

Stiger den bonen upp fran oss, da galler Herrens lofte: "Om nu I, som aren onda, forstan att
giva edra barn goda gavor, huru mycket mer skall icke da den himmelske Fadem giva helig

ande at dem som bedja honom!" Amen

0


