
PREDIKAN I FORSTA ADVENTS-VECKAN DEN 26/11 1947

I HELSINBORGS MARIA.

TEXT JOH 18:36-37.

PSALMER: 242: Iff, 118:1-3, 597:6.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

0 Konung, over alia star,
All varlden av ditt ord beror,
Men full av nad likval du bor

Hos den av hjartat pa dig tror. (Sv.Ps. 193:8)

Fragan om Jesus var en konung eller ej, var for Pilatus huvudfragan i det brottsmal, han

hade att avgora. Ty enjudekonung var en klar upprorsman mot kejsaren i Rom. Darfor

hangde han upp trastycket over det mellersta korset med paskriften: "Jesus av Nasaret,

judarnas konung." Och den bilden fran den forsta Langfredagen rymmer for all framtid en

vasentlig bild av Kristi konungadome - den dode mannen med nedbojt huvud och over honom

orden: "Jesus av Nasaret, judamas konung".

Vi spanar garna efter tecken pa battre tider for Kristi valde i varlden. Det behover vi inte

skammas for. Sa tankte ocksa Jesu 12 utvalda apostlar och Mastaren predikade fafangt 3

ganger for dem: "Se, vi ga nu upp till Jemsalem, darjag skall begabbas och gisslas." De

kunde icke fatta det. Och vi nu kan inte heller riktigt fatta det. Vi vill inte ha en korsfast

Konung, en konung som har svarigheter har i varlden - skall han vara konung, sa skall han

vara framgangsrik och erkand av alia. Nar det nu icke ar sa, nar det tvartom alltid, salange

mansklighetens historia pagar, kommer att hanga ett skymmande tackelse over Kristi

konungavalde, sa beror det emellertid pa, att Han at Himmelrikets konune. Lat oss agna denna

kvall at att tillsammans genomtanka sammanhanget mellan Jesu fornedring och hans eviga
konungsmakt.

Var och en upptacker latt, vad for sorts folk det ar, som vanligen far makt pajorden. Jesus

sager sjalv i var text: "Om mitt rike vore av denna varlden, sa hade val mina tjanare kampat

for attjag icke skulle bli overlamnad atjudarna." Man bor inte vara for saker pa att dessa ord

innebar ett utdomande, ett forkastande av de politiska staternas liv. Sa maste det ga till, om

man skall besata pa denna sataniskajord, man far kampa och forsvara sig. "Men nu ar mitt

rike icke av denna varlden". Min uppgift ar en annan, egenarten i mitt valde yttrar sig just

dari, attjag icke forsvarar mig. Dejordiska rikena strider nu som pa Jesu tid; han rorde icke

ett finger for att lagga om varldens politiska liv. Nej, dessa riken som vilar pa makt, de

kampar och famlar nu som da, de avloser varann i en standig vaxling, de stiger upp till ara och

de sjunker i grus. Sa kommer det att forbli aven i framtiden, en oavbmten maktkamp, som

aldrig bringar nagot helt nytt a bane. Medan ett rike varar, firar det sina nationella dagar, men
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nar det fallit, glommer man bort de dagama. Icke ett enda rike utav dem, som beharskade var

varld pa Jesu tid, bestar idag, och vi ma icke forestalla oss, att de makter, som 1947 tavlar om

varldsherravaldet, vilar pa fastare grund - aven de hor forgangelsen till. Men genom detta

virrvarr av kraftutveckling och undergang Ijuder en rost, som aldrig forandras. Om en knapp

manad skall manniskor stiga upp en morgon och tysta lyssna i manga lander till beskrivningen

av hur den Evige Konungen foddes: "Och Maria fodde sin forstfodde son och lindade honom

och lade honom i en krubba, ty det fanns icke mm for dem i harbarget." Varfor star man och

hor pa detta overallt? Varifran far detta budskap sin oemotstandliga dragningskraft? Nar alia

nuvarande harskare stortat till marken och belt nya troner uppstatt, kommer man fortfarande

med samma gripenhet lyssna till talet om bamet i krubban, detta barn, som ingenting annat

skulle bli an mannen pa korset.

Redan denna lilla iakttagelse ar viktig. Icke i nagon tid ar Kristus denjordiske

maktinnehavaren, alltid ar det andra, som styr. Men man glommer dem, som styr, de mister

sin makt. Han daremot har ett slag av makt, som han behaller - han drar genom alia tider och

utplanas icke. Han forblir densamme igar och idag och i evighet. Darfor ar det, som vi vet,

ocksa pa det viset, att nar manniskor blir sjuka och gamla och kommer i nod, da borjar de

tanka pa Kristus, medan han ofta far sta undanskjuten i halsans och medgangens dagar. Detta

brukar man Ie at, man menar: nar livet gatt ifran manniskor, da blir Gud betydelsefull, da

soker de ett religiost surrogat. Men verkligheten ar den motsatta: det, som vanligen kallas

"livet", arju bara ett irrbloss - ar det nagon mening i attjaga efter sadant som ar domt att

forgas och som i dodsminuten skall vackla och forsvinna? Det kan ta c:a 70 ar att genomskada

detta blandverk, men vad man da ser eller anar, nar man stracker sig mot Gud ar icke ett

surrogat utan sanningen som hela tiden funnits dar. I nod och dodshot blickar man djupare an

annars; fa ting verkar sa forvirrande pa omdomet som framgang. Detta gripande efter Kristus i

nod och fara ar ett tecken pa hans eviga valde och pa de andra maktemas bracklighet.

Men aterigen: varfor ar det sa? Varfor ar hans makt evig och de andras forganglig?

Det ar enklast att har ta ett exempel fran rent manskliga forhallanden. Vi antar, attjag har

tva gamla bekanta fran bardomen. Den ene har ett enda mal: att til varje pris sla sig fram och

vinna makt. Han lyckas ocksa, och till slut blir han min chef, som har ratt att befalla over mig.

Ingen har storre yttre makt over mig an han; han forfogar over mitt livsode, kan avskeda mig,

forhindra min rattvisa befordran och berova mig min inkomst. Den andre stalles en gang i ett

avgorande val, om han skall tanka blott pa sig sjalv eller saka radda nodstallda manniskor ur

nod - och han valjer att leva for dessa andra manniskor, for denna goda sak, som han gor till

sin, han ger ut sitt liv i stallet for att behalla det. Sjalv ar jag en san dar nagorlunda hederlig

medelmatta, som star mitt emellan dessa bada bekanta. Den ene har makt over mig alltsa, men

han har ingen makt over mitt hjarta. Jag lyder honom dagligen utan att i mitt inre akta honom

hogt; den dag, den mannen avlider, ar hans makt over mig slut - ty den bestod bara att ban i

denna varlden var satt over mig. Men den andre, som ar fattigare an jag och icke kan befalla
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mig till nagonting i det yttre, han sysselsatter standigt mitt samvete; sa snartjag ser honom,

tanker jag: sa borde iae sialv leva! Den makten ar langt starkare, den forkvaves icke i doden,

tvartom: dor den mannen, kanske hans makt over mig blir annu starkare. Nar karlekens

manniskor dor, vaxer de och ingen kan ta ifran dem deras gatfulla kraft.
Nu narmar vi oss hemligheten i Kristi eviga konungamakt.

Det ar sa: i och med att vi ar manniskor, har vi en bestammelse over oss, en mening i vart

liv, en vilja over oss, som vi aldrig kan komma ifran. Guds bestammelse med oss, som det ar

att komma ifran var egen kropp. Men ingen manniska forverkligar det, som ar Guds mening

med henne; alia lockas vi av frestelser och drivas av begar, som vi icke kan beharska - vi

ledas och vi later oss ledas till sadant, som nedbryter var egen bestammelse. Kj-istus ensam
visar oss helt klart, hur manniskolivet skall levas. Hans makt over oss ar makten i var egen

bestammelse; hans herravalde over vara samveten vilar pa klippgrund och kan icke genom

nagorn anstrangning fran var sida avskaffas. Somliga fogar sig villigt i hans valde, andra

spjarnar mot udden - men over bada ar han herre, ingen kan bli kvitt honom. Ty man kan

aldrig bli kvitt sin egen bestammelse, icke ens genom att do. Och detta ar nagot av den

yttersta domens gata: aven om vi stortar oss i doden, hanger Guds befallning , Guds

bestammelse med oss kvar Over var bana; efiter doden stallas vi infor fragan: "fyllde du ditt liv

med det, som var meningen med dej?" - och att sta infor den fragan, det ar att sta infor Kristi

ansikte, Maaniskosonens ansikte i den yttersta domen: "Da skall Konungen satta sig pa sin

harlighets tron..." - da skall tackelset vara bortrivet och alia garningar blottade, da skall hela

varlden se, att Han regerar....

Men om vi sa haller klart for oss, att han ensam av alia manniskor besegrat de tyranniska

makter, som haller oss manniskor fangna, att han ensam ar den obrutna rattfardigheten, da

forsta vi ocksa pa ett annat satt detta med "undren" i Nya testamentet. Dar Han ar, dar finns

inga fangsel och hinder langre. Har vi klart uppfattat, att vi aldrig fullbordar meningen med

vara liv, att vi aldrig forverkligar det sanna manniskolivet, da blir det oss omojligt att ga till

Nya testamentets berattelser med den mattstocken: Kristus kunde vad vi kan - det andra,

"undren", ar bara legender. Att det, som i N.t. sages om Kristi makt over sjukdom och dod,

skall ses inifran den djupaste hemligheten: Kristus ar den, som icke later sig besegras av

eeenkarlek och orattfardighet - intet sadant far insteg i hans vilja och hans hjarta: darfor bryter

Livet fram, var han gar. Hela det Nva testamentets alia under samlas i ett enda under: Kristi

uppstandelse. I denna varld, som ar var egen och som vi sa val kanner - det arju svekets och

forfallets och dodens varld - i denna varld har Gud Skaparen en gang tratt in som en sann och

ren och fri mMmiska...och da maste doden_vika; den kan inte halla kvar honom, som M Livet:

Kristus gar som Konungen ur grav och marker for att leva evigt.

(Foljande stycke struket antagligen infor framforandet 1953)

Men vi - ja, hur vart liv ar, det vet vi bast sjalva. Det ar en och annan drom om den stora,

goda garningen, men i det stillsamma motet med verkligheten idel sma forsiktighetsmatt och
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nederlag. En standig fomimmelse av att detta, som vi faktiskt gor och utrattar, aldrig blir, det

vi trodde - ja, att hela livet ar nagot av ett start misslyckande, och sa langst borta, som

avslutning, doden och graven. En och arman ar benagen att mala bilden av sitt liv lite Ijusare,

men det beror pa, att han eller hon just nu kan gladja sig at nagot, vars tomhet annu icke

genomskadats. Det sista, en manniska har av Ijus brukar vara minnen; barmdomsminnen,

ungdomsminnen. Den flykten in i minnena visar klarare an allt annat, att manniskolivet ar en

drom som icke uppfylles, en drom, som vi inte formar att ge kott och ben.

Och under denna var maktloshet ligger pa djupet det slavtillstand, som ar upphovet till all

tomhet: vi ar fangar under den stora Onda viljan. Mot Gud star Guds fiende, och under den

sataniska makten tralar hela slaktet. Var retlighet i smasaker, var avundsjuka, alia vara

lojligheter ar bara utslag av en fangenskap som vi delar med alia manuaiskor. Endast Kristus

har vunnit seger, endast han ar Konung i manniskoslaktet. Darfor ar han uppstanden fran de

doda i den forsta paskmorgonen. X (slut pa overstrykningen)

Inneborden i hans uppstandelse ar salunda den, att han nu lever. Nar vi i Nya testamentet

laser om Kristi garningar med sjuka och fallna manniskor, sa laser vi om garningar, som

Kristus nu gor. Och att tro. det ar detta enkla, attjag i alia sadana berattelser satter in nug

sjalv sasom den sjuke och fallne: nu handlar Herren sa med mig, ty Kristus arju icke dod utan

levande - nu, narjag laser eller hor Ordet, ar han har hos mig och ger mig forlatelse, halsa och

liv. (Foljande tva meningar overstrukna 1953) X Ty da, for 2000ar sen, verkade hanju

genom att tola sitt maktiga ord. Samma ord ager vi nu, med samma makt, med samma narvaro

av Kristus. X Fragar vi hur Kristus i denna dag utovar sitt konungavalde, sa blir svaret:

genom Ordet. (Overstruket) X Hans ord ar med, da ett barn dopes; det betyder: Han,
Konungen tar nu barnet till sitt. Hans ord ar med, da nattvarden utdelas; det betyder: Han,

Konungen , kommer pa nytt till oss. Och overallt, var och nar han kommer, sa kommer han

som Herren over den Onda makten inne i oss - han kommer som Satans besegrare och var

befriare: med forlatelsens ord och med lofte om liv i den eviga varlden. X

Och i detta, att Kristus nu idag utovar sitt konungavalde genom Ordet allena, icke med vald

och prakt utan med Ijudet av en stamma bara, som stilla talar och som kan overrostas av

andra, skrikande stammor - i detta liger nu hans ringhet, hans krubba och hans kors, hans

medvetna svaghet, kunde man saga. Sjalv angav han klart infor Pilatus, vari bans konungarike

bestod. "Sa ar du dock en konung?" sager den undrande Pilatus. Och svaret blir: "Du sager det

sjalv, attjag ar en konung. Ja, dartill ar jag fodd, och dartill harjag kommit i varlden, att ja^

skall vittna for sanningen. Var och en. som ar av sanningen. han hor min rost." Intill var dod

bestar Kristi herravalde hari, i att han till oss talar Livets Ord. (Overstruket) X Vi ser inte

hans konungamantel och hans krona, men vi hor hans ord. Och darfor, endast darfor, kan det

vara fraga om tro fran var sida (sage vi allt skulle vi inte behova tro). Kristus vadjar till var

tro, hans tal uppfordrar oss att oppna, han star for donren och klappar utan att vi ser honom.
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En dag skall gry, da Ordets tid ar slut, och da Kristi konungavalde skadas av alia. Det ar

domens dag. Kristi uppstandelse var hans ingang i den eviga varld, som efter doden vantar pa

oss, var och en. Ingen mansklig varelse ar det givet att i forvag skada in i detta Himmelrike,

det ar tillslutet for vara ogon. Men undret over alia under sker varje dag, att Han, som ar

Konung i evigheten, himmelrikets konung, talar ner till oss sa att vi hor hans egna ord och far

alia hans gavor genom att lyssna pa vad han sager till oss. X Da han gick pajorden, vek

synder och dod for hans maktiga ord, och samma skapande kraft skall hans ord visa sig ha pa

var och en, som Ltro mottager dem idag. Horjag Kristi ord gar jag lugn in i doden, dit han

gatt fore mig: han star och bidar darborta i slutmorkret, han som ar Livets furste och som

"forlossat, forvarvat och vunnit mig, fortappade och fordomda manniska, ifran alia synder,

ifran dodens och djavulens vald, icke med guld eller silver utan med sitt heliga och dyra blod

och med sitt oskyldiga lidande och dod, pa det attjag skall vara hans egen, bliva och leva

under honom i hans rike och ti ana honom i evig rattfardighet, oskuld och salighet, sasom han
ar uppstanden ifran doden, lever och regerar i evighet. - Det ar visserligen sant". Amen.


