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I OVERUMS KYRKA.

TEXT LUK 14:1-11.

PSALMER: 478:1-3, 402:3-7, 206:4, 347:1-5, 431:7-10.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.
Lat oss tacka och lova!

Vart paskalamm, o Jesu Krist.
AT du forutan vank och brist.

At oss du kraft och naring bjod
I all var strid, i all var nod.

Pris dig som har ur dodens vald
Mig, kottslig, under synden said
Kopt fri och lart den vag att ga
Darjag ett evigt liv skall na. Amen. (Sv.Ps. 104:4,7)

Forgangelsens tralar och frihetens soner.

Frihet (ar) ett av de mest missbmkade ord som finns. Vi ha levat i frihetens arhundrade och sett

missbruket infor vara ogon. Alia band har man forsokt kasta av. Och man har ocksa i stort sett

lyckats. Den moderna maniskan star dar, frigjord fran Guds obehagliga verklighet (tror hon),

fran bud och lagar och fi-an manga yttre band, som fordom minskade hennes rorelsefrihet. For

forsta gangen i varldshistorien skulle den oinskrankta friheten (for folk och enskilda) bli

verklighet. Och foljden bar blivit att vi star infor en modem manniska, som ar beredd att

underkasta sig de hardaste tyranner, som glader sig at att bli ledd, viljelost. —Men sa maste det

ju ga. Ty den frihet man dyrkade var icke en frihet till att fa gora en tjanst utan en frihet fran

alia tjanster. D.v.s. det var en frihet for det egnajaget att fa handla efter sitt eget behag. Och da
blir man foljaktligen fri fi-an alia herrar utom den allra varsta, namligen Jaget. Det ar en

fruktansvard herre. Jaget dnver ochjagar manniskan till att tillvarata sina egna fordelar,
hansynslost - och sa star alia mot alia i en enda forvirring, var och en beharskad av sittjag.
Tvanget att lyda en kommer da som ett evangelium. Och sa saljer man all frihet at denne ene
starke, aven den frihet. som man inte har ratt att ofFra: samvetets. De som nu ville bli Frihetens

soner blev i stallet Forgangelsens tralar.
Den som stravar efter frihet for sitt eget jag. kommer i traldom under sitt eget iae.

Man maste soka "de basta platserna" vid livets gastabud. Tyrannen Jaget tvingar en (slutet av

texten om gastema hos fariseen).

Dennajagiskhet mycket vanlig aven bland dem, som mena sig vara kristna. Detta att akta pa

sitt eget varde, denna franvaro av hjartats odmjukhet.
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Nar sadana oforlosta manniskor blir "kristna" ftro. att de bli det). sa blir de lagtralar. Hjartat
ar bundet, de maste se det goda sasom nagot yttre. Och sen blir det en fmktansvard
vaxelverkan mellan traldomen under jaget och traldomen under lagen. Jaget tvingar dem att
lagga allt storre vikt vid lagen, och laggarningarna drar mer och mer uppmarksamhet pa det
egnajaget. (Fariseerna i borjan av texten, de tigande, buttra belackarna av andra, som med
onda ogon se pa den, som i saim frihet fran lagen gor en god gaming.) Sa ar det aven manga
kristna som tro sig vara Frihetens soner men aro Forgangelsens tralar.

Det ar icke star skillnad, tycker man kanske, pa Traldom och Tjanst. Skillnaden ar stor. Den
som lever i traldom han tjanar mot sin vilja, den som lever i tjanst han tjanar med sin vilja, fritt,
darfor att ban bar sin lust i att tjana. Tralens hjarta ar bundet. Tjanarens hjarta ar fritt, forlost. -

Firms det nagon sadan tjanare, som tjanar utan att tvingas? "En tjanarenas tjanare kom alia

Herrars Herre" sjong vi nyss. Det fanns en, "som var till i gudsskepnad, men icke raknade

jainlikheten med Gud som ett byte, utan utblottade sig och antog Tjanareskepnad, nar ban kom

i manniskogestalt." Det ar Honom, vi i dagens text se betjana en vattusiktig man. Sa tjanade

han dag for dag, syndare och sjuka och publikaner. Han sade ocksa om sig sjalv, att han var

kommen for att tjana och giva sitt liv till losen for manga. Korset. Uppstandelsen. Hans

fortsatta karleksgaming mot oss i Ord och Sakrament.

Hans testamente: "I broder tjanen sa varann, somjag er alia tjante" (psalmen vi nyss sjong).

Det tesamentet gav han vid fotatvagningen. "Jag har nu givit eder ett foredome. ...Den som
bland eder vill vara den framste, han vare den andres tianare."

Men du sager: vad har detta med Frihet att gora? Du ma veta: Det firms intet annat an Tjanst,

som kan ersatta Traldon. Soker du frihet at det egnajaget, sa hamnar du i traldom. soker du

fiihet att fa tj ana, sa blir du fn. Det ar sanningen om friheten. Frihet maste vara sammanvuxen

med Karlek, annars blir friheten Traldom.

Och anda ar det sanningen. Ty du kan icke soka frihet att fa tj ana, om du inte redan ar Fri.

Har du Kariek, da ar ditt hjarta fritt. Fritt fran det egna Jaget och i samma ogonblick fritt fran

Lagen. Da ar du lost fran din Synd. Och endast Han, den store Tjanaren, kan utfora det

befrielseverket. Genom Syndernas forlatelse. Han tar dig ut ur din egen asyn. Nu ar du fn, nu

alskar du. "Nu bar Sonen gjort dig fri, sa att du yerkligen ar fh." Hjartat kan vi icke sjalva

befiia; det maste en annan gora.

"En kristen manniskas fhhet" star det over var text. En boktitel fran 1500-talet. "En kristen

manniska ar i tron den friaste. Herre over allting och ingen underdanig. En kristen maimiska ar

i karleken den odmjukaste Tjanare at alia och var man underdanig."

Pet l:sta ar Syndmas forlatelse (tron) "Vad ror oss varidens hot och han. Var Broder ar

Guds ende Son. Ho kan oss nu fordarva? (Olaus Petri).

Pet 2:dra ar Karleken till nastan, som bjuder oss odmjukhet, att "ta den nedersta platsen vid

bordet" (slutet av texten). - De som i daglig syndaforlatelse leva i derma Guds karlek och ge

den vidare i vadden, de ha upphort att vara Forgangelsens tralar och blivit Frihetens S oner.



3

Denna bertaktelse kan vidgas. Vi ga idag till -v^ sasom fria medborgare. Hos var och en av

oss ligger den frestelsen nara, att i samhallslivet fraga efter fordelar och rattigheter, se efter,

vem som loyar oss mest. Da soker vi frihet for det egnajaget, da kommer klassen i

medelpunkten, icke det helas val. Slutet blir traldom. Enda raddningen ar att vi fritt och

frivilligt ta gemensamma bordor pa oss, att vi ha lusten att tjana vara broder med allt vart

arbete och allt vart verk. Nyttjar vi var frihet till inbordes tjanst och icke till sjalvisk avlan, da

ar var samhalleliga frihet en levande frihet, som skall besta, "vad an ma i tiderna stunda".

Men denna syn kan vidgas ytterligare. Hela vart folk har genom ett Guds under fatt bevara

sin frihet och sjalvstandighet under ett krigsar, som lagt det ena omradet efter det andra under

frammande herrar. Vi ma veta, att vi bar var Frihet som folk endast for att bruka den i det helas

tjanst, Europas och mansklighetens tjanst. Varje stolteserande med var bestaende oavhangighet

ar darskap, ett sokande efter sjalvisk frihet, utan tjanaresinne. Vi ha var frihet for att hjalpa till

att bygga upp en sondersliten varid. Hittills har vi hjalpt vart ostra grannland, och i nagon man

ocksa vart vastra. Framtiden maste sta i den fortsatta tjanstens tecken, annars ar vi icke varda

den gava, som Gud skankt vart folk.

Men betraktelsen kan vidgas ytterligare. Salange vi leva pajorden, ar vi pa ett satt

Forgangelsens tralar. "Vi pajorden leva har under Doden fangne.", sasom den vattusiktige.

Fullt ut bli icke de kristtrogna Frihetens Soner forran pa andra sidan dodens grans. "Den som

har odmjukar sig han skall da bliva upphojd", sasom var text inskarper i sitt sista ord. (Vanlig

tanke 1 Nt.) Men vi ma akta oss att i vara hjartan forvandla detta himmelska hopp till en ny

sjalviskhet! Himmelen ar fortsatt Tjanst i fullkoinlig Frihet. Uppenbarelsebokens 7:de kapitel

visar oss bilden av dem, "som kommit ur den Stora Bedrovelsen, som tvagit sina klader och

gjort dem vita i Lammets blod." Men sa heter det - i gripande enkelhet - "Darfor sta de infbr

Guds tron och tjana honom, dag och natt, i hans tempel".

Och den man, som i Wittenbergs kloster varit en Forgangelsens tral men genom Ordet blivit

en Frihetens Son, han visste ocksa detta: att Himmelens fullkomliga frihet ar detsamma som

oavbrutet Tjanande. Hans lovsang till Kristus ror sig mellan dessa bada: Frihet och Tjanst.

"Jesus Kristus, min Herre, har foriossat, forvarvat och vunnit mig, fortappade och fbrdomda

manniska" - det ar Befrielsen, men nu kommer Tjansten - "pa det attjag skall vara bans egen,

bliva och leva under Honom i hans rike och tjana Honom i evig rattfardighet, oskuld och

salighet, sasom han ar uppstanden ifran Doden, lever och regerar i evighet. Det ar visseriigen
sant." Amen.


