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I Jesu namn. Lat oss alia bedja!

Gad, ingen ar fri utom du, du som ar herre Over hinimel ochjord. Vi bedja dig: bryt sonder de
bojor, som haller oss fangna, och gor oss fria som bam, i din Sons rike. Amen.

Texten lases.

Saliga aro de som hora Guds ord och gomma det. Amen.

Var text berattar om tva olika ting. Forsta halften skildrar, hur Jesus botar en sjuk pa
sabbaten. Andra halften aterger ett ord om den plats man bor inta, nar man blir bjuden till
gastabud. Det ar lampligt att boija i textens senare del.

Alltsa: tag den nedersta platsen vid bordet! Da kan det handa, att du anmodas stiga uppat.
Tar du sjalv den framsta platsen, da kan varden inte gripa in och ge dig en battre plats.
Antingen later han dig sitta, dar du sitter, och da har han inte hedrat dig utan, blott latit dig
vara. Eller ocksa andrar varden placeringen, och da maste det ga nedat; uppat kan det inte ga -
da maste det bli vanara i stallet for ara. - Det ligger i hedems vasen, att den blott kan ges, icke
tas. Man kan torsta efter ara, men da far man rikta in sin stravan pa att gora nagot, som
omgivningen frivilligt arar. Man kan inte befalla firam sjalva aran, man kan inte ta den, man
maste fa den.

S a som det ar med aran fran manniskor, sa ar det ocksa ur en bestamd synpunkt med livet
fran Gud, rattfardigheten infbr Gud. Jagar man efter den ratfardigheten, nar man den icke; da
dor livet. Men om man satter sig dar nederst, slapper taget, da kommer livet, ty da ar man i
tron. Odmjukhet ar tro. Och "den som odmjukar sig, han skall bliva upphojd".

Men nu maste ne viktig fraga stallas. Om man satter sig lagt i avsikt att darmed komma hogt,
tar man sig inte da aran - pa en omvag? AT inte den kristna tron och odmjukheten en enda
sjalviskhet? Och ar inte Jesu ord idag om placeringens vid brollop en varldslig vishet i stil med
den moderna konversatorens rad: "Onskar du, att andra skall tala om dina goda sidor, sa tala
icke om dem sjalv!"

Aven om det vore sa, sa vore detta ett gott rad, sarskilt for dem som vistas vid universitetet.
Men nu ar det icke sa. Man fbrstar battre ordet, nar man laser fortsattningen av kapitlet har hos
Lukas. Detta borjar med art Jesus blir bjuden pa en maltid och dar botar en sjuk. Sedan
kommer tre utsagor i foljd, som alia handla om maltider: forst vart ord, att man skall satta sig
nederst, darnast uppmaningen att man inte skall bjuda vanner eller rika, nar man gor gastabud,
utan krymplingar, halta, blinda - man skall ga nedat till den behovande nastan - sist liknelsen
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om det stora gastabudet, den stora nattvarden, vars kama ar, att Gud gor just sa, Han for in
fattiga och krymplingar i sin gastabudssal - Han soker de vilsegangna. Han beger sig ner i
djupen, da han kommer i Kristus. Har utlagges vad det betyder att "odmjuka sig". Det finns
ingen mojlighet att tala om vad odmjukhet ar utan att tala om nastan, om manmskovarlden.
Och nar nastan kommer in i sammanhanget, da brytes den religiosa avsikten ner, da vrider man
av ryggraden pa berakningen. Star jag infbr min nasta, mina "nastor", sa kanjag inte satta
nagot "bakom" nastan: nu odmjukarjag mig i nastankarlek "for att" sedemera vinna nagot infbr
Gud, ty denna berakning ar, att "upphoja sig" over nastan, att satta en klyfta mellan sig sjalv
och medmanniskan. Sa langt livet stracker sig, maste det ges bort, dess mal ar doden, morkret,
och att bejaka denna meningsloshet, att fbrspilla sitt liv i tjanst, det ar att "odmjuka sig", att
falla ned i jorden och mista sin existens. Att leva sa ar att vara osdmjukad, nere, men detta ar
att vara upphojd, ty det ar att vara i Kristus, ja att vara i Gud. Kristus ar vetekornet. som
kastas i jorden. Gud vistas i djupen, bland de fattiga. Hur skulle man kunna vara "hogre", mera
upphojd, an man ar, nar man ar i Kristus, i Gud, som ar var (olasligt ord) Herre? Allt vandes
har upp och ner. Ringheten ar hogsta hojd, delaktighet i Guds nedatvanda skapargarning.
Hogheten arjagets ensamhet i den tomma, sjalvtagna aran, fjarran fran Gud, fjarran fran den
levande manniskogemenskapen.

Men i den ensamheten ar vi oftast inlasta. Ja, det ar det normala i varlden, att den egna

vinsten efterjagas. Darfor ar ocksa den inre kylan det normala. Ty vi lever i en forvriden varld.
I stallet for att i hjartat strava efter andras basta, strava vi av hjartat efter vart eget basta - och
emot oss star lagen. Lagen ar vamet om de andras basta. Gud tvingar fram rattvisa i
samlevnaden genom lagen. Aven i lagens forra tavla (de tre forsta buden) ar var nasta med.
"Helga sabbatsdagen; den dagen skall du ingen syssla forratta, ej heller din son eller tjanare
eller din oxe eller framlingen; Kom ihag, att du sjalv var en tral i Egyptens land" (5Mos. 5) Det
ar nagot for Israel egenartat att pa detta satt motivera den heliga dagen, "humant". Budet ges
av Gud, men det syftar till manniskornas val; var nasta far skydd, da vi far befallningar. Synden
ar att vi sta emot tjanandet, emot Gud - darfor ligger lagvaldets tryck med ratta over var
tillvaro. Alia forsta vi textens forsta halft. Dar stod Jesus Kjistus pajorden, i honom vallde
manniskolivets renhet upp, i honom var tjanandets ande kott, han var utgiven for hela varlden
och var han gick fram loste han manniskor, befriade dem, utan att sjalv tra efter ara. Da fylldes
lagens mening, och i samma ogonblick brast lagens valde sonder. "Manniskosonen ar Herre
over sabbaten." Att bota en sjuk ar att utfbra ett verk till den sjukes raddning, det ar att
forverkliga sabbatens mening, och da faller sabbafen, sasom ett skal brister, nar fhikten
mognar. Jesus ar livets aterstallare; det lasta, under lag tralande livet, ratar liksom ut sig och
blir fntt, dar han gar fram och dar hans ord Ijuder. "Han tog honom vid handen" heter det i
texten"och gjorde honom frisk och lat honom ga sin vag". Ga in i livet! Stall dig pa din plats i
Guds skapelse och ge bort ditt liv i trogen tjanst mot nastan pa den ort som ar din! Bygg inte
upp nagot rattfardighetstom at dig, upphoi dig icke, odmjuka dig i stallet, lev! d.v.s. forlora
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ditt liv, ingen frojd ar som den, frojden i sjalvets sammanbrott och broders gemenskap, ty dar
andas Gud, dar bor Kristus.

Livet i sanning bestar alltsa i detta dubbla: att vara i Gud och att vara i nastan, att vara
utstrackt, utratad at dessa tva hall, oppen mot Gud i tron, oppen mot nastan i karleken. Och
dessa tva oppenheter aro en enda. Ty "Gud ar karleken". Letar man efter Gud, sa far man leta
genom universum fbrgaves, anda tills man hittar honom pa Golgata, i det utgivna, bortskankta
manniskolivet. som haller pa att do for oss andra. AT vi framme vid gemenskapen med Gud, ja,
da ar vi redan inne i denna strom, som valler mot de andras tjanst, da ha vi redan gemenskapen
med manniskorna, aven om for tillfallet ingen manniska ar hos oss: var existens, vart arbete,
var bon omslutes av manniskogemenskap och flyter sjalv han mot manniskogemenskap. Tro
ocli karlek ar en enhet. Man ar last, ofri, forkvavd av lagen, salange man inte tror, men tror
man, da slapper man hela rattfardighetsbyggandet och blir fri, ingen underdanig, inne i Gud.
hemma i livets egen mening, som ar - att tj ana, att ga omkring och frivilligt vara alia andras
drang, utan lag, utslappt ur detta helvete, dar varje garning skulle gagna en sialv och dar allt i
himmel och pajord stod emot en, utslappt ur denna demoni, dar man oavbrutet "upphojde sig"
och alltsa blev "forodmjukad", blev domd, inslappt i detta paradis, dar man fritt "odmjukar
sig", tror och tjanar och darigenom bara i varje stund "blir upphojd", d.v.s. nara Gud. Ty att
vara borta fran Gud ar att vara forodmjukad, och att vara nara Gud ar att vara upphojd.

Ar vi inte ^arran fran denna frihet? Ligger inte kyrkoma lasta vid fromma lagar i detta
olyckliga Europa, dar ingen nyskapelse sker mera utan dar Anden blivit stum? Finns det inte en
kyrklig ofrihet infor nastan. en tillstangdhet, som samtidigt ar en tillstangdhet infor Gud och
hans levande garningar, sa att ingenting hander, inga band lossnar, inga sjuka blir friska mer.
Det diktatoriska statstryckets (?) tillvaxt ser vi runtomkring oss, men dess tillvaxt, ofrihetens
tillvaxt, ar lagens tillvaxt, det hardnande greppet kring folk, i vilka sjalvfbmekelse och
offervilja halla pa att do. Dar tjanandet inte frivilligt porlar upp hos enskilda, dar maste lagen i
samhallets topp skarpas och stracka sig langre och langre in i manniskoodena. Nar skall detta
jamgrepp lossna? Nar skall friheten se sitt omrade vidgas i stallet for att se det daligen krympa
ihop? Sa lyder den europeiska kulturens livsfraga idag. Och det djupaste svaret ar denna tes,
uttalad av en av 1900-talet fa verkliga profeter: "Nar rorelsen bort fran Gud hunnit darhan, att
man kommit in under Satan, da boijar fornyelsen." Da ar det slut med detta tomma
frihetsbegrepp, denna hunger efter frihet for det egnajaget (som ar Satans frihet att forvrida
oss) och man forstar: frihet ar innersta bundenhet vid livets kalla, frihet ar art vara i Gud, ingen
annanstans an i Gad - da borjar Anden pa nytt blasa over denna gamla pinade varldsdel. Och da
kanske man ocksa fbrstar nagot annat, som det annu sa lange knappt ar lont att forsoka tala
om - kanske man da fbrstar talet om himmelen, om uppstandelsen fran de doda.

Ty ordet om himmelen har i hogsta grad med den sak att gora, som vi nu ror vid. Att vanta
efter den fulla friheten ar att vanta efter uppstandelsen fran de doda, d. v. s. det ar att villigt ga
in i doden for att komma ut pa andra sidan , dar Satan ar slagen och var sjalviskhet antligen
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forkvavd. Nar var omgivning, var nasta icke loses, nar vi icke ha den inre kraft, som ar en kalla
i oknen for de andra, sa ar detta ett vittnesbord om var egen fangenskap. Vagen ut ur fangelset
ar att folja Kristus efter, ty han har varit inne i fangelset och gatt ut genom att do och uppsta.
Vagen ut ar att lyssna efter hans ord och sa ga, vandra, bejaka detta morker, som doden,
tjanandet, utgivandet ar. Bara lata tillvarons krav bearbeta det egnajaget, lata lagen gora, vad
den vill gora, alltsa kuva, tukta, "odmjuka". Och sa mitt i dennajordiskhet lyssna, hora
Konungens ord fran himmelen: "Edra hjartan vare icke oroliga eller forsagda, tron pa Gud,
tron och pa mig...jag vill, att darjag ar, dar skolen I och vara. Och vagen som leder ditjag gar,
den veten I... Jag ar vagen, sanningen och livet." Annu fbrnimmer vi banden och fangslen kring
oss, alltsa ar vi inte framme utan pa yag. Men vi ar inte i Kristus fbrst nar vi kommit fram utan
redan nu; vi ar pa vagen, hos honom, ty han ar vagen. Aven under lagens tuktan ar vi i Kristus,
ty vi ar under korset. och korset ar hans, hans yag. Eftersom vi annu kampa och ej fatt makten
Over var sjalviskhet, darfor har lagen mening och ratt emot oss, darfor har lagen en syssla att
skota i vara kroppar, darfor bor det halsa, sundhet, i denjordiska tillvarons hardhet och
stranghet. Om vi bara kan tro. om vi bara kan halla fast, att vi ar pa vag, alltsa om vi bara kan
hoppas pa himmelen, sa kan vi vara mitt inne i lagens varld och anda aldrig bli lagtralar,
tvartom alltid vara "de friaste herrar over allting och ingen underdanig". Lagen huserar och
bestammer om det ena och det andra men vi bejakar fritt dess regemente, ty dess syfte ar var
nastas val, som vi i karieken sjalva vill: vart hjarta ar ovanfbr lagens majestat, tron vilar i
hoppet, smakar redan nu uppstandelsen och den eviga, vantande friheten. Lagen dodar oss
visserligen, men det ar en egendomlig gladje i att bli dodad, ty vi vet ju nu, att vi ha fienden
inne i oss sjalva, det ar han, som dor, men yi, vi uppstar, vi fbrnyas till "var invartes manniska
dag efter dag", eftersom vi "ha till Ogonmarke de ting, som icke synas" (2Kor 4). Lagen bindes
sa vid den gamla manniskan, som dagligen skall korsfastas, sa att den nya manniskan uppstar.
Far den gamla manniskan vara ifi-ed, ja, da "upphojer man sig" och blir "forodmjukad" (= dod
for evigheten). Dodas den gamla manniskan, da "odmjukar man sig" och blir upphojd (levande
i Kristus for evigheten, uppstanden fran de doda). Orden om "odmjuka" och "upphoja" handla
strangt taget om Kristus. om hans kors och hans uppstandelse. Men eftersom Kristus ar var
vag till livet, handlar orden ocksa om oss, om var dod - och om vart liv, som ar dolt under var
dod.

Men nu atervander var svara fraga: nar man pa sa satt stravar genom detta livs morker for att
na fram till uppstandelsen, tar man sig sig inte da ara for egen del, ar man icke oavbrutet kvar i
egoismen, fast man utvidgar den over tidens grans. I begynnelsen av var predikan sag viju
upphojelsen ligga nere i sjalva ringheten, eftersom Gud var i djupet; da var gudsgemenskap
detsamma som nastankarlek pa jorden, da hade vi annu inte infbrt tanken pa en efterfbljande
harlighet efter detta livs kamp. Men nu, i det, som vi senast sade, blev man forst odmjukad och
sedan i alia fall upphojd. Forenar inte detta bade tron och nastan-karleken? AT det inte ett
sjalviskhetens gift i hela denna forhoppning?
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Hartill ar tva ting att saga. For det forsta: Man uppfattar gladjen och hoppet som egoism
huvudsakligen darfor. att man menar. att himmelen ar en inbillning. Det enda, man da tar i
betraktelse, ar en oviss religios manniskas sjalsliv: i denna sjal finns en forhoppning om en
himmel: har bor egoismen, sager man. Hela saken blir en annan, om man verkligen raknar med
att de faktiskt kommer ett "Rike som icke kan bava", att de dodas uppstandelse oemotstandligt
nalkas sasom varen nalkas. Man blygs icke over att gladja sig at den annalkande varen, ty ingen
pastar eller tror: "Varen ar till for min skull, varen kommer till mig speciellt. Den kommer
ocksa till andra, jag ar i en skara, som smakar varen och dari Guds godhet. Bakom alltsammans
star den givande Guden. Att vanta de dodas uppstandelse ar att vanta Guds seger, hela.
skapelsens frihet, livsfiendens totala katastrof- och om sig sjalv bara hoppas att fa vara en ton i
detta valdigajubel. I det tankta salighetstillstandet kanjaget vara centmm, men i det Rike, som
i verkligheten kommer en gang, ar vi hos Gud och hos nastan, losta urjagiskheten, bofasta i
karleken.

For det andra: I dettajordiska liv behover vart tjanande, vart utgivande, for att det helt enkelt
somjordeliv skall vara mojligt att leva. Vill man stryka vetekornets uppstandelse sasom
sjalviskhet, sa kan man i varje fall inte stryka ofFret, doden. Ty detta ar till varons varsta
sjukdom att vi manniskor inte vill leva for varandra. Utgivandet for nastan pajorden,
bejakandet av tjanarlivets morker ar i varje fall nodvandigt. Om du ar orolig for att ditt hopp
om himmelen ar exotiskt, sa lat det da vara och lev for nastan! Kristus kommer anda, fast du
inte trangtar darefter. Han ar van vid manga slags larjungar, inte bara vid Johannes utan ocksa
vid Thomas och Petrus. Jorden ar som en valdig gastabudssal, ett vimmel av manniskor,
overallt ar var nasta. Sa ga da, utan framtidsspekulationer och bar med gladje din lott! Ga och
tag den nedersta platsen vid bordet! Amen.

Lat oss alia bedja! (Korta kyrkobonen) Amen.
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