
PREDIKAN PA 16:E SONDAGEN EFTER TREFALDIGHET DEN 8/9 1940
I GAMLEBY KYRKA.

TEXT 1UK 7:11-17.

PSALMER: 572:1-2, 478:1-6, 476:4, 479:1-3, 592:9.
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I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen
Lat oss bedja!

Upplys oss, Herre, med ditt ord,
Att vi pa denna morka jord
ifran din vag ej vike.
Och for oss sist i Kristi tro
Fran "Dodens skugga", darvi bo,
Till Ijuset i dltt rike. Amen. [Sv.Ps. 480:5]

Kyrkoaret foljer icke sallan naturen i dess vaxlande lopp. Under april- och maj-veckor,

da det nya livet spranger sina holjen i lund och mark, da ga vi fran den skira gronskan in

i templet och lyssna till orden om Hans liv. "som doden overvann i paskens

morgonstunder" och orden om Anden: "edra ynglingar skola hava drommar", som det

heter i Pingsdagens epistel. - Nu har suset blivit morkare till sin klangfarg i vara skogar,

Ijuset har blivit sparsammare och gronskan har blivit aldre aven till sitt utseende - med

ganska manga rodbruna eller gula frlackar. Och nar sa naturen talar om host och

avtynande och undergang, da kommer den 16 Sondagen efter Trefaldighet och befaller

oss att i vara hogmassor runtom i landet betrakta "Dodens skugga".

Det rader dock en viss motsagelse mellan overskriften over var sondag som helhet -

"Dodens skugga" - och overskrifterna over de enskilda texterna: "Anden giver den

invartes manniskan kraft [episteln), "Jesus uppvacker Lasarus" [I hogm.), "Livet segrar

over doden" [I Aftons.J, "Jesu makt att giva liv" [II Hogm.), och "Kristus ger mod bade att

leva och att do" [II Aftons.J. Och i alia de psalmer, som vi idag sjunga, host-och

gravpsalmer, ar hoppets ton trots allt den starkaste, som ett ledmotiv i bakgrunden av

all dodsklagan, ett ledmotiv, som arbetar sig fram och vinner seger i sista versens final.

Sa skall ocksa var sista psalmvers i dagens hogmassa fa vara idel lovsang.

Och detta Ijus - denna segrande gladje - i psalmer och texter, det underliga sklmret

over forgangelserns verklighet, det kommer pa ett eller annat satt fran Kristus, "Guds

levande Ord oss givet". Liksom allt Ijus och all varme i naturens varld i sittyttersta

ursprung harstammar fran Solen, sa strommar ocksa allt Ijus i Andens varld fran den Sol,

som gick upp 3 dagar efter Golgata, da stenen var kastad at sidan och da den oppna

graven vittnade om att "Doden var dodad". "Och angeln var att skada sasom en Ijungeld

och hans klader voro vita sasom sno", vittna kvinnorna om paskmorgonens under enligt

den forste evangelisten. En strimma av skinande vitt Ijus vilar sedan den morgonen over
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all forgangelse, och ingen kan avskarma det Ijuset, ingen kan helt morklagga
manniskolivet efter den dagen - lika litet som nagon gudsfornekare kan slacka Solen pa
himmelens faste. Kristus har dott och uppstatt: hans larjungar kan darfor aldrig tala om
Dod, aldrig sjunga om dod utan att de pa samma gang sjunga och tala om Liv. Dessa
tvenna, Liv och Dod, Marker och Ljus, de ha tvinnats samman av Gud sjalv, bade i
Skapelseverket med dess vaxling av natt och dag och i Aterlosningsverket med dess
hemlighetsfulla enhet av Kors och Uppstandelse, Golgata och Pask:

"Angest skall foda det hopp, som oss glader
Plaga skall vandas i halsa och bot"

"Sorgen skall do,
Sallhetens fro

Springa i blomma pa himmelens 6".

Kristus mitt i Dodens varld, Ijusknippet over bartacket - det ar ocksa den bild, som

dagens evangelium staller fram for var blick. Den korta och enkla texten har nyss blivit

upplast fran altaret. Den berattar for oss om "Ankans son i Nain". Den star i det 7:de

kapitlet has evangelisten Lukas, men eljes ingenstades i vart Nya testamente.

Forfattaren till det 3:dje evangeliet, som enligt sin egen forklaring i det forsta kapitlets

inledande versar "grundligt efterforskat allt anda ifran begynnelsen", har val funnit aven

denna lilla berattelse, som var valkand och gick fran man till man i den lilla staden Nain i

Galileen, fjarran fran de stora strakvagarna, men som val glomdes bort och forsvann

blans manniskor utanfor den obetydliga orten; de hade sa mycket annat att tala om:

Lasarus uppvackelse i Betania, som lag alldeles utanfor huvudstaden, uppvackelsen av

Jairi dotter - hennes far var ju dock synsgogforestandare - andra markliga handelser att

fortiga. Nain var ett samhalle av ringa betydelse - staden namnes icke 1 hela Bibeln pa

nagot annat stalle an har i Lukas evangelists 7:de kapitel. Och modern var en anka,

namnlos liksom sin son: vi far aldrig veta, vad nagon av dessa tva hette. Men vi ar glada,

att Lukas, ensam bland de 4 evangelisterna, tack vare sitt samlarnit, kunnat infoga aven

denna parla i det smycke, som hans evangelium ar, och sa bevarat till oss de fa rderna

om ankan i Nain och hennes unge son.

Nu kan man visserligen undra vad vi kunna hamta for trost ur en text sadan som

denna. Det finns valknappast nagon har i kyrkan idag, som icke nagon gang gatt bakom

en kista - kanske ha vi gatt som sma barn bakom fars eller mors kista, kanske som vuxna

bakom ett barns vita traholje. Eller ocksa var det en annan, lika kar, som blev bortburen.

Men ingen av oss har tillhort ett begravningsfolje, som i likhet med sorgetaget i Nain

hejdades pa vagen, befallt av Livets konung att stanna. Kanske bad du en fortvivlad bon,

att det skulle ske sa. Men bararna gick obevekligt vidare, med avmatta steg, och

framkomna till sitt mal sankte de utan forskoning sin borda i djupet. Sedan gick man

hem och forsokte vanja sig vid, att den rosten inte hordes langre, att de valkanda stegen
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i trappor och rum aldrig mera skulle komma tillbaka. - Och nu far vi veta, att en gang, for
snart 2000 ar sen, var det en anka som berett sig pa denna morka odslighet, berett sig pa
varre ting an sa, pa det fullstandiga armodet, sedan nu sonen foljt hennes man i sparen -
men hon fick genom ett under se sina ogons trost igen, hora honom komma och ga,
sjunga och arbeta. Om jag forlorat en rikedom, sa lander det mig till foga gladje att veta,
att en kvinna for 2 artusenden sedan vunnit en rikedom. Nagon verklig trost kan jag inte
finna i ett sadant textord.

Nar kristen predikan arhundradena igenom statt infor sadan trostlos sorg, har den
tillgripit en ganska egendomllg utvag. Manniskan sorjer en alskad bortgangen och vill ha
det forlorade ater till Livet. Guds Ord sager till den sorjande manniskan: Du skall sjalv
do, folja den begratne dode efter pa vandringen ur Livets land in i Dodens rike. Aven
ankan i Nain slutade omsider sina dagar, och samma ode vedefors hennes son. Evigt
lever ingen har, icke heller de manniskor, som Jesus, Herren, under sin jordiska
vandring uppvackte fran de doda. - Men Guds Ord gar annu langre. Det sager dig, att du
pa andra sidan av den morka floden skall svara for det liv, som du levat har. Hur denna
dom skall tillga, vet vi icke sakert. Herrens olika ord om "den yttersta dagen" kan icke
sammanfogas till en entydig och klar bild utan kvarlamnar ett halsosamt dunkel i
larjungens sinne. Vi marker ju, att vissa av vara handlingar "gar igen" redan har i tiden,
man far "uppskara, vad man satt" av osanning, karleksloshet och slapphet. Det kan ga 10
ar eller 20 ar, men en dag hander det, att man genom det yttre livet sjalvt far strafffor
nagonting, som man gjort och som man trodde vara holjt i glomska. Vi kan vara
overtygade om att samma lag om sadd och skord bevarar sin giltighet aven efter doden.
Hur det skall ske, veta vi icke. Men den lag, som domen skall ga efter, den lagen kanner
vi, och ingen kan undfly den: "Vad gott ar har han kungjort for dig, o manniska. Ty vad
annat begar val Herren av dig, an att du gor vad ratt ar och vinnlagger dig om karlek och
vandrar i odmjukhet infor din Gud?"

Sa sager Herrens ord idel bittra ting till oss. Hela var tillvaro ar inbaddad i Dod och
Formultning. Och over varje barn, som leker pa gatan, hanger detta ode: Vad du an gor
for ont i ditt liv pa denna blodbesudlade Jord, sa kommer du att fa igen det: manniskor
hamnas, staten hamnas, genom domstolar och fangelser; folken hamnas efter 20 ars fred
med nya krig, ve de besegrade, och ve segrarna, nasta gang ar det deras tur: livet ar en
enda sjudande kittel av Hamnd. - Detta ar Bibelns uppfattning om den varld, till vilken vi
fodas. Och till yttermera visso slar Bibeln fast, att Doden och Vreden med full ratt kastar
sin skugga over Jorden, ty "manniskorna aro onda". Guds dom ar det yttersta hotet,
ovanpa allt annat.

Hartill fogar nu Bibelns forfattare vissa andra drag, av vilka det viktigaste ar foljande:
Mitt i den sonderslagna varlden, mitt i den sa foga uppbyggliga varldshistorlen star det
ett Kors, rest uppemot skyn, och pa det korset hanger en man och kampar med Gud en
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fredagskvall. Allt ont och allt bittert har gaddat sig samman mot Honom for att om
mojligt soka astadkomma, att ocksa han blir ond i sitt hjarta. Det ar namligen sa, att nar
all den har ondskan i varlden traffar en stackars manniska, sa blir den manniskan bitter

d.v.s. hon blir sjalv ond, och det ar pa det viset, som fordarvets makter breder ut sig och

haller sig uppe undan for undan. Intill denna fredagskvall har Mannen pa Korset hallit

hela elandet ifran sig: "Denne man har intet ont gjort", sager en av rovarna vid hans sida,
och det var ett sant ord fran arena lappar. Men nu gallde det den stora slutkampen, som
pagick fran tredje timmen till nionde timmen. Och icke ett ont ord kom ur hans mun,

icke en ond tanke uppsteg i hans hjarta. En obruten och obesegrad Karlek var det, som

tystnade, da Mannen pa Korset bojde sitt huvud och gav upp andan. Detta var nagot
alldeles nytt i Ondskans dittillsvarande verksamhet - det var forsta gangen, som den icke

kom nagon vart, hur den an vande sig. Ondskans tvillingbroder, Doden, ansag sig
daremot ha all anledning till belatenhet den fredagskvallen. Han hade icke misslyckats:

dod var Mannen pa Korset i alia fall, "korsfast, dod och begraven. Nederstigen till
dodsriket". Denna gladje varade till sondag morgon. Da kom nagra kvinnor utifran

graven och de grat och log om vartannat: han var icke dar, stenen var bortvaltrad. Strax
efter kom Petrus; han hade fornekat honom under natten fore korsfastelsen och sen dess

irrat omkring i Jerusalems omgivningar, hit sen dit, i samvetskval och fortvivlan - men
nu hade han sett honom, Levande; det var en segrare han sett, icke en korsfast och

smadad manniska; han begrep inte, hur det gatt till, men levde det gjorde han. Och sa

kom 2 stycken fran Emmaus; de hade suttit och atit med en framling fran vagen, och nar
han brot brodet, sag de, att det var Han, det var alldeles som pa torsdagskvallen, da han
brot sonder brodstycket och talade de underliga orden om sitt blod och sin lekamen;

han maste ha uppstatt pa nagot satt, han maste leva. Och nu samtalade de, var och en

berattade sitt - dorren reglade de: ingen kunde veta, vem judarna harnast tankte dra

infor Stora Radet. - Da stod Han mitt ibland (dem), plotsligt: "Frid vare med eder! Sasom
Fadern har sant mig, sa sander ockjag eder". Han sande dem. De var nagra stycken i ett

rum i Jerusalem, enkla man och kvinnor, fiskare och tulltjansteman. Men de lydde
Honom, sin Herre. De borjade i Jerusalem. Andra togvid, Paulus, eldsjalen; evangeliet

om Korset och graven svingade sig over till Europa, kampade sig norrut steg for steg.
Annu i detta ogonblick Ijuder detta budskap, idag, nu genom ord och sakrament, genom

Kyrkan mitt i all dess brist. Nu har Anden fran Mannen pa Korset natt dig, som besoker
en hogmassa 1940. Ty han levde verkligen, och han lever annu idag.

Vad sager han dig? - Han sager icke att varlden ar battre, an vad den ar. Dod och Synd

rader i varlden, det far du finna dig i. Men sedan sager han: "Grat icke!" Dod och Liv ar
hoptvinnade har, men det, som du kallar dod, ar kanske liv, och det, som du kallar liv, ar

kanske dod. Att bara finnas till ar icke Liv. Har ga manga manniskor omkring pa jorden
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och skater sina affarer, men de ar doda. Att sluta andas ar icke Dod. Manga manniskor
vila pa kyrkogarden, men de leva, ett oforgangligt liv, som aldrig nagonsin dor.

Darefter sager han: "hur ar det med dig sjalv? Den som gick ifran dig, den bortgagne
eller den bortgagna, som du sorjer och vill ha tillbaka, hnom har jag i mina hander, hon
bor i min Faders hus, men hur ar det med dig sjalv? Lever du, eller Inbillar du dig bara,
att du lever? Det enda liv, som varar, ar Karleken - den "lever som Gud", lever som jag
sjalv, korsmarkt och segrande, ringakatad och evig, svag och anda "starkare an Doden".
Den som alskar, han har overgatt fran doden till Livet. - Och ar jag dod, da sager han till
mig som till ankans son: "Sta upp. Det galler att sa en adel sad pa vandringen genom
Varlden. Det galler att alska, form sol gatt ned. Sa res dig upp och sta pa dina fotter."
Men da svarar jag: "Jag kan icke sta upp. Jag vill alska, men jag gor det inte, jag kan inte.
Hj alp mig! Giv mig ditt liv, Herre, som overvinner doden." Och nu har han antligen fatt
mig pa ratt bog. Att bara frukta doden, den lekamliga doden, det ar nagot okristligt i en
sadan hallning. "Frukten icke for dom, som val kunna drapa kroppen, men som ingen
makt hava over sjalen, utan frukten Honom, som har makt att forgora bade kropp och
sjal i det brinnande Gehenna", sade Mastaren till sina larjungar. Fly icke bara Doden,
utan framforallt hans tvillingbror Ondskan! Frukta icke endast detta, att du en gang skall
insomna, utan frukta det dar, som vi forut talade om: detta att vi maste svara,

rakenskapen, domen. Tank icke bara att det galler att leva salange som mojligt; fragan ar
hur du lever. Nu forst blir du pa allvar varse Guds karlek, uppenbar i Kristus. Det
vasentliga i texten idag ar verkligen icke Herrens makt att uppvacka doda, utan det ar
hans Godhet. "Han var sin moders ende son" - "Kristus gav honom at hans moder" -
dessa satser gor, att undret icke ar ett naket maktunder utan en gaming av enkel godhet.
Herren kom till Nain och gjorde en aldrig kvinna en tjanst. Och det viktigaste i evangeliet
om Korset och Uppstandelsen ar detsamma: offret, gavan, vittnesbordet om att Gud i
himmelen ar God. Han kan langsamt hjalpa den, som icke kan "sta upp" - ett steg1taget,
om du beder och hanger fast vid honom. Och sa kan han ge mig trygghet infor domen,
trots att jag forblir syndare till mitt sista andetag. Men detta ar en sak for sig, som inte
skall behandlas pa 16:e sondagen efter Trefaldighet, da "Dodens skugga" ar
predikoamnet. Det viktiga idag ar att vi sluta upp att frukta den lekamliga Doden och
klaga over den. Det finns andra ting att tanka pa, som ar atskilligt allvarligare, namligen
"Evig Dod" och "Evigt liv". Men vilken fruktan, som an ansatter oss, och vilken "Dod",
som an skrammer oss - for allting finns det bot i Guds Ord. Och darfor sluta vi, sasom vi
borjade, med den bonen:

"Upplys oss Herre med ditt ord
Att vi pa denna morka jord
Ifran din vag ej vike
Och for oss sist i Kristi tro
Fran "Dodens skugga", darvi bo,
Till Ijuset av ditt rike." Amen.


