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Dagens predikan over denna text kommer att beta av tio olika punkter. Det later mycket men
somliga av dessa punkter innehaller bara ett par satser. I sjalva verket blir predikan ganska
kort. Den forsta punkten handlar om texten i den situation da Jesus talade. Da var
larjungaskaran en obetydlighet, det var bara tolv stycken och bland dessa tolv en forradare. De

ledande i folket stod emot denna lilla skara och Rom, varidsmakten, kunde doma till doden. Da

talar Jesus om nagot som ar Utet men som i sig har kraft att vaxa, ett litet fro som myllas ner i

marken, en bit surdeg som langsamt genomsyrar en hel deg och blir till brod. Jesu budskap ar:

var trogen mot det som du ar! Ge inte upp! Hall fast! Du koinmer att fa liv och vaxa.

Den andra punkten handlar om en vanlig utlaggning av denna text. Da ar det inte Jesus som

talar darborta i det lilla, utan det ar vi som talar ny och har. Vi blickar tillbaka pa nagot som

har skett: evangeliets vandring genom variden, bibelordet pa standigt nya sprak, kyrkosamfund

i alia varldsdelar. Se, sa stort froet blev! Se, hur mycket som ar genomsyrat! Kristendomen, det
ar inte nagot att forakta, den ar en faktor att rakna med.

Den tredje punkten handlar om vad predikan ar. Predikan ar ett ord som talas till manniskor

och som i manniskor astadkommer en verkan. Predikans utgangspunkt ar en text som en gang

talades till manniskor och som da i mamiiskorna framkallade en verkan. Predikan fullgor sitt

syfte nar den ny, i manniskorna, framkallar samma verkan som da - nar ordet forst talades.

Den ^arde punkten ar en kritisk bedomning av den textutlaggning som vi nyss - i punkten 2 -

tog del av. Denna utlaggning, som skildrar kristendomens langa segertag och kyrkans

framvaxt, upphaver textens mening. En sadan predikan framkallar en efFekt som ar rakt motsatt

den verkan texten vill uppvacka i oss. Ty Jesus framkallade fortrostan och livsmod hos

manniskor som hade majoritetan emot sig. Men den utlaggning, som blickar tillbaka pa vunna

segrar, den framkallar en kansla av makt: vi kristna ar i alia fall fortfarande majoriteten har i
landet!

Den femte punkten - och har ar vi vid vandpunkten - den femte punkten ar en fraga och ett

forsok till awagning och besinning. Kan det verkligen vara fel (!) att texten handlar om Kristi

kyrka och forsamling i varlden? Texten handlar val om nagot som icke annu fanns nar Jesus
talade men som sedan uppkom - sasom ett trad blir till ur froet? Ja, det ar ratt, texten handlar

om det. Men ett trad vaxer under kriser. Det tappar lov. det blir kalt och fattigt, nya blad bryter
fram - och "det gor ont nar knoppar brister". Att vaxa ar forenat med smarta och forlust. Det

finns manga exempel pa detta i kyrkohistorien. Har, idag, bar tva exempel namnas.

Det forsta exemplet - och nu ar vi vid punkten 6 - ar reformationen. Alia som var experter pa
hur kyrkan ska styras, alia auktoriteter stod emot Martin Luther. I mer an tusen ar hade

klostren varit andliga centra, latinet hade talats, Rom hade varit kristenhetens medelpunkt. Och
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1521 stod han, ensam pa golvet, framfor den hogsta varldsliga makten, kejsaren. Ett hade han

som stod, Bibeln - med evangeliet sasom spjutspets in i framtiden. Ingen kan saga annat an att
det vaxte ur detta, ett trad - och vara fattiga folk haruppe i Norden kon-i, likt himmelens faglar,
och "byggde bo ibland dess grenar"

Den sjunde punkten ar exemplet nr 2, slaveriets avskaffande. Det finns slavar i den urkristna
forsamlingen, de omnamnes i Nya testamentet. Detta anfordes i kyrkan av anhangare till
slaveriet, det var ett skal for att slaveriet borde behallas. Experterna pa ekonomi kunde
dessutom visa vilken fordel det var for samhallet att slavar kunde anvandas. Och - varje
slavskepp, som gick fran Afrika over Atlanten, hade prast ombord. De svarta fick lara sig vem
Jesus var och lara sig sjunga sanger om honom. Och dartill kom att en del slavar sjalva ville
fortsatta att vara slavar; de levde trygga och hade vanliga husbonder. Arbetet for slavens frihet
var ett arbete i underlage. Det bedervs av en minoritet, i motvind, en overtygad skara som
vagrade att ge upp. "De blev ett trad med djupa, djupa rotter."

Och nu den attonde punkten. Kampen for refonnationen och kampen for slaveriets
avskaffande hor till det forgangna. Vi lever ny. Och vi ar kyrka i kris, en kyrka fran vilken
loven faller: grenverket borjar se kalt och fattigt ut. Pet ar da det stora sker, da pagar det tysta
arbetet under marker, i mullen, som ger ny skord. Fragan ar; Vad ar var gaming? Vad ar det
for nod som forut icke farms men som finns nu, ja, som ropar nerifran djupen ^? Om vi inom
oss sjalva kunde fornimma den noden, skulle vi bli vissa om var garning i nuet, den uppgift som
pekar framat.

Somligt ar redan idag helt klart - och det ar nionde punkten. De gamla monstren, lonsamhet,
ekonomisk tillvaxt, okning av prylar mnt omkring oss, det kan inte vara malet. Det som skall
trada i dess stalle kommer med all sakerhet att motas med irioni och overiagsna tonfall fran

experterna - sa har det alltid varit. Ny ar uppgiften att varda skapelsen, inte bara tekniskt

utnyttja den - och - sasom alltid, nar Kristus leder farden - uppgifiten ar att varda naturens

tillgangar sa, att de svagaste och fattigaste inte kommer i klam. Det betyder idag en ny insikt

om att helajordklotet ar en enhet och att alia vi, som bor pa detta klot, hotas av samma faror,
faror som svetsar oss samman till "enmansklighet".

De som agnar sin kraft at att har finna vagar j&amat, med dessa mal i sikte, de finns i alia

varldsdelar; manga av dem ar unga och de ar overallt en minoritet. Majoriteten star dem emot,

overallt. Unga manniskor kan latt knackas, ofta behovs bara ett hanskratt - och Ijuset i deras
ogon slocknar. Atskilliga har redan blivit knackta ochjagar nu i stallet efter privat vinst och
karriar. De gor det med daligt samvete, framgangen har en obehaglig bismak. De kanner sig ha
svikit nagot som ar gott - och som forblir gott, i motvinden.

Andra ar trogna och haller fast. De vagrar att ge upp. Det ar de som ar varidens framtid, de
har inom sig detta som senapskornet och surdegen star for.

Till slut, viktigast av allt: den tionde punkten. Ordet som Jesus talar vill vacka nagot i hjartat,

i ditt hjarta. Nar Gud sande Jesus i variden for att visa oss vad som ar viktigast, sande ban
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honom inte dit dar politiska beslut fattas, inte in i Stora Radet, inte in i nagot kyrkomote. Dar
utformas viktiga beslut, det ar sant, men Gud sande honom inte dit. Han sande honom till en
lam bar, en blind dar, en synderska, en vilsegangen, en ensam kampande vid dammen i Betesda,
sjuk sedan 38 ar. Till enskilda i nod sande Gud sin Son.

Du som sitter i banken, du yet vad det ar i ditt liv som ar gott men svagt och litet. Du orkar
snart inte langre halla det vid liv, i motvind, utan framgang,. Hor nu ordet, det talas till dig. Ge
inte upp! Var inte radd! Fortvivla icke! Gud omger dig pa alia sidor och haller din tillvaro i sin
hand.

Lat oss bedja.

0, giv oss, Herre av den tro som sorgerna betvingar....
0, giv oss, Herre, av det hopp som inissmod icke hinna...
0, giv oss, Herre, karlek ock,
som aldrig vander ater,
som, fastan standigt gackad, dock
sig ej fortrottas later. Amen (Sv.Ps. 357)
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