
PREDDCAN PA 18:E SONDAGEN EFTER TREFALDIGHET DEN 8/10 1944
I LmKOPmCS DOMKYRKA.

TEXT MATT 13:44-46,
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PSALMER: 296:5, 174:9-14, 426:3, 529:1-4, 349:5.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
Lat oss bedja.

Gud, giv mig syn, som genomtranger natten!
Annu jag soker efter dolda skatten.
0, lat mig fiima parlan utan like!
For mig till Uvet, gladjen i ditt rike!

Dagens text skildrar inte nagra idealgestalter for oss. Mannen, som finner skatten pa en

annan persons agor, ar icke sa uppoffrande, att ban underrattarjordagaren om dennes okanda

rikedomar, utan han haller tyst om saken, satter in allt pa att skaffa sig kontanter och lyckas till

slut sjalv komma overjordstycket och darmed skatten. Den andra halften av texten idag, orden

om honom, som samlade parlor, visar oss alldeles samma manniskotyp: icke en drommande

"samlare" pa sidan om den krassa verkligheten, nej, "en kopman soker efter goda parlor" - det

ar en parlhandlare pajakt efter utmarkta varor fast besluten att icke slappa ett bra byte ifran

sig. Bada dessa man, skattsokaren och parlhandlaren, ha nu enligt Jesu ord nagot att saga oss

om "himmelriket": "Himmelriket ar likt en skatt" - "ytteriigare ar det med himmelriket, sasom

nar en kopman soker efter goda parlor." Hela liknelsen skall tillampas pa andliga och

gudomliga ting, icke pajordiska och manskliga (skillnad: stavarjag efter enjordisk skatt

hindrarjag en annan att fa den, sa icke med den himmelska skatten). Vad har da liknelsen att

saga oss om vart forhallande till Gud och bans eviga rike? Den bar tre mycket klara och enkla

sanningar att inpragla i vara hjartan denna dag - tre lardomar.
Forst:

Den andliga verkligheten ar icke latt synlig och uppenbar utan dold, nagot som man maste leta
efter.

Manga hade gatt overjordstycket, dar skatten lag gomd. Nar det sent omsider blev kant,

vilken formogenhet den lycklige vunnit med sitt fynd, maste mer an en fattig dagakarl saga sig:

"Alldeles intill den darjordbiten bar jag trampat hundratals ganger, och strax bredvid bar jag

sjalv statt och gravt, menjag kunde ingenting hitta, jag ar lika fattig idag, somjag alltid har

varit." Den andelosa manmskan fornimmer val redan har i tiden da och da i en halv aning sitt

armod. Men den fulla insikten i gudloshetens fattigdom kommer dock forst i den stund, da

himmelrikets skatt ar lyft i Ijuset, denna for var tanke ofattbara dag bortom doden, da det eviga

Uvet blir uppenbart. Har i timligheten kan man i alia fall alltid haka sig fast vid hedningens

trost: det ar bara dronunar och fantasier, detta fromma prat om himmel och evighet. Har i
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jordelivet ar den gudomliga skatten "gomd i en aker", en vanligjordisk aker, som ser ut precis
som alia andra akrar. Det flodar en strom utav ord in i vara oron - varfor skulle det eviga livet
liggajust i Bibelns ord? Den arju bara en bok bland andra bocker. Tusen infall och tankar bolja
genom n-iin sjal - varfor skullejust den dar stamman, som stilla manar inne i img: var sann! tank
pa dina medmanniskor och deras basta - varfor skullejust den rosten, som de kristna kalla for
samvetet. vara Guds rost? Den rosten ar val bara en frukt utav manga slaktleds uppfostran?
Den makt, somjag vill kalla Gud, han maste sta utanfor alia yttre former - ja, om kyrkan hade
haft makt att hindra kriget, om kyrkan kunde skapa omjorden och avskaffa ondskan, da kunde
jag tro, att Gud vore i kyrkan. Men nu - att Gud skulle ha lagt sin himmelska kraft i dopets
vatten och i nattvardens vin och brod - nej, det maste ni bevisa, innanjag kan tro det. - Men
inget bevis kommer. "Himmelriket ar likt en skatt, som har blivit gomd i en aker." Den akern
skiljer sig inte fran andra akrar, i vilka ingen guldskatt ligger utan idel fattig jord finnes.
Kristendomen ser ut som allt annat manskligt. Men - "den som soker han far." Alltid, i alia
sekler har det funnits manniskor, som sokt och letat efter den dyrbara parian,
gudsgemenskapens hemlighet och som ha funmt - den dolda skatten bar blivit deras livs
rikedom.

Darnast:

Ingen har kunnat aga livet i Gud utan att avsta fran mindre viktiga livsvarden.

Nar mannen hittat skatten i akern, salde ban allt vad han agde. Annars hade han aldrig kunnat

kopa akerstycket. Och parlhandlaren var tvungen att gora likadant for att komma i besittning

av den enastaende parlan. En och annan sak i deras losore var det visserligen smartsamt att

skiljas ifran, men da de stod i valet mellan dessa sma kara ting pa den ena sidan, parian pa den

andra sidan, da lat de sina gamla agodelar fara. Utan denna atgard skulle de for alltid ha varit

kvar i sin fattigdom. Det ar nodvandigt for den kristne att avsta fran overtradelse av Guds bud,

enskilda bud. Vi kommer dock nagot pa sidan om texten om texten ifall vi stannar harvid.

Synden ar svar att genomskada. Genom liknelsen om skatten och parian vill Herren saga oss,

att vi ibland behover skjuta ifran oss aven sadana ting, som i och for sig ar hyggliga och

anstandiga - de ar bara for litet varda for att i vara liv fa tavla med himmelrikets parla.

Har ma var och en prova sig sjalv. Har det icke gatt sa i denna tid, att de basta ibland oss pa

sin hojd ha den egna personlighetens utveckling som sitt mal - strava de icke bara eflter sin egen

sundhet och trivsel med tillvaron? Drafor finns det snart ingenting annat an sma manniskor i

var kultur, manniskor som icke velat salja allt och som darfor icke heller vunnit riktigt stora

andliga skatter. Ty skatten, parlan ar nagomting utanfor oss sjalva. De som aga den, ar kanske
icke alls sa valbehallna och sunda som du, men de aro rikare an du; de ha tvingats att slappa

ifran sig vissa livsvarden, men just sa ha de sett livets mening, tjanande karlek och aven om de
fatt rycka ut sitt oga eller hugga av sin hand, sa vet de, att Kristi ord ar sant: "Det ar battre att
inga i livet lytt eller halt an att vara belt oskadad och kastas i det brinnande Gehenna." AT du
fattig utan att forsta varfor och maste du saga dig, att du an i denna dag icke vet, varfor du
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egentligen lever, sa ar antagligen grundfelet i ditt liv detta, att du ager alldeles for mycket
stmntsaker och du stravar efter sadana billiga ting i stallet for att lata dem fara och sa bli i
stand att vinna livets parla, det eviga livet i Gud, som bestar tvarsigenom doden.
Sist:
Den som natt fram till dettajiv^han har endast vumut och ingenting forlorat.

Genast i borjan lade vi marke till det afFarsmassiga draget i var liknelse, och kanske stotte vi
oss en smula pa detta: bada marmen salde allt vad de agde, men slutsumman blev anda en klar
och pataglig vinst. Just detta drag ar sjalva karnan i var predikotext. Yi hade nog garna sett, att
det blivit atminstone nagon liten foriust; det gor ett tilltalande intryck, nar den kristna
manniskan malas som en nobel religios gestalt med offrets glans over sig. I texten finns
emellertid icke den ringaste tillstymmelse till en tanke pa ett offer - precis raka motsatsen. Om
skatten och parian hade visat sig vara ren inbillning, da hade mannen gjort en foriust. Men nu
ror det sig om verkligheter. "Himmelriket" ar icke en religios forestallning, utan det ar ett
verkligt rike. som visseriigen bar pajorden ser torftigt ut och vars konung hangdes pa ett kors,
ett rike som ar dolt under svaga ord och sakrament och som inae i oss ar markbart endast i
Andens outsagliga suckar men som bortom doden och graven skall framsta i all sin valdiga
kraft, da, nar var uppstandne Konung uppvacker oss alia fran de doda.

Skatten var visseriigen "gomd i en aker", men den var icke nagon drom - den holl att ta i och
leva pa. Darfor heter det ocksa: "...och i sin gladie gar ban bort och saljer allt vad han ager."
Han visste: jag foriorar ingenting. Den gladjen skall du mota, vilket blad i Kristi forsamlings
historia du an vill lasa pa. Paulus raknar under tacksagelse sinjudiska lardom for avskrade och
sina fangbojor for ett foreningsband med Kristus. Augustinus kastar ifran sig den antika
bildningen och tillbeder i sin gladje: "Min Gud, oroligt var mitt hjarta, tills det fann yUa i dig."
Franciskus bryter upp fran sitt rika barndomshem, och blir "Guds lille fattige" men prisar annu i
doden, lycklig som ett barn, den himmelske Faderns namn. Och dar kommer Luther, trosviss
och sjungande: "...for himmel ej forjord, vi ga till strids och glada are". (Sven Lidman struken,
min anm) Detta ar endast nagra fa med kanda namn. De blanda sig "i den stora skaran, som
ingen kan rakna, av alia folkslag och stammar och folk och tungomal", dessa, som "kommit ur
den stora bedrovelsen" - deras gemensamma lovsang ar "sasom bmset av stora vatten".
Ingenting ha de forlorat.

Och nu fragan: horjag till denna skara? Vara hjartan svara val bade med hopp angslig bavan.
Hur vi an prova vart samvetes inre vittnesbord, sa kanner vi pa den vagen aldrig med full
trygghet, att vi fa rakna oss till dessa saliga och utvalda. Tryggheten kommer forst, da vi hor
var Fralsares rost tala till oss: "Allt vad I bedjen om i mitt namn, det skall I fa." Amen. ("Frukta
icke du lilla hjord, ty det har behagat eder Fader att giva eder riket" ar overstuket och ersatt)


