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Nar man i vara dagar griper sig an med andliga ting, sa riktas latt uppmarksamheten pa vad

manniskan skall gora: hur hon skall handla och verka som kristen, vad som fordras av henne,

pa vad satt hon skall vinna andra osv. Ibland kan man komma i samsprak med en sadan

kristen manniska, som sjuder av verksamhet, men som mitt i allt sitt nit halvt om halvt tvivlar

£a, att Kristus ar Varldens Konung. Nar detta sker med dem, som ar vara kristna ledare, som

ar starkare an vi, da ar detju inte underligt, att det sker aven med oss. Kristus blir latt blott en

Y^i eller en forebild, en flakt av varme och karlek i en karg varld - men han har ingen makt

som en Konung over himmel och jord. Han ar icke Harskaren med spira, infor vilken

konungarna och diktatorerna sta maktlosa.

Denna klenhet i var tro beror delvis pa tidsfork. och sa utpraglad som denna klenet i tron nu

ar, sa utpraglad har den aldrig vrit forr. Men i nagon man har det alltid i alia tider varit svart

att tro, att Kristus ar Varldens Herre. Det var inte latt att tro det pa apostlarnas tid heller.

Petrus bekande vid Cesarea Filippi: "Du ar Messias, den levande Gudens son". Nagot

oerhort. Gud, Skaparen, som holl helajorden i sin hand, gav liv och anda at allt, vaxterna och

blommorna om varen, alia vildmarkens djur och deras magar(?), Herre over folkens liv, som

ledde historiens valdiga strid - och som gentemot varje enskild manniska har sitt

fruktansvarda vapen, Doden, denne Gud har tagit gestalt i honom, som Petms har framfor sig:

Du ar det. Om Jesus fran Nasaret ha alia profetma vittnat, de ha strackt sig mot framtiden,

trangtat framat genom seklerna och sett Nagon sta dar i fullbordans tid - nu ar han kommen,

fodd i Betlehem, vandrande pa Galileens vagar. Han, Kristus ar det, som "Gud har bestamt till

att vara domare over bade levande och doda."

Detta - Petri bekannelse - berattas i Matt 16. "Fran den tiden begynte Jesus forklara for sina

larjungar att han maste ga till Jerusalem, lida mycket, bli dodad, men - uppsta igen". Har satte

sig larjungarna till motvarn. Skulle den, som var Guds Son, hanteras skandligt av fakunniga

manniskor? Larjungarna ovilja och oformaga att forsta detta stod kvar hela tiden - de blev

skrackslagna vid Golgata och de trodde i borjan icke pa paskbudskapet om uppstandelsen. Ty

det ar svart for manniskor att tro, att den som ar svag och korsfast och foraktad, ar Herre oyejr

dem, som korsfasta honom och forakta honom. Det ar bara ibland; vid vissa tillfallen, som det

gar - nar man tycker sig se Kristi harlighet.
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Petri bekannelse star som sagt i Matt. 16 och darefter kommer Jesu undervisning om att han

skall lida och do jamte berattelsen om hur denna undervisning mottes av motstand i

apostlakretsen (fortfarande Matt 16). Omedelbart efter (i Matt 17, med borjan pa forsta

versen) kommer var text: Kristi forklaring. Nagra larjungar se Kristus i Guds narhet omstralad

av stralglansen fran Gud. Han ar Guds son. Han star over alia pa iorden. En stund varar detta.

Sedan ar det vardag igen. Jesus ovh larjungarna ga ner fran berget, ner i dalen for att bota en

sjuk, uppta kampen igen pajorden i stridens och modans graa rike.

Hur ar det med oss? Vi star ju i detta graa rike, dar det goda far kampa och dar

hansynsloshet och egoism trampar pa, trampar pa. Kristus har kommit hit till jorden och hans

kyrka Finns ibland oss - men har da Kristus ingen makt?

Vi kan vara alldeles lugna for att Kristus har all makt i himmel och pa lord. Han blir

korsfast, men han har makten. Historien om manniskolivet ar inget gyckelspel, utan det finns

ett evigt, osynligt rike efter doden, och dar far alia mota Kristus sasom en "Konung pa sin

tron". Det ar en ynkligt kort tid, som Stalin och Mussolini och Hitler regerar, men Kristus ar

en evig Konung; det star stillhet och frid kring honom i varje slakte, inte nagot stort buller,

men outplanlig ar Han, omojlig att besegra och utestanga. Hans heliga och starka Ord kan

befria ur skuldens och syndens tryck och ge Ijus i sjalens marker - och i doden sviker alia

utom Han. Han haller i dodens stund. Ju langre vi lever, dess mera anar vi ju, att detta korta

liv bara ar en borjan och att doden ar den stora porten till Livet, ingangen till den varld, dar

Kristus regerar och dar denna varldens store och maktige fa den fragan riktad mot sig: "Har

du alskat nagon pajorden? Har du tjanat nagon? Tv Konungen Kristus ar Tjanare och hans

hander ar genomstungna.

Detta ar sakert: Kristus ar den ende, som verkligen har makt, nar det kommer till slutet, nar

"himmel ochjord forgas".

Men det ar svart for oss att tro det i vardagslivets sma handelser. Vi raknar latt bara med

jordisk makt: jordisk harskaremakt och forsvarsnakt, inflytelsetrika manniskor har i var

socken, de rikas makt osv. Var blick riktas sa helt pa bestyren i dettajordiska liv, att vi ratt

som det ar har tappat bort var tro och marker, att vi inte egentligen raknar med Kristus sasom

en verklighet, bara nagot "vackert". Nar vi da skall forsoka fa Kristus med, sa blir det latt sa,

som vi sade i borjan: BCristus verkar pa det viset, att han paverkar dem, som vill tillhora

honom, satter dem i rorelse, sa att de utrattar nagot. Och detta ar sant. Det far aldrig tagas bort

av oss. Men om vi bara tro detta, sa tro vi ju inte, att Kristus ar Herre over alia, antingen de ar

kristna eller ej - vi tror inte, att Han ar Herre over helajorden, over doden och himmelen, och

vi far da heller ingen yila, ingen trygghet i var tro.

Bibeln har mycket att saga oss. Ibland driver den pa oss att verka bland manniskoma. Ibland

driver den oss mat och pejlar vart eget hjartas fordolda varld. Och for oss gudstjanstbeokare ar

detju sa, att varje sondag har sin text, sitt budskap, som vill tala till oss och lara oss en

bestamd sak for varje gang. Denna dag, Kristi forklarings dag, har detta budskap: Kristus ar
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det Verkliga Livet, Guds andliga verklighet pajorden och han ar Herre over alia - diktatorerna

ar stoft och lojlighet infor honom - han regerar i evighet och doden for oss blott narmare
honom.

Nar nu apostlarna hade svart att tro detta, nar de sago Kristi svaghet, hans korsfastelse, sa ar

detju inte underligt, att yi har svart att tro detta, nar yi ser Kristi svaghet, ser hur foraktad han

ar av manniskorna. Men ibland star det sa klart for oss, att Kristus ar den Store Konungen,

ibland far vi, liksom de 3 larjungama i texten, forklaringsstunder.

Nastan varje kristen manniska har sadana tider i sitt liv, da det gick latt att vara kristen - det

var en gladje da. Man gick garna efter Guds vilja pa vagarna i varlden. - Det ar mojligt, att det

sitter nagon har nu idag, som det ar sa for. - Men for de fiesta, som samlats hit, ar det val i

stallet sa, att de minns en sadan tid i sitt liv, for ett par ar sen - eller langt borta. Manniskan,

som haft en forklaringsstund, hon ser tillbaka pa den och langtar bakat. Nuet ar gratt. Det far

lopa, som det kan. Minnet lever pa nagot forflutet. Man vill stanna pa forklaringsberget,

liksom Petrus, som ville bygga hyddor daruppe.

Men kom i hag: icke ens apostlarna fick stanna. Forklaringen berattas det om en gang, sen

foljer kamp och strid i graheten. Det var nagot, de skulle lara sig genom forklaringen;

stamman fran ovan ropade: "Deime - Kristus - ar min kare Son, i vilkenjag har behag; horen

honom." Horen honom sedan under lidandet och arbetet, lyssna till hans ord, aven nar du icke

langre ser hans harlighet utan tycker, att allt ar fattigt!

Din glada kristna tid, din forklaringstid, den hade den uppgiften att inpragla Kristi harlighet

i ditt minne, och om det nu ar armt och magert i din sjal, sa har duju det bara som apostlarna

under vandringen mot Golgata. Stamman fran forklaringsberget sajer anda alltid detsamma:

"Horen honom!" Ga till bans ord mitt i den torftigaste vardagskvall, hor vad han sajer, ty han

ensam har liv att ge, han ^ju Herren over alia, fast han ar svept i ringhetens mantel. Och

ordet fran hans mun arju inte langt borta - det finns dar i Skriften, som vi alia aga. - "Horen
honom!"

Lyssnar vi da till Kristi ord, sa marker vi snart, att det bara ar 2 ting han sager, jamt och

standigt: I/ Tro pa Guds forlatelse - En borda lyftes av. 2/ Alska din medmanniska - En kraft
blir fri.

Frukta icke det onda du gjort! I Kristi karlek har du visshet om att ingenting kan hindra dig

fran att bli ett Guds barn, icke den morkaste synd, som du gjort. Se lugnt framat! Det ar det

ena, han sager. Hor nu honom!

Bry dig lite om den manniska, som gar vid din sida i varlden! Fraga efiter andras valfard och

var villig att avsta eller ge nagot for att gagna en annan manniska! Alska din nasta, var god

mot henne! Det ar det andra, han sager. Hor nu honom! Amen


