
PREDIKAN PA 18:E SONDAGEN EFTER TREFALDIGHET PEN 22/9 1940

I GAMLEBY KYRKA.

TEXT MATT 22: 34-46.

PSALMER: 259:3-4, 295:1-4, 206:4, 179:1-3, 43:7.

I Faderas och Sonens och den helige Ajndes namn. Amen.

Lat oss bedja.

Du helga eld, all varldens trost,
Lat karlek brinna i vart brost.

Giv oss av din hugsvalan god
Ijordisk nod ett himmelskt mod.
Pa korsets vag oss styrk och led,
Mot frestelsen med kraft bered,
Att har vi manligt strida ma
Och genom dod till livet ga.
Halleluja! Halleluja! Amen (Sv.Ps. 134:3)

"Varen fullkoinliga, sasom Eder himmelske Fader ar fullkomlig!" Dessa ord, riktade till

brackliga och dodliga manniskor, ha verkligen uttalats av Jesus, Mastaren. Och den 18:e

sondagen efter Trefaldighet vill nu undervisa oss om "Fullkomlighetens vag", sasom vi kan se

av evangeliebokens samlande motto for denna dags texter. Evangeliet, som nyss Ijod emot oss

fran altaret, handlar darfor, som sig bar, om "Det yppersta budet i lagen", karieksbudet,
vagvisaren vid det vagskal, fran vilket "Fullkomlighetens vag" utgar. "Du skall alska Herren,

din Gud av allt ditt hjarta och av all din sjal och av allt ditt forstand." - "Du skall alska din nasta

sasom dig sjalv." Var och en torde inse, att den som utan att blinka och utan att Ijuga kunde

stiga fram och saga, att han haller dessa tva bud, han vore "en fullkomlig man".

Att alska nagon eller nagot betyder att gladja sig over nagon eller nagot. Sa enkelt ar det

verkligen. Bor gladjen i hjartat, sa foljer allt annat av sig sjalvt och intet trevande efter vagen ar

av behovet pakallat. Den som haller dessa tva bud - buden om karleken till Gud och karieken

till nastan - han glader sig over Gud, vad som an bander, vilka vidrigheter, som an kastas pa

honom, vilket kors, som an lagges pa hans skuldror. Det ar icke bara detta, att han haller fast

vid Gud, utan han ar glad och tacksam over allt det, som Gud gor. Och han glader sig over

marmiskorna, yad de an hitta pa, hur de an bete sig. Det ar icke bara detta, att han hardar ut i

yttre vanlighet mot sin omgivning, utan han ar i sitt hjarta glad och tacksam over sin nasta, ty
han alskar hemie. Sadan ar karieken.

Denna kariek kan understundom forverkligas pajorden, namligen gentemot en bestamd

manniska. En mor kan t. ex. alska sin vilsegagne son eller sin vilsegagna dotter med en sadan

osjalvisk kariek. Men om vi alska en manniska sa, da maste vi knappa in pa oflfret for alia de
andra - annars orkar vi overhuvud taget inte leva. Och vi foretar vanligen denna begransniag av
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var karlek efter en alldeles klar grundregel; vi valjer ut det som ar vart, och sa offra vi vart eget
for dessa som hora oss till: medlemmar av var egen familj, hustru, man, barn och foraldrar,
ibland ocksa vart folk. Med de andra far det ga, som det kan. VI maste gora sa - detta krav

inneligger i livet sjalvt: ingen fainilj och intet folk skulle besta, om manniskor icke dreves till att
tillvarata det egnas ratt gentemot andra, under personliga forsakelser ginge att vama den

gemenskap, i vilken de infogats: henimet och folket. Sa uppkommer striden pajorden. Varje

hem soker ge sina barn de basta platserna, i karlek till barnen - vilket betyder, att barn fran
andra hem icke fa dem. Varje folk soker i kamp tillvarata sina tillgangar, i karlek till det egna

folkets barn - vilket betyder, att andra folk icke fa dem. Nar vara fader talade om att vi lever i
Syndafallets varld, sa menade de intet annat, an att vi lever i detta kampens tillstand och detta

med nodvandighet, utan mojligheter att komma ur det. Somliga tro, att vi kunna komma ur

det: de vill ge upp all kamp, for folk och familj, men de far val se, att de darigenom endast

astadkomma olycka for dem som sta dem nara, egna barn och egna folkbroder. Ty
sjalviskheten ar en verklighet, och det lonar sig aldrig att forsoka bortforklara en verklighet.

Hur gar det med "Fullkomlighetens vag" i en sadan varld? Den tycks bli allt otydligare och

smalare, och till sist slutar den blint, mitt i skogen, syndens och ondskans morka skog pa

jorden. VI far borja i en amian anda. Fullkomligheten hor hemma hos Gud i bans himmel. Dar

Ijuder lovsangen fran dem, som vandrat har men blivit losta franjordens tvang. Dar ar

"Fullkomlighetens vag" Ijus och bred och klar. Och denna vag gar nedat, ned mot den morka

jorden som en stralande bro. Pa den vagen vandrar en man, som gar ned mot Jorden for att Uda

in Guds fullkomlighet i Syndafallets varld. Han blev ett Jordens barn, som lindades och lades i

en kmbba, "ty det fanns icke plats for Josef och Maria i harbarget", manniskorna hade lagt

beslag pa alia lediga rum for resande; sa gor man ju pa Jorden. Detta var den Fullkomliges

intrade i Jordens liv, och fortsattningen blev borjan lik, med Korset som det sista. Men fran

Betlehem till Golgata levde han i karlek till Gud "av allt hjarta och av all sjal och av allt

forstand" och i karlek till nastan sasom sig sjalv. Det var detta - den Heliga Barmhartigheten -

som var meningen med hans liv. Och eftersom han levde Guds liv, sa kunde han icke do utan

uppstod pa 3 :dje dagen. Darmed har "Fullkomlighetens vag", som utgar fran Himmelen, fatt en
ingang i Jordens liv, ett fast brohuvud har, ty Kristus lever och ar oss nara annu idag.

Darmed bar vi kommit over till den andra halften av var text: "Vad synes eder om Messias,

vems son ar han?" Denna del av texten ar dunkel och tarvar en utlaggning vers for vers.

Bakgmnden till detta samtal mellan Jesus och fariseerna. ar detjudiska hoppet om ett

aterupprattande av Davids rike. Davids konungatid varjudarnas stormaktstid. I manga kretsar

levde pa Jesu tid hoppet, att Messias skulle bryta romarnas valde och aterstalla Israel i nationell

och politisk oavhangighet och makt. Sa uppfattades David pa ett satt som overordnad over den

kommande Messias: Messias skulle bara leda utvecklingen tillbaka till tillstandet under David.

Denna ytlliga uppfattning om Guds vilja och radslut vill Herren Kristus awisa och drapa.

Darfor pekar han pa den 110:de psalmen i Psaltaren, over vilken det star, att det foljande ar en
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psalm just av David. Forsta versen i deima psalm boqar sa: "Herren sade till min herre: 'Satt
dig pa min hogra sida'!" Alia visste, att detta betydde: Gud, Herren Sebaot, sade till Messias:
"Satt dig pa min hogra sida!" David kallar sin Gud for "Herren", och han kallar Messias - "mm

- - Herre! Hur kan ni da pasta, vill Jesus saga, hur kan ni pasta, att Messias endast skall vara
s^2 till David - alltsa underordnad under David - nar David sjalv i den 110:de psalmen seru]
till Messias, kallar honom "sin Herre"? Messias, Kristus, star vida over David och hansjordiska

hariighetsrike; han ar Guds Son, samtidigt som han ar Manniskoson, han for Guds liv pa

jorden, till alia manniskor, och ban kan inte tjana blott ett enstaka folks polititska och nationella

lyckodrommar. Sa bryter sig Herren yt ur egoismens tranga samling kring det egna folket och

dess valfard. "Jemsalem ar ode, dess tempel fallit ner...men Kristi rike varar". idag, ny, tvars

over alia krig och alia folkgranser. Och nar Herren Kristus bringar nagot annat an upprattelse

at detjudiska riket, sa innebar det ocksa, att han ger nagot annat an Mose lag, nagot aimat an

de nakna buden: bans budskap ar Evangeliet om den Fullkomlige Gudens oforskyllda Nad och

barmhartighet. Demia sanning var han kommen att lida in i en mork och forpinad varld.

Och ny kan vi lata de bada texthalvorna motas och belysa varandra. Den forsta delen av var

text handlar om det "yppersta budet i lagen". Den andra delen av var text handlar om Kristus,

Evangeliets Herre. Den forsta delen ar Guds krav pa oss, vagvisaren som pekar pa

"Fullkomlighetens vag" - den andra delen talar om Guds fullkomliga gava i syndernas

forlatelse. Halva var text ar Lag - halva var text Evangelium.

Dessa bada, Guds heliga lag och Guds ofattbara evangelium, de gallajust den kampande och

famlande maimiskovarld. vilkens ansikte vi nyss skadade in i, Ondskans Varld, precis den och

ingen annan. Om Jorden vore Himmel, behovde vi varken lag eller evangelium. Men nu ga alia

vara vagar har faktiskt genom snarskog och dunkel, och darfor behover vi bada, saval

vagledande befallningar som lysande stjarnor over leden, bade krav och gavor fran Himmelens

Gud. Vi far ocksa badadera. Men det galler att skilja dem at och icke blanda samman dem.

Lagen har du bl.a. i ditt samvete. Det oroar dig oupphorligt, det slapper icke taget om dig,

det pekar envist pa det bakvanda i ditt liv och det mal och varker i dig, om du gar at fel hall.

Du vet sjalv, hur det ar, och behover ingen narmare beskrivning pa saken. Men du vet ocksa,

att bara befallningar icke hjalper dig langt. Du kan genom dem tvingas att lata bli sjalva den

yttre synden, men ditt hjarta ar icke botat. Du kan genom stranghet mot dig sjalv gora det, som

du anser avra ratt, men under inre motstand och utan verklig gladje.

Hjartat botas genom Godhet och endast genom Godhet. Du ser, att du fatt en gava i ditt

fattiga liv, en Nad bar blivit dig given, som genomlyser din vardag och gor vagen latt att ga.

Det kan vara mangahanda, som bar budskap till oss om Guds kariek: en van, ett barn, ett

gladjeamne i arbetet - har du annu nagot av barnets sinne i behall, sa kan du riktigt tycka dig
se, hur Gud log, nar han gav dig den lilla gavan. Och ny, nar du ar glad, sa ar du - utan att veta

det sjalv - ett renare uttryck for Karleken, an nar din krampaktiga vilja drev dig till det goda.
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Allt sadant yttre gott, som du far, kommer ur Guds karlek, i vilken hela detta gatfulla

manniskoliv vilar. Men den storsta av alia gavor ar Syndernas forlatelse. Om du inte tror, att

det ar sa, da bevisar det bara, att du icke vet, vad Syndernas Forlatelse ar. Du tror, att du alltid

maste fortsatta att grama dig over den dar synden for laage sen, grava i den, i tanken atervanda

dit och aldrig bli kvitt den. Du ma veta, att det ar den bordan, som gor ditt liv sa fattigt som

det ar. Och du ma veta, att du far slappa alltsammans: sa god ar Gud, fast du inte tror det. Du

far borja pa nytt varje morgon, da Solen gar upp och din dag kommer till dig med nya

uppgifter och nya gavor. Det gamla ar gammalt, och du gar vidare pa din stig, "med nyfott

hopp", dag for dag. Detta budskap, att Synden ar bortstmken sasom en sky. det ar summan av

Evangeliet, Guds fullkomliga gava. Medge, att du tror inte riktigt pa det dar, du lever inte

riktigt i det!

Nu skall du fa veta, varfbr du inte tror pa det. varfor du inte lever i det. - Det beror pa att du

inte tar Lagen fullt pa allvar. Det finns inga mojligheter att tro pa Evangeliet, om man inte tror

pa Lagen. Vill man ha med Gud att gora, sa far man ta Gud, sadan som ban ar, hela Gud, i

hans Outgmndliga majestat - det gar inte att till sig skapa en egen liten Gud efter sin egen lilla

smakloka hjarna. D.v. s. det gar, men da far man ocksa ha sin pahittade, maktlose Gud, och

icke den Verklige, Maktige GUD, som forlater synder. Denne sanne Gud ar bade Lagens och

Evangeliets Gud, och du far boja dig infor honom, sadan som han ar.

Se, det finns ett villkor for Syndernas forlatelse. Och det ar detta enkla, att vi sasom Guds

harda Las binder, kallar Synden for Synd. Detta ar numera bortlagt. Synden aterfores pa 2

rotter: A/ ar^sanlag, B/ miljo. "Jag har sadana foraldrar, attjag blivit den jag ar." Det ar det

ena. "Jag har fatt intryck av en sadan omgivning , attjag blivit den jag ar." Det ar det andra.

Intetdera kan man "ra for". D.v.s. allt vasentligt, sjalva hjartats beskaiFenhet, det kan man inte

"ra for". Det kallas inte for Synd. Sa blir det lite utvartes bagateller over, och nar man kommer

in pa sadana smasaker, da talar man kanske om Synd.

Hartill ar att saga: Gud yet att vi lever i en Fallen varid, dar Ondskan gar i arv och dar ingen

kan bli obesmittad. Han sager anda: "Ditt hjarta skall vara rent och heligt." Han domer den

Synd, som finns i mig, aven den somjag arvt och den som inympades i mig av min omgivning,

liksom den jag med beratt mod begatt. Vi manniskor arju inte Gud. Yi skall inte fralsa varlden.

VI skall darfor inte heller doma varlden. Yi skall ta hansyn till arvsanlag och miljo och hjalpa

manniskor tillratta med deras daliga anlag och daliga inflytanden. Bland oss manniskor galler
de sma matten, vi kan tala om bra folk och daligt folk. - Men Gud ar och forblir Gud. Infor

Honom ar vi alia flackade av orenhet och ingen ar rattfardig mer an Han, som hanger pa

Korset. Gud vill fora oss till sitt eviga, himmelska rike, och darfor har han sankt ned sina tva

starka armar i Jordens marker. Hans vanstra hand ar Lagen, Kravet, Befallningen, och med den

handen griper ha tag om oss: "Du skall alska Herren, din Gud, av allt ditt hjarta och av all din

sjal och av allt ditt forstand - och din nasta sasom dig sjalv!" Och Guds hogra hand ar Kristus.,

tecknet pa Guds ofattbara Barmhartighet, Han genom vilken Gud idag sager till dig: "Med evig
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kariek har jag alskat dig. Res dig upp och tro! Jag kaimer din synd, battre an du sjalv gor. Men

nu planar jag ut den infor dina ogon. Jag vill bruka dig till andra och viktiga ting. Lat de doda

begrava sina doda! Jag vill vara din Fader och du skall vara mitt Barn."

Strangheten i Guds krav drar in oss i den friska luft, dar maimiskors prat ar borta och dar vi

andas Guds verklighet. Da faller allt ursaktande av synden, och bara Foriatelsen ar kvar. Ty

Gud foriater allt men han ursaktar ingenting, icke heller sadant, som snalla mamiiskor menar,

attviintekan"raf6r".

Syndaforlatelsen ar daglig. Om du en kvall tycker, att du ingen fbrlatelse behover, sa har du

icke levat battre an vanligt den dagen, utan samre, tv da kan du icke ha levat infer Guds

ansikte. Och att sa sta infor Guds Lag och ta emot Guds Evangelium, det ar att vandra pa

"Fullkomlighetens vag", sadan den vagen nu ar pa Jorden, i Syndafallets villkor. Lever du sa

infor Gud, sa skall det markas i ditt liv, aven om det inte beskares nagon av oss att forvandla

Jorden till Himmel. Lever du sa infor Gud, sa skall aven Gladjen, denne sallsynte och hogborne

Gast, bo has dig, stord av Sorgen men icke besegrad av den.

Dagens evangelium med sina tva texthalvor - stycket om Lagen och stycket om Kristus -

pekar sa bakat i tiden, pa Sinai, den Helige Befallarens berg, och pa Golgata, den Store

Givarens hille. Men samtidigt staller det fram for var blick de 2 levande verkligheter, mellan

vilka vart dagliga kristna liv svanger: Det standiga Kravet och den evigt friska Gavan. Genom

badadera handlar Gud med oss och genom badadera lyfter han oss, i standig kamp med oss, ur

vart eget, med dessjag - sjalviskhet, familj esj alviskhet och folksjalviskhet. Genom badadera

beredas vi for en varld, som forstandet icke kan fatta men som hjartat anar: Fullkomlighetens

varld bortom tiden. Dit leder "Fullkomlighetens vag". Ochju langre vi ga den, dess mer skall

val Kristi ord om sig sjalv klarna for oss: "Jag ar Vagen, Sanningen och Livet; ingen kommer

till Fadern utom genom mig" Amen.
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