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I MOTALA KYRKA.

TEXT MATT 22: 34-46.

PSALMER238:1-2, 174:9-14, 395:1, 179:2-3, 45:8.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Lat oss bedja.

Kom oss nara, nitalskans Gud,
Kom oss domande nara!
Liksom samvetets klara rost
fyller med aggande oro vart brost
Kom oss domande nara.

Och nar samvetets gissel sla,
vittna da med var ande,
att vi aro Guds barn anda
bar uti morko lande,
Kom oss fralsande nara! Amen

Ibland nar vi kommer till kyrkan eller slar upp bibeln, sa motas vi av idel befallningar och

stranghet. Det galler for en kristen att gora nagot, att lyda; Jesu bergspredikan. Men en annan

gang predikas det rena evangeliet och det sages noga ifran: har skall du inte komma med nagra

garningar, bar galler endast naden och Jesu forsoning. Hur skall man forsta detta? Kristi

forhallande till lagen ar dubbelt; han skarper den och ban befriar ifran den. Vi ha anledmag att

betrakta bada dessa sidor idag.

Forsta delen av dagens evangelietext handlar om lagen (det ar Jesus som svarar pa fragan om

det yppersta budet i lagen). Andra delen handlar om Messias d.v.s om Kristus och om Kristi

egen stallning sasom lagens fallbordare och Herre. Lat oss darfor samla vara tankar kring:

Kristus och lagen. Pa den lagklokes fraga anger Herren Jesus de tva bud, i vilka hela Mose lag
kan samlas: I/ du skall alska Gud. 11 du skall alska din nasta. Manniskans liv skall vara

gudfmktigt och rattskaffens, sa att varken Guds ara eller nastans val krankas. Men om man nu

leva sa, vad skall da Kristus vara till? Om man gar i kyrkan och iakttar alia jfromma bmk och

om man ar en oforvitlig medborgare och dessutom faktiskt ar hjalpsam mot sina

medmanniskor, sa blir det sa egendomligt detta, att alia garningar plotsligt forklaras belt

odugliga.

Vi maste se litet narmare pa hur Mastaren sammanfattar lagen. "Du skall alska Herren din
Gud av allt ditt hjarta och av all din sjal och av allt ditt forstand." Hela hjartat skall vara med

utan tvang. Och alldeles samma unnebord har nasta sats: "Du skall alska din nasta sasom dig

sjalv." Du vet hur latt och hastigt harmen skjuter upp inom dig, nar du hor, att nagon har

fortalat dig och beljugit dig. Sa alskar du dig sjalv "av allt ditt hjarta och av all din sjal" - du
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behover sanneriigen inte tai for att tillgodose din egen ratt. Luther bar pa sitt enkla och frodiga
vis bast lart oss, hur vi skall forsta inneborden i det dubbla karleksbudet: "Vill du veta hur

mycket du skall alska Gud och nastan for att verkligen uppfylla detta bud, sa se da pa den
drige hur ban alskar sina pengar, ban tanker pa dem dag och natt och han kan inte betvinga sin

karlek till rikedomen, aven om ban skulle vilja det." Han alskar "av hela sitt hjarta och av all
sin sjal" - "sasom sig sjalv".

Man kan pmta av pa detta bud och forsoka, att i stallet forverkliga en mattfull karlek till Gud
och till nastan. Den som gor sa, han kan inte bar i det borgerliga livet anklagas for att ban gor
for litet - han gor tvartom mer an de fiesta, mera an den stora mangden. Men ban satter i alia
fall egenmaktigt och godtyckligt ner Guds bud till ett rimligt matt efter sitt eget fornuft. Han

far marka, att han icke kanner nagon gladje over Kristi fralsningsverk, icke nagon odmjukhet

och varm tacksamhet over nadens ord, nar de mota honom i gudstjansten eller fran bibelns

blad. Han tycker att allt detta ar onodigt och icke sa Utet overdrivet, detta myckna tal om

Kristus och fralsningen. Ty den manniska, som prutar av pa Guds bud, som alltsa pmtar av pa

lagen sadan den faktiskt ar oss given i Jesu stranga tolkning av den, den manniskan flyr undan

Guds verklighet, tapper oronen till for Guds tal, mastrar och kasserar Guds ord - hon vrider sig

ur Guds grepp om henne. Da blir hon ocksa frammande for allt det, som Gud gor; det

forefaller henne oforstaeligt och meningslost; Guds ord ar ^arran ij&an henne. Och nu ar det sa,

att den verklige, sanne Guden uppenbarar sig i Kristus och handlar i hela Kristi liv firan krubban
till korset - och allra valdigast i korset, korset och uppstandelsen. Den som vridit sig ur det

stranga karleksbudets omatliga krav och sa flytt undan fran Gud, han har ocksa gjort sig

frammande for Kristus. Han varsnar nog ocksa, att ban sjalv far ga och bara pa sina gamla

synder och att han aldrig blir fri ifran sin skuldborda. Det myckna talet om syndernas fodatelse

tranger icke ner till botten av bans hjarta. Den Gud, som forlater synder ar namligen sanuna

Gud, som befaller osjalvisk karlek "av allt hjarta och av all sjal och av allt forstand." Vill man

inte ha Gud, sadan som ban ar, sadan som han framtrader i sitt heliga ord, utan i stallet en

fornuftigare, efter manniskomas matt tillskapad Gud, sa far man - man far ha sin inbillade Gud,

men da far man forstass ocksa finna dig i, att man har en Gud utan kraft, utan makt att hjalpa i

noden, utan formaga att avlyfta synder fran ens oroliga samvete, en Gud som finns i ens tanke,

men ej i verkligheten. Men om vi ta Gud pa allvar i bans lag, sasom denna hans lag tolkas av

Jesus i dagens text, sa betyder detta icke i forsta hand, att vi bli sa oerhort mycket battre i den

jordiska sammanlevnaden an den bar mattfulla och borgerligt oforvitliga manmskan vars bild vi

nyss betraktade.Det betyder ocksa detta: det blir en storre samvetsgrannhet i stort och smatt -

och framfor allt blir det en annan mstallning till ovanner och fiender. Men detta ar icke det
vasentliga. Utan det vasentliga ar, att om vi ta budet om karlek oinskrankt pa allvar sasom

kravande hela hjartats fria hangivenhet utan tvang med lust och gladje, om vi ta det sa allvarligt

- just som det star - da begriper vi, att vi alltid ar syndare. Vi ar syndare, aven da vi gor det,

som ar gott och ratt och rattfardigt. Se, detta forstod icke den oforvitliga och forstandiga
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manniskan, som vi nyss skildrade. Hon hade nog begatt synder, det visste hon: den dar halvt

ohederiiga affaren 1918 och den dar lognen i fjol, hon "hade synder", hon hade daliga vanor,

men hon var icke syndare, alltigenom, utan rattfardighet, tomhant och hjalplos infor Gud. Men

detta myckna tal om Synden, det forstar vi nu, nar vi tar Guds bud pa allvar, lagen pa allvar.

Det ligger ingen mjakighet ochjammeriighet i detta gamla tal, som den kristna historiens man

och hjaltar ha burit pa sina lappar - dessa som vagat livet och nog fmktat Gud men icke en

manniska pajorden - nej, talet om synden behover icke foras av fega veklingar: detta tal vilar

pa kalla verkligheten och utsager den enkla sanningen om majaniskan infor Gud. Hon stravar

bar pajorden att lyda lagen, att leva rattfardigt och att vara andra till gagn, men hennes hjarta

soker utav sig sjalvt endast sitt eget och hennes goda och rattfardiga garningar ske icke sallan

under riktig kamp mot hjartat - vi fa strida mot oss sjalva, nar vi skall med uthallighet gora det,

som ar gott och rattskaffens och heligt. Och nar vi ha gjort det och verkligen ofiB-at nagot av

oss sjalva for en god sak, sa kryper vart forvanda hjarta fram ur sin hala igen och solar sig i

glansen utav vara goda garningar: kan vi gora nagot gott utan att onska att, i varje fall nagon

skall veta det och beundra oss och tala om det, medan vi sjalva tiger om det, odmjuka och fina.

Detta hjarta, den gamla manniskan i oss, domer Gud: han ser tvarsigenom var yta, ban later

aldrig beveka sig av vackra fasader utan blickar in i sjalens hemligaste skrymslen och

blottlagger mitt inre, pekar pa den sjalviskhetens rot, ur vilken alia yttre synder hos oss vaxa

fram: var plotsliga vrede, nar nagot gar oss emot, var otalighet infor otrevliga manniksor och

vart lilla fina fortal bakom ryggen pa dem, som lyckas battre an vi sjalva har i livet. Denna var

inre synd och orenhet bestar till var sista stund, fast den klader sig i vaxlande klader - vi bli icke

kvitt synden, vi har den i kroppen, nar vi deklarerar ratt, nar vi skanker pengar till krigets offer,

nar vi gar fram till nattvardsbordet, nar vi oppnar bibeln eller boja vara huvuden i bon.

Samvetets dom anklagar oss. Var rattfardighet haller infor manniskor, som inte kan se djupt

och som aldrig stalla de verkligt hoga kraven, men den haller icke infor Gud. I yttersta domen

skall all var egen rattfardighet ohjalpligt komma till korta.

Nu kommer Kristus i ett annat Ijus. Forut menade vi oss vara tamligen rattfardiga med var

mattliga och nedprutade lag. Talet om Kristus och om naden var en obegriplig overdrift.

Kristus betraktar vi kanske mest sasom en ovanligt langt kommen manniska, haa var en av oss,

nedanefter, lamplig som forebild, men icke Fralsare. Vi tankte val ungefar som alia fariseer i

alia tider ha tankt. Den senare halften av dagens evangelium framstaller for oss fariseernas

tankar om Messias. Denna del av texten ar dunkel och tarvar en utlaggning vers for vers (sla

garna upp evangeliet pa 18:de s.e. Tref) Forst bakgrunden. Bakgrunden till hela detta samtal

mellan Jesus och fariseerna ar detjudiska hoppet om ett aterupprattande av Davids rike.

Davids konungatid varjudarnas stormaktstid. I manga kretsar pa Jesu tid levde hoppet, att

Messias, nar han kom, skulle bryta romarnas valde och aterstalla Israel i nationell och politisk

oavhangighet. S a uppfattades David pa ett satt som overordnad over den kommande Messias:

Messias skulle bara leda utvecklingen tillbaka till tillstandet under David. Denna ytlliga
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uppfattning om Guds vilja vill Herren Kristus forstora. Och nu texten. Darfor pekar han pa den
110: de psalmen i Psaltaren, over vilken det star, att det foljande ar en psalm just av David.
Forsta versen i denna psalm (David talar) borjar sa: "Herren sade till min Herre: 'Satt dig pa
min hogra sida'!" Alia visste, att detta betyder: Gud.. Herren Sebaot, sade till Messias: "Satt dig
pa min hogra sida!" David kallar sin Gud for "Herren", och haji kallar Messias - "Min Herre".
Hur kan ni da pasta, vill Jesus saga, hur kan m pasta, att Messias endast skall vara son till
David - alltsa underordnad under David - nar David sjalv i den 110:de psalmen ser upp till
Messias, kallar honom "sin Herre"? Messias, Kristus, star vida over David och hansjordiska
hariighetsrike; ban ar Guds Son, sand fran himmelen tilljorden, och till helajorden, till alia

manniskor, for att vara "en Fralsare for alia". - "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 annat an de nakna buden: bans budskap ar Evangeliet, syndemas

forlatelse, Guds barmhartighet och nad mot syndiga manniskor pajorden. Kristus ar icke

nedanefter utan ovanefter. Pa Sinai blev lagen given, men nu vander vi oss "fran Sinai till

Golgata". I Kristi dod och uppstandelse brot Gud igenom syndens sammanhang med sin nya

gaming och gava. Kristus ger nagot annat an lagen.

Vi minus manniskans lage under lagen sedan hon verkligen tagit den pa allvar och forstatt,

att Gud kraver karlek "av allt hjarta och all sjal". Manniskan stod under samvetets dom, aven

da hon i det yttre var gudfmktig och rattskafFens, och hon maste bava infor tanken pa att hon i

den yttersta domen skulle mota den Gud, vars lagar ar sa stranga. Den som tar Guds lag pa
allvar, ban lever i Guds verklighet. Och den verklige Guden, Han drev Kristus i doden: detta

bar skett har pajorden. Kristus har kant angest pa sitt kors och lidit doden dar, men ban har

ocksa har pajorden sprangt dodens ^attrar och uppstatt ur sin grav for att leva nara oss

alltintill domen i sin Kyrka, i Ordets predikan, i Dop och Nattvard. Nar manniskan star under

Guds harda lag, som kraver allt, da borjar hon ana korsets hemlighet: om Lagen skall uppfyllas

till det sista, da maste det ga sa dar som det gick med Kristus till slut - men vem orkar med en

sadan lag utom ban, som lider korsdoden mitt i sin obrutna helighet och som darfor aldrig mera

kan hallas fangen utav doden utan som ar Herre och som bar makt i eviga tider, makt att ge

frid, frihet, helig ande, och kariek till nastan, men framforallt makt att forlata synder. Det finns
en rattfardighet som haller anda in i yttersta domen, och den rattfardigheten ar - syndernas
forlatelse. Den rattfardigheten ar Kristi rattfardighet som han skanker dig - for intet.
Avslutning. VI fragade i borjan hur man skall forsta detta, att kristendomen ibland ar krav och
ibland nad - hur vi skall forena evangeliet och lagen. De kan icke forenas. De ar tva ting: lagen
ar Guds vanstra hand, evangeliet ar Guds hogra hand - de ga ihop uppe hos Gud, men harnere
ar de tva. Genom bada fattar Gud tag om oss och haller oss nara sig. Flyr vi undan ettdera av
dessa tva sa forlorar vi ocksa det andra. Om vi daremot later lagen vara sa strang som den ar,

sa blir ocksa evangeliet sa nkt som det ar.
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Men om lag och evangelium icke kan forenas till ett, sa kan i alia fall bada dessa skilda ord

fran Gud mota oss ur samma mun. Vi ha sett, att bada tva, bade Guds barmhartighet och Guds

stranghet ar storst has Jesus Kristus. Han var det, som gav det dubbla karleksbudet den

stranga tolkning infor vilken all var kraft kom till korta. Han var det, som i lidandet och doden

kampade in det milda evangeliet i varlden. Han ar A och 0, begynnelsen och anden. Over alia

texter idag star den Overskriften: "Vagen till Guds rike". Jesus sade: "Jag ar vagen. saiiningen

och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig". Amen
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