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Undervisning hos EFS på 5 söndagen i fastan, 29e mars 2020
Tredje årgångens texter: 4 Mos 21:4 – 9, 1 Joh 1:8 – 2:2, Joh 3:11 – 21.
Vi lever i en ofullkomlig värld. Tydligare budskap än så kan väl inte dagens gammaltestamentliga
text ge oss. Där nämns ett folk som har allt. Gud har räddat dem ut ur Egypten, efter att ha avslöjat
alla hennes avgudar som helt maktlösa. Han leder dem med en molnsky som skyddar dem mot den
värsta solhettan under dagen. När de slagit läger samlas molnskyn och förvandlas till en eld som
lyser upp deras läger, från en plats ovanför tabernaklet, den tälthelgedom de gjort för att Gud själv
skulle vara mitt ibland dem för alltid.
Deras skor blev inte trasiga och deras
kläder slets inte ut, står det i psaltaren.
De serverades den mest välsmakande
mat, för varje morgon låg runt lägret ett
vitt lager som av rimfrost och när de
samlat upp det åt de vad som får vårt
eget att verka både smak- och färglöst.
Dessutom var de nu bara några veckor
från det land Gud lovat skulle bli deras!
De hade verkligen allt – och ändå
gnällde de, ändå var de inte nöjda!
Hade det inte varit för den växande
virusepidemin skulle jag ha frågat om
vi kände några liknande, några andra
som har allt och ändå aldrig är nöjda.
Nu får väl den frågan ligga orörd.
Foto: Ökenvandringens landskap (Mikael Ekeberg, med tillstånd)
Otvivelaktigt var det folk Gud utvalt åt sig inte helt sprickfritt.
I dessa tider brukar det ibland hävdas att människor kan vara både okunniga, dumma och onda, men
naturen, se, med den är det något helt annat. GT-textens giftormar skulle kunna krossa den tanken,
eller det virus som nu sprids runt om i vår värld och skapar sjukdom, död och ekonomisk nedgång.
Jo, bara det skulle räcka, men det går faktiskt att gå ännu längre. För att vi ska kunna andas krävs en
atmosfär, och atmosfären upprätthålls av vulkaner. För att vulkaner ska finnas måste vi bo på ett
tunt fast skikt utanpå en flytande magma. Magmans rörelse flyttar på vad som i verkligheten inte är
ett flak av fast berg, utan många. När de gnider mot varandra orsakas jordbävningar och de ibland i
sin tur stora svallvågor som i österlandet kallas tsunamis.
Själva vår existens beror av det ofullkomliga, och inte bara det. Nu kommer vi till det värsta av allt,
vi själva är också ofullkomliga! Johannes går så långt att han skriver att den som påstår sig vara
utan synd saknar all kontakt med själva verkligheten. En sådan person talar helt enkelt osanning!
Vi lever i en ofullkomlig värld. På alla sätt och i alla aspekter.

Det är värt att lägga märke till hur Gud hanterar det. I Bibeln finns förvånansvärt lite nämnt om hur
det blev så, vad som är orsaken till naturkatastrofer, fattigdom, sjukdom, lidande och sorg. Däremot
finns det mer än 3,000 avsnitt som handlar om Guds lösning på eländet. Gud ser alltså inte bakåt,
utan framåt.
Det är också värt att lägga märke till vad Guds lösning inte är. Inte en ny ideologi. Inte en annan
livsåskådning som inte funnits förut. Inte mer avancerad vetenskap eller bättre teknologi. Det är
faktiskt ingenting av människor skapat överhuvud taget. Det är en person!
Evangelietexten idag berättar om den som kommer ner från himmelen, som måste upphöjas för att
kunna ge dem som tror på honom evigt liv, han som inte har kommit för att döma utan frälsa.
Dagens tema är försonaren, och nu tror ni alla att jag ska presentera Guds lösning, försonaren som
har kommit till oss. Men hur ska jag kunna göra det? Han betyder ju så olika saker för var och en av
oss, olika och unika individer som vi är!
Någon koncentrerar sig på honom som den Andre personen i gudomen, född av Fadern innan ens
tiden fanns, med alla de egenskaper som gör Gud gudomlig, fylld av härlighet och makt medan någon annan ser den törnekrönte man som Pilatus visade upp för folket, blödande, gisslad,
hånad och förnedrad.
För någon är han den heliga vreden. Det är
Markus som berättar om det. När en spetälsk
kommer och ber Jesus bota honom blir Jesus
riktigt arg. Det är inte på den spetälske han är
arg, utan på den hemska sjukdomen, och Jesus
nöjer sig inte med att vara vred på det som
förstör och förkrymper människors liv. Hans
vrede blir handling och han förintar mannens
sjukdom. För någon annan är Jesus mildheten, den som
med en enda stilla handrörelse stoppar båren
vid en begravningsprocession. Med ord fyllda
av medlidande uppväcker han en ung man från
de döda och ger honom åter till den mor som
förlorat alla andra i sin närhet och nu är fattig
försörjningslös änka.
Nån ser Jesus som den gråtande. Hans tårar
fälls utanför Lasarus grav i empati med två
systrars sorg. Utanför Jerusalem gråter han
också, medveten om det hemska som ska ske
staden nån annan ser honom glädja sig vid ett bröllop, som plötsligt flödar av vin, eller dansa
en långdans med hela Israel på den upplysta
tempelplatsen under lövhyddohögtiden.
Foto: Diokletianus termer, Rom
Allt detta är han samtidigt, och mycket mer, ty för varje människa har han något unikt att älska.

Nu tittar ni på mig väldigt konstigt, som om ni skulle vilja höra vem Jesus är för mig. Det är väldigt
personligt och det jag nu berättar kanske inte betyder något för någon annan, men, som ni vill:
För mig är Jesus den som sitter i porten. Precis som furstar under gammaltestamentlig tid kunde ha
en tron stående på ett upphöjt podium just innanför sin stads port, för att där ta emot besökare och
ge audienser.
Där sitter han ju inte idag, nu är han ju
vid Faderns högra sida, men en dag ska
Jesus sitta i porten. Då, när min kropp
slitits ut och slutar fungera, blir jag
hämtad av några ur himmelens härskara
och eskorteras till det Nya jerusalem.
Där ska mina tårar torkas av och alla
sorger och lidanden tvättas bort. Efter att
ha klätts i skinande vitt ska jag så ledas
in genom en av portarna till Guds egen
Stad.
Då ska Jesus sitta där, upphöjd i
härlighet, på tronen innanför porten, och
jag får kasta mig ner på torget framför
honom och tacka honom för allt han
gjort för mig. Men han kommer att resa
sig från sin tron och gå ner från podiet
och lyfta upp mig och sen sätta på mitt
huvud den tunga guldkronan som bars
snett bakom mig under vägen in.
Foto: Sionsporten i Jerusalem. Den som går in kan inte fortsätta rakt fram,
utan måste svänga till höger!
Självklart kommer jag att lägga kronan inför hans fötter och säga att den är hans, det är han som har
förtjänat den, inte jag. Men han kommer att insistera på att jag ska bära den, för han vill att allt han
vunnit åt mig verkligen ska vara mitt.
Till slut ska jag ta honom i handen och han ska leda mig vidare in i det Nya jerusalem, till sådant
ingen människas öga ännu sett och det inget mänskligt öra hört något av. Det vet jag inte mycket
om, bara att någonstans väntar Gud fadern själv på oss, och där ska jag få se Honom som Han är!
En sak till är Jesus för mig: han som ska sitta vid kortsidan av honnörsbordet vid den stora festen i
himmelen, den som brukar kallas Lammets bröllopsfest. Den som nattvarden vi strax ska fira är en
försmak och avbild av.
Tillsammans med oss kommer han, Jesus, brudgummen, sedan att resa sig när det är dags för hans
speciellt utvalda vittnen att göra entré i festsalen, den händelse som amerikanska slavar sjöng om i
sina gospelsånger: When the saints go marching in!
Det hade passat bra med ett avslutande Amen! där, men än kan vi inte avsluta. Ingen predikan borde
ta slut utan en tillämpning!

Eftersom vi befinner oss i fastan, tänkte jag som tillämpning idag föreslå att ni fastar med mig. Jag
har två saker jag har på förslag att fasta ifrån:
Det första kan vi hämta direkt från GT-texten, för det Gamla förbundet har en enkel uppbyggnad:
Gör det som är rätt, så går det bra, gör fel och bli straffad. I dagens text har Israel gjort fel, och då
går det illa. När vi själva drabbas av det oväntade eller en kris av något slag är det så lätt att söka
efter orsaker, och då särskilt i sitt eget liv. Vad har jag gjort som var fel? Vad borde jag ha gjort, som
aldrig blev av?
Därför vill jag be dig fasta med mig från kompenserande gärningar, det vill säga att Du inte ska försöka
fixa till det Du tror att Du borde ha gjort förut, som
är en orsak till att saker inte ser bra ut nu. Att bli
hyperaktiv är inte alls bra. Det blir inte bättre av att
det som sker runt omkring oss just nu inte alls beror
på vad vi, enskilda eller tillsammans, gjort eller inte
gjort.
Om det första var från början av Bibeln, hämtar jag
det andra förslaget om någonting att fasta ifrån ur
slutet av Bibeln, där Jesus ska sitta på en stor vit tron
och döma levande och döda. Lägg märke till att det
är Jesus som ska döma! Så jag föreslår att Du ska
lämna över domen till honom och fasta från att
kritisera dig själv!
Foto från den församling som möttes i Cecilias hus, Rom
Caroline Krook, tidigare biskop i Stockholm, sa en gång att vi är våra egna värsta domare, och det
har hon tyvärr rätt i. Vi tenderar att gnaga på oss själva och gräma oss och glömma bort att det allra
viktigaste och finaste vi har faktiskt är syndernas förlåtelse.
För att det ska vara tydligt vad jag menar, ska jag citera en ung predikant från en stad jag bodde i
förut:
-”Är det inte lite arrogant och uppblåst, att tro att Du skulle kunna hitta på något som är så dumt att
det övergår Guds förmåga att förlåta?”
Låt oss tillsammans be med syndabekännelsens ord.

