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Åttonde söndagen i Treenighetstid
Herrens medkänsla och försorg – Det mindre brödundrets söndag
Jes 25:6-10; Rom 5:6-11; Matt 15:32-39; Ps. 36: 8-10
I Guds; Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
Han gick upp på ett berg. Han var höjd över all synd.
Vi närmar oss Kristi förklarings dag. Men redan i dagens gammaltestamentliga läsning hör vi
Jesaja profetera: ”Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det
täckelse som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet. Herren, Herren skall
torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden.”1
Vi närmar oss Kristi förklarings dag. ”På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom
väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och
fröjdas över hans frälsning.”2
”Ty Herrens hand skall vila över detta berg, men Moab skall trampas ner i sitt eget land liksom
halm trampas ner i gödselhögen.”3
Han gick upp på ett berg. Han var höjd över synden och höjdes över döden. Herren sade där på
förklaringsberget: ”Detta är min älskade Son, han är min utvalde. Lyssna till Honom.”4
Han gick upp på berget och kallade till sig lärjungarna. Han ville lyfta också dem över döden.
Och där uppe visade han sin härlighet. Han lät slöjan lyftas från deras ögon. Detta är min älskade
Son; min utvalde. Lyssna till Honom. ”När lärjungarna hörde det, föll de skräckslagna ner på sina
ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ’Res er upp och var inte rädda!’ Och
när de lyfte blicken, såg de ingen annan än Jesus.”5
De såg Han som skulle komma att dö i de ogudaktigas ställe. Knappt någon vill dö ens för en
rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud visar sin kärlek till oss
genom att Sonen; Han de nu såg, skulle komma att dö för oss syndare.6
Det var Han som då och ännu idag mättar oss; Han som då och idag tar ett bröd, tackar Gud och
säger: Detta är min kropp som blir utgiven för er. Han kallar oss ännu upp på berget för att få del
i Honom, för att lyfta även oss ur synden. Lyfta oss över döden.
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För att också vi skall upphöjas och inte trampas ner som halm i gödselhögen. Han, Jesus Kristus,
ger oss – som jag sade förra söndagen – en annan standard som Hans lärjungar.
Kan vi förstå detta? Har vi vett att förstå? Allt är berett. Men hör vi när Han kallar oss? Slöjan är
lyft bort från våra ögon, men ser vi – vill vi se – vad som väntar oss? Orkar vi ens tänka tanken
att vi måste gå vägen dit upp?
När vi av högmodets snara blivit alldeles stela i våra nackar. När vi inser att bojorna bara kan
sprängas genom ödmjukhet. Låt oss då kasta oss på våra ansikten inför Guds ansikte. För Han
lyfter oss över denna gödselhög och då skall vi alltid ha vår Frälsare för ögonen. Han som inte
dövar hungern utan mättar och släcker törst för evighet.
Lyssna till Honom!
Allt är berett.
Kom och ät!
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