1:a söndagen i advent
Tom Hardts postilla, första årgången
Evangelium: Matt. 21 : 1–9.
I Guds, Faderns + och Sonens och Den Helige Andes, namn. Amen.

S:t Paulus skriver:

förkunnar sin segerrika utblottelse för vår skull, sin
allt tillfyllestgörande korsdöd i vårt ställe. ”Herren
kommer till sin kyrka”, som predikoämnet i dag lyder,
just därför att evangelium om hans intåg i Jerusalem,
hans uppstigande till Golgatas heliga oﬀeraltare, nu
bland oss utropas och förkunnas. Herren kommer
nu, därför att vi får höra hur han kom då, ”nämligen
en gång för alla”. (Hebr. 7 : 27)

Allt detta är tänkt som en glädjerik uppenbarelse,
som något oväntat, som något inlett med det uppenbarande, Guds hemligheter avslöjande: ”Se”, ”Se, din
konung kommer”. Vi säger härom:

vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga
Den kristna kyrkan behöver i sitt betryck och sin
bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud,
anfäktelse det tröstande tilltal, som är centrum i daoch vi taga alla slags tankefunder till fånga och
gens evangelium, och som i sin fullständiga gammallägga dem under Kristi lydnad. (2 Kor. 10 : 5)
testamentliga form hos profeten Sakarja lyder:
Det är som ställd under löftet om konungens kämFröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubelrop
par: ”Och Herren, deras Gud, skall på den tiden giva
du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till
dem seger” (Sak. 9 : 16), som aposteln skriver: ”Men
dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer
Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i sefattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.
gertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps
(Sak. 9 : 9)
vällukt!” (2 Kor. 2 : 14) Lydnaden, nedbrytandet, sevällukt!
Detta är löftet om något, som går emot allt förnuft, gertåget är allt relaterat till apostlaämbetets förkunsom går emot ögonens vittnesbörd och vårt hjärtas nelse, till tron, till kunskapen om Kristus, den fatotro, nämligen att Jesus Kristus i denna stund kom- tige, den utblottade, den oﬀrade, ja, ”vi åter predika
mer till oss i det Ord och det sakrament, där han en korsfäst Kristus”. (1 Kor. 1 : 23)

Det, som skedde då, och det, som sker nu, är av Gud
själv av begynnelsen sammanlänkat. Redan hos profeten Sakarja är Jesu ritt in i Jerusalem förenad med
en fortsatt ankomst i det predikade evangeliet: ”han
skall tala frid till folken. Och hans herradöme skall nå
från hav till hav, och ifrån ﬂoden intill jordens ändar.”
(Sak. 9 : 10) Detta fridsstiftande, syndaförlåtande
Ord skall uttalas av utsända judiska apostlar bland
främmande folk: ”dina söner, du Sion, skall jag svänga
såsom spjut mot dina söner, du Javan” (Sak. 9 : 13), det
är Grekland, det är församlingarna i Korint, Athen,
Berea, Thessalonika, Filippi och sedan intill jordens
ändar och till vårt land och vår stad.

I.

den predikade Kristus kommer trots vår
otro,

II. den predikade Kristus kommer trots den stigande förnekelsen,
III. den predikade Kristus kommer trots Satans
motstånd.

I. Den predikade Kristus kommer trots vår
otro.

Den anfäktelse, som kommer över den kristne med
störst kraft och störst plåga, är grundad i den hos
oss alltid kvarblivande och verksamma otron. Denna
outrotliga synd i vårt hjärtas innersta vill skilja oss
från Kristus, vill sänka oss ned i den förtvivlan, där
han tronar i sitt rike och vi står utanför. För denna
tanke kan otron mobilisera många skäl, vår allmänDet är som ett sådant kastat spjut som S:t Paulus
na köttslighet, våra närmare redovisade synder, all
skriver om ”evangelium om Jesus Kristus, vår Herre,
det, som visar, att vi inte stämmer med Guds Lag.
genom vilken vi hava fått nåd och apostlaämbete för
Just då måste det ordet uttalas: ”Se, din konung komatt, hans namn till ära, upprätta trons lydnad bland
mer”. ”Se”, något alldeles oväntat sägs oss. ”Din konalla hednafolk”. (Rom. 1 : 4–5) Det är som delaktig i
ung kommer” gör genom ordet ”din” Kristus till vår
den store fridskonungens ankomst till folken, som
egendom, till en konung genom evangelium och inte

genom Lag, till en konung, som ”kommer” utifrån till III. Den predikade Kristus kommer trots Saden oförtjänte.
tans motstånd.

II. Den predikade Kristus kommer trots den
stigande förnekelsen.
När vi skådar oss omkring, ser vi, hur nattens mörker
snabbt faller över jorden, hur den yttre kristenheten
på ett aldrig förr skådat sätt uppfylls av de grövsta
förnekelser och förvrängningar av tron, av de svåraste och mest himlaskriande synder, som välsignas
och helgas av ondskefulla präster och biskopar. Runt
omkring sägs och görs på helig plats ting, som ännu
för några årtionden sedan fått åhörarna att skräckslagna rusa ur kyrkorummet. Utan all tvekan sägs
Gud vara densamme i hednariternas fruktbarhetsceremonier som i den kristna gudstjänsten och asadyrkarnas oﬀerpräst ha sin fortsättning i nattvardsoﬃcianten. När våra hjärtan krymper och ängslas
inför denna fasansfulla åsyn, måste vi trösta oss med
orden: ”Se, din konung kommer”. Kristi nåderike, den
sanna kyrkan, låter sig inte rubbas av förnekelsen.
Trons ljus brinner dess klarare mot den mörknande
natthimlen vid tidernas slut.

Vid sidan om vårt eget kött, som är otron, och världen, som möter oss i den falska kristendomen, står
djävulen, som brukar köttet och världen till att tjäna
sina ändamål, vår fördömelse. Det är han, som anklagar oss för våra synder, och som inte vill låta Kristus vara vår konung, vår egendom. Det är han, som
förfört den yttre kristendomen och förleder påvar,
biskopar och teologer i religionsblandningens hedniska yra, i gemensam gudstjänst inför avgudarna,
allt till att göra oss försagda, modlösa och trolösa.
Då gäller ånyo: ”Se,
Se, din konung kommer!
kommer!” Kristi konungadöme är ett herradöme och en seger över ondskan. Hans trogna ”skola uppsluka sina ﬁender och
trampa deras slungstenar under fötterna”. (Sak. 9 : 15)
Därför att Kristus besegrat Satan och i sin rättfärdighet nedslagit honom, behöver vi inte frukta för
den onde, trots att det heter: ”hela världen är i den
onde våld”. (1 Joh. 5 : 19) Satan kan inte tysta Ordet,
rubba predikstolen, inte utplåna kyrkan, som har
löftet ”dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga”. (Matt. 16 : 18)
Amen.

