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TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor
Luk 9:46-48 De började undra vem som var den störste av dem. Jesus,
som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid
sig och sade till dem: »Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar
emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt
mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.«
Så här långt lyder söndagens evangelietext. ”De”, det var lärjungarna. Vem
var den mest betydelsefulle? Jesus ställer fram ett barn. Det var ett tufft
svar på frågeställningen.
Evangelisten Lukas är evangelisternas ”krönikör”. Han har med alla händelser. I tidsordning. Dagens text hittar vi i 9:e kapitlet. Du läste den nyss.
I 10:e kapitlet kan vi läsa hur Jesus sänt ut 72 andra som följde honom.
Hur överväldigade de var över den makt han givit dem:
Luk 10:17-21 De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: »Herre, till och
med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn.« Han svarade: »Jag
har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er
makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela
styrka, och ingenting skall skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.«
I samma stund fylldes han med jublande glädje genom den heliga anden
och sade: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har
dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som
barn. Ja, fader, så har du bestämt.
Är det så? Att Gud dolt sitt evangelium, det goda budskapet, för de lärda
och kloka? Svar: Med största sannolikhet.
I dag är det trendigt att vara sökare. Ytterst få bryr sig om att slå upp bibeln och ta in dess löften. Du som läser detta tillhör undantagen! Gudstjänststatistiken talar för övrigt sitt tydliga språk.
Är det enkelt att få tillgång till himlen, evigheten? Svaret är Ja.
Vår blockering – vår klokskap och lärdom som Jesus talade om – är alla

våra ” … men … ”. Ordet ”men” är en invändning. Oftast byggt på en förutfattad uppfattning. Som har sin grund i denna världens klokskap.
Om kristendomens Gud vore en despot, så skulle han ställa upp en massa
krav. Ungefär som i de övriga världsreligionerna. Lyckas med att avstå allt,
genomföra den och den pilgrimsvandringen är exempel på krav.
Kristendomens Gud är fullkomlig. Innebär att alla erbjuds hans rike. Utan
krav. Att få en oförtjänt gåva kallas nåd.
Gud vill se ditt hjärtas vilja: Att du vill följa hans son Jesus.
Följande gåva är från Gud till dej och mej, som Jesus möjliggjort genom
sitt försoningsoffer:
Ef 2:4-10 Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så
stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss
levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – och uppväckt oss
med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed
ville han för kommande tider (kommande tider är vår tid!) visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av
nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans
verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som
Gud från början har bestämt oss till.
Alla våra invändningar, alla våra ”... men ...” stänger oss ute.
Om du inte har gjort det förut, så gör det nu: Släpp greppet om dina invändningar och ta emot evighetsgåvan. Säg som det är:
”Tack Jesus för din försoning, jag behöver den varje dag.”
När det är sagt från hjärtat, då är du ägare av följande löfte från Jesus själv:
Joh 5:24 Sannerligen, jag (Jesus) säger er: den som hör mitt ord och tror
på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.

