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ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv
Matt 23:1-12 Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade:
»De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt
vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på
människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem.
Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till
dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker
om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och
de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni
skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader,
han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er
lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.
Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig
skall bli upphöjd.
Förra söndagens text och kommande söndags text hänger ihop. Förra söndagen hade rang och prestigesnack börjat i lärjungaskaran. Vem var den
mest betydelsefulle? Jesus ställer fram ett barn. Det var ett tufft svar på
frågeställningen.
Dagens text handlar om hycklare, d.v.s. skådespelare. De är skriftlärda, de
ger ut föreskrifter. Jesus säger: Gör som de säger. Men, gör inte som de
gör. Sedan kommer en beskrivning av vad de gör: De binder ihop tunga
bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett
finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem.
Forna tiders sociala maktutövning genomfördes till stora delar med hjälp
av dåtidens sociala kod: Så här gör man för att vara ”inne” religiöst sett.
Följde du inte den koden, så var du ”ute”. Utesluten ur dåtidens sociala
sammanhang. I Sverige praktiserades en variant på 1800-talet: Om du inte
gick till nattvarden, så miste du din rösträtt!
Sveriges släktforskarförbund har en hemsida rotter.se. Från denna sida citerar jag följande rader:

”Den som inte årligen gick till skriftermål och nattvard (frivilligt eller genom utestängning) blev dessutom förlustig sina medborgerliga rättigheter,
d.v.s. förlorade rösträtt m.m.” Slut citat.
Jag har uppfattningen att massmedia i dag har makten över tidsandan, dagens sociala kod. Alltså vad som är ”inne” respektive ”ute”.
Det kostar på att ligga på topp. Att följa alla trender. Alltså att vara ”inne”!
Jesus visar oss premien för effektivt ”pensionssparande” inför evigheten:
Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.
Dumheter, tänker de flesta. Nu för tiden gäller vassa armbågar. Jag måste
förverkliga mitt liv och mig själv.
Jesus förverkligade sig själv. Följde råden i dagens text:
Fil 2:5-11 Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud
utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av
oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och
var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra
namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och
under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.
Den här texten berättar att alla – från ateister till bekännande kristna kommer att bekänna Jesu gudomlighet! Frågan är: Kommer du och jag att
bekänna honom som välkomnad lärjunge, eller, som dömd förnekare?
Här i tiden gör vi valet. Vill du och jag vara hans lärjunge? Är våra liv perfekta eller behöver vi någon som tagit konsekvensen av våra misstag? Lösningen är enkel. Så här berättar vår bibel om en fantastisk ”pensionsförsäkring”:
Rom 10:9 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.

