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TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

Mark 2:23-28 En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungar-
na började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom:
»Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?« Han svarade:
»Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga
och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar
var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna
får äta, och gav också dem som var med honom.« Och Jesus sade till dem:
»Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså
är Människosonen herre också över sabbaten.«

I förra söndagens text kunde vi läsa följande: ”... De skriftlärda och farise-
erna 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.”

I dagens text läser vi ett exempel på en sådan börda: Inget arbete fick utfö-
ras. Inte ens att rulla några ax vete mellan handflatorna tolererades. En stil-
la reflektion: Jag har inte hittat något ställe att man fastade varje sabbat. 

Alltså: Rimligen så tog man fram mat, lagade mat på sabbaten. Laga mat
var ok, men rulla några veteax mellan händerna var förbjudet! Var fanns
logiken i fariseernas tillsägelse?

En bild av dessa fariseer är stenpelare. Stenpelare som burit gamla förbun-
dets lag och löften från generation till generation. Utan att själva vara del-
aktiga i budskapet. 

Jes 29:13 Herren sade: Detta folk nalkades mig med ord, deras läppar
ärade mig, men deras hjärtan var långt ifrån mig, deras gudsfruktan var
inlärda människobud.

Enligt Jesus var de levande döda:

Joh 5:39 Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv.
Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig   för att få liv.   



Jag vill kalla fariseernas förkunnelse för beteendejudendom. Hjärtlös och
hård. Med hjärtan av sten.

Svenska kyrkan är en bekännelsekyrka men inte en bekännarekyrka. Vad
innebär det? Jo, kyrkan har förvisso en klar bekännelse. Men, du som med-
lem behöver inte ha någon bekännelse! Perfekt, eller hur! I Svenska kyr-
kan är människan herre över både söndagen och sig själv. Inga nutida fari-
séer, inga krav. Eller?

Det är lätt att titta på korstågens och inkvisitionens påvar. Häxprocessernas
kyrkoherdar. Sannolikt döda stenpelare som burit bibelns budskap vidare
till oss. Är jag själv en sådan stenpelare utan liv? Hjärtlös och hård i mina
omdömen över andra människor? Har jag någon tanke på att  verkligen
vara Jesu lärjunge?

Personligen har jag upptäckt hårda och hjärtlösa domar hos mig själv. Allt-
för många gånger. Är det kört? Svaret är: Nej, det är inte kört. 

Däremot har jag blivit mer och mer medveten om mitt absoluta behov av
Jesu försoning!

Jesu försoning innebär förnyad nåd. Nåd är ett annat ord för oförtjänt gåva.
Alltså: Det är inte kört. Jesu försoning innebär förnyad oförtjänt gåva!

I  en bekännelsekyrka -  utan krav på församlingsbons bekännelse  -finns
bara ett problem: Medlemmens evighet.

Centralt i kristen tro (oavsett samfund) är att Jesus är uppstånden. Upp-
ståndelsen bekräftar att Jesu försoningsgärning är en verklighet. 

Underlå  ter vi i kyrkan att förkunna lärjungaskap och behovet av Jesu för  -
soningsgärning, så bedrar vi oss själva och våra medlemmar. Jesu löften är
kristallklara:

Matt 10:32-33 Var och en som känns vid mig inför människorna, honom
skall   jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig
inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen. 



Det här är Jesus evighetslöften. Det här är hans vägvisning inför evigheten.
I de löftena ingår vår del att vi känns vid honom. Berättar om honom. Där-
för har Guds son gett oss uppdraget att vara lärjungar. Alltså söka vara
mästaren lik. Grunden i uppdraget är att berätta om honom, d.v.s göra alla
folk till hans lärjungar. Så här lyder hans uppdrag till var och en av oss:

Matt 28:18-20 Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig
har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk
till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla
dagar till tidens slut.«

Orden ”... lär dem att hålla alla de bud jag   har gett er.” förknippar vi nog
med 10 Guds bud. 

Men, frågan blir: vilka bud har Jesus gett oss utöver att gå ut och göra alla
folk till lärjungar?

På internet hittade jag en sida med exempel på just Jesu bud.

Klicka gärna på nedanstående rad:

www.rickardcruz.se/foljer-du-jesus-instruktioner/#more-2764


