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TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
- Att leva tillsammans I kommande söndags evangelietext kan vi ana att det fanns avundsjuka
med i bilden. Den avundsjuka som kallas för ”jantelag” och uttrycks med
orden: ” … tro inte att du är något!”
Vi läser om ett besök Jesus gör i sin hemstad. Innevånarna häpnar över visdomen i hans undervisning. Över kunnigheten och logiken. En undervisning som dessutom är åtföljd av underverk. Alltihop detta kastar man på
sophögen. Jesus blev en stötesten – någon man retade sig på – för stadens
innevånare.
Vi har just nu biblisk allmänbildning. Paulus berättar att alla vi vuxna gått
vilse. Han skriver om det till församlingsborna i Efesus. Det är ett brev
som riktar sig till alla människor. Vi kan alltså byta ut ordet ”Ni” till ordet
”Jag”. Ordet ”er” till ”mig” och så vidare. Jag exemplifierar med röd text:
” Jag var död genom mina överträdelser och synder den gång jag levde i
dem på denna tidens och världens vis och lät mig ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor.”
Vad är olydnad? Jo, vi gör inte det vi borde göra. Enkelt att förstå. Vi märker det genom att vi ångrar oss. Vi är obekväma med vad vi gjort.
Paulus inkluderar sig själv, genom orden ”… Sådana var vi alla en gång”
Ef 2:1-10 Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni
levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten
över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens
människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär
och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var
vi vredens barn, vi som de andra.
Så här långt är det en syndabekännelse. Det som skiljer kristendomen från
andra religioner är fortsättningen på brevet.
I alla andra religioner måste du kvalificera dej på något sätt. Utan att veta
om du kvalificerat dej tillräckligt. Utan att veta om religionens Gud är nöjd
med ditt offer, din kvalifikation.

I kristendomen kan inte du och jag kvalificera oss. Varför då? Jo, vi skall
inte kunna skryta med vår duktighet! Orden särskilt markerade i texten nedan.
Vi får – vi erhåller kvalificeringen – för inträde i Guds rike som en gåva.
Det är enda sättet! Anledningen är att Guds egen son själv bar konsekvensen av våra misstag. Jesus kvalificerade oss. Vad finns då kvar för dej och
mej att ”göra”? Svar: Öppet erkänna vårt behov av Jesu försoning!
När vi nu strax läser om detta, skall vi ha klart för oss att ordet ”nåd” innebär oförtjänt gåva. Detta omöjliggör för mej att säga ” … jag är en så
mycket bättre kristen än …” Nej, som kristen kan jag inte berömma mig
och min egen ”förträfflighet”. Jag har redan nu gratis fått en plats i himlen.
Återigen: Min och din motprestation är att vi inte förkastar Jesu försoningsgärning.
Om jag stämmer in i jantelagen så är det ett tecken på att jag inte behöver
Jesu försoningsgärning. Behöver jag inte Jesu försoning, då har jag i praktiken upphöjt mig själv till Gud. Nu läser vi om den oförtjänta gåvan:
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 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.
Med ovanstående som bakgrund, kommer här söndagens evangelietext:
Matt 13:53-57 När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten.
Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man
häpnade och sade: »Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans
bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?« Så blev han en stötesten

för dem. Men Jesus sade till dem: »En profet blir ringaktad bara i sin
hemstad och i sitt hem.«
Av någon underlig anledning har man uteslutit nästa vers i vår psalmbok,
den versen kommer här:
Vers 58 Och han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville
tro.

