Biblisk allmänbildning inför söndagen den 31 januari 2021.
SEPTUAGESIMA - Nåd och tjänst
Dagens text handlar om när vi vuxna kommer till insikt. Om det är tidigt
eller sent i vårt vuxna liv. När vi för första gången verkligen ber från
vårt hjärta:
”Jesus jag har medvetet handlat fel. Brutit mot din och Guds vilja. Förlåt. Jag vill från och med nu, att du styr mitt liv.”
Alla religioner handlar om evigheten. Hur man måste kvalificerar sig.
För att kanske få evigheten säkrad hos religionens gud. Allt beroende
på om du lyckats kvalificera dej eller ej. Kristendomen avviker från
dessa religioner på två sätt:
1. Du kan inte kvalificera dej. Endast kristendomens Gud kan göra
dej kvalificerad:
Ef 2:8-9 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.
2. Kristendomen är den enda religionen som ger distinkta löften om
evigheten:
3. Matt 10:32 (Jesus säger:) Var och en som känns vid mig inför
människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen.
I dagens text erbjuder en jordägare arbete. En del hör och antar erbjudandet på morgonen, andra får höra erbjudandet på kvällen. Alla får
samma betalt! Oavsett hur länge de arbetat! På samma sätt är det också
med oss avseende insikten om vårt behov av Jesu försoning.
På långfredagen, kan vi höra om två förbrytare. En av dem hånar. Den
andre har – i sista stund! – insett sitt behov av Jesu försoning:
Luk 23:39-43 Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom
och sade: »Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.« Men då
tillrättavisade honom den andre: »Är du inte ens rädd för Gud, du som
har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.« Och han sade: »Jesus, tänk på

mig när du kommer med ditt rike.« Jesus svarade: »Sannerligen, redan
i dag skall du vara med mig i paradiset.«
Aposteln Paulus varnar församlingsborna i Korint för tankar modell:
”Jag gör som rövaren: Väntar till sista stund …”
2 Kor 6:1-2 Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte
kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: Jag bönhörde
dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är
den rätta stunden, nu är frälsningens dag.
Med de reflektionerna, dags för söndagens evangelietext:
Matt 20:1-16 Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens
början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens
med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå
sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni
också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han
ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han:
’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför
att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’
På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta
med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en
denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer,
men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer
dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en
av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en
denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika
mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som
är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista
bli först och de första sist.«

