Biblisk allmänbildning inför söndag 25 april, 2021 Årgång 1
FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Vägen till livet
I dagens bibliska allmänbildning tänker jag utgå från sista meningen i
dagens evangelietext: Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas,
och ingen skall ta er glädje ifrån er.
I innebörden av orden ingen skall ta er glädje ifrån er finns en väldig
kraft. Exempelvis sentida missionärers drivkraft till att riskera livet i att
uppsöka isolerade stammar i Sydamerika, Afrika och Indonesien.
Vi har biblisk allmänbildning. I evangelietexten annandag jul, har vi ett
exempel där orden ingen skall ta er glädje ifrån er uppfylls. En folkmassa försökte ta ifrån lärjungen Stefanos hans glädje, men misslyckas.
Den som vill kan på www.bibeln.se läsa Apostlagärningarna 6, där Stefanos tal återges. Orden: Är detta sant? Syftar på detta tal:
Apg 7:1-2 Översteprästen frågade: »Är detta sant?« Stefanos svarade:
»Bröder och fäder, lyssna på mig. … Vi går in i 51:a versen, där Stefanos tal fortsätter:
Apg 7:51- 60 Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid
gör ni motstånd mot den heliga anden, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och nu har ni förrått och mördat
honom, ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar men inte har hållit
den.«
När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder.
Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds
härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: »Jag
ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.« Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på
en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena
lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så
stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: »Herre Jesus, ta
emot min ande.« Han föll på knä och ropade högt: »Herre, ställ dem
inte till svars för denna synd.« Med de orden dog han.

Kristendomens djupa glädje – särskilt i svåra stunder - har olika vägar
in i ditt och mitt liv: Av någon anledning börjar jag lyssna. Kanske vid
dop eller begravning. Båda tillfällena bär på evighetstankar. Du hör att
du är så värdefull, att Guds egen son, gick i döden för just dej.
Ett sådant löftesord – från kristendomens bibel - har vi fått genom evangelisten Matteus. Löfte om trygghet inför evigheten, där Jesus ger oss
tydliga valmöjligheter. Mina och dina dagliga val. Evangelisten Matteus återger Jesu kristallklara ord och löften. Löften - och konsekvenser
- som följer på de val vi själva gör:
Matt 10:29-33 (Jesus säger:) Säljs inte två sparvar för en kopparslant?
Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och
på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda: ni är
mer värda än aldrig så många sparvar.
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.
Med de reflektionerna, dags för kommande söndags evangelietext:
Joh 16:16-22 En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid
och ni skall se mig igen.« Då sade några av lärjungarna till varandra:
»Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre,
ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går
till Fadern’?« De sade: »Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår
inte vad han säger.« Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till
dem: »Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre,
ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni
kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer
att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda
har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött
sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er
igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

