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FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Att växa i tro
I söndagens text berättar Jesus för sina lärjungar att hans uppdrag är
slutfört. Jesus skall återvända till vår Gud, som har sänt honom. Vår
Gud? Ställt som en fråga, lite mer spetsigt. Vem är min Gud?
Ju mer man blir insatt i kristendomens grund-dokument, bibeln, desto
tydligare blir nödvändigheten av att vara Jesu lärjunge. I dagens text
kan vi läsa, citerar: och när han kommer (den heliga anden) skall han
visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte
på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre.
Dom: denna världens härskare är dömd.
Jesus talar till sina lärjungar om världen, sedan om de (som tillhör världen) och slutligen att denna världens härskare är dömd.
Man kan säga att det finns ett utanförskap och ett innanförskap. Du och
jag gör valet. Vem vill vi tillhöra? Denna världens härskare som är
dömd, men ännu inte inlåst, alternativt tillhöra Guds folk, alltså Jesu
lärjungar?
Denna världens härskare, är djävulen själv. En högt uppsatt ängel, som
gjorde uppror mot Gud och blev utkastad ur himlen:
Jes 14:11-14 ... Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var
du som sade till dig själv: »Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds
stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe
i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste.«
Vi skall också notera ondskans maktställning – orden som Jesus använder: ”Dom: denna världens härskare är dömd”
Reflektionen i dag får bli: Vem vill jag följa och ha som härskare: En
dömd ondskans ängel, eller, Guds egen son? Så här fungerar kallelsen:
Joh 1:43-49 Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då
träffade han Filippos. Han sade till honom: »Följ mig!« Filippos var
från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos

träffade Natanael och sade till honom: »Vi har funnit honom som det
står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.« Natanael sade: »Kan det komma något gott från Nasaret?« Filippos svarade: »Följ med och se!« Jesus såg Natanael komma och sade
om honom: »Där är en sann israelit, en som är utan svek.« Natanael
frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus svarade: »Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet.« Natanael svarade: »Rabbi,
du är Guds son, du är Israels konung.«
Det är vi som väljer och det är nuet som gäller. Alldeles för många låter
sig hindras av ord såsom: ”… Sen skall jag följa dej, men först måste
jag … göra det eller det …” Bibeln ger oss några ögonblicksbilder:
Luk 9:59-62 Till en annan sade han (Jesus): »Följ mig!« Men mannen
svarade: »Herre, låt mig först gå och begrava min far.« Då sade Jesus:
»Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.«
En annan man sade: »Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta
farväl av dem där hemma.« Jesus svarade: »Den som ser sig om när
han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.«
Orden: ”låt mig först” innebär att Guds rike kommer i andra hand. Min
attityd avslöjar att jag egentligen inte vill. Däremot, när jag ser bristerna
i mitt liv och behovet av att någon bär konsekvensen, blir i stället beslutet: Jag behöver hjälp nu, jag följer dej omedelbart! Då har vi löftet:
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.
Nu är det dags för kommande söndags evangelium:
Joh 16:5-11 Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av
er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan
med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag
lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men
när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall
han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror
inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte
längre. Dom: denna världens härskare är dömd.

