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TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
- Förlorad och återfunnen Dagens text handlar om ett försvunnet får. Sannolikt ett lamm med egna
ben, egen vilja och nyfikenhet. En kombination, som får det att lämna
flocken. I bibeln talas om får utan herde och om falska lejda herdar.
Fåren och flocken beskriver människor. Dagens text börjar med orden:
Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom.
Tullindrivare och syndare var det ”ofina” folket. Texten fortsätter med
det ”fina folkets” värderingar:
Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: »Den mannen
(Alltså Jesus) umgås med syndare och äter med dem.
När vi läste orden ” Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och
sade:”, då säger oss ordet ”sade”, att de inte dolde sin förargelse. I stället förkunnade de öppet, att ingen borde umgås med dessa människor.
Vid ett tillfälle säger Jesus: Ni har hört att det blev sagt, Med de orden
visar han de skriftlärdas kärlekslösa värderingar och falska förkunnelse:
Matt 5:43-45 Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och
hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som
förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner.
Det är så social utfrysning och mobbing startar. En grupp – eller en stark
ledare – utser hackkycklingar. Jag upprepar exemplet med påvarnas inkvisition, dessa falska herdar: ”Tror du inte precis som jag så mister du
livet.” Mobbing är ondskans maktutövning. Den är ingen ny företeelse.
Att Jesus bröt de skriftlärde och fariséernas normer, medförde att de
förargade sig på Jesus. De såg ned på människor, det gjorde inte Jesus:
Joh 10:11-13 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för
fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och
skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren.

Fariséerna och de skriftlärde gick vilse, genom att bryta mot Guds bud:
3 Mos 19:18 Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i
ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.
Det är när vi slutar älska – slutar att ha omsorg om våra medmänniskor
– som även du och jag går vilse. Utan omsorg om vår nästa, blir livet
hårt och skoningslöst. Att inte vilja erkänna att vi gått vilse, innebär en
kamp med vår egen prestige. Vår prestige motsätter sig att vi haft fel.
Motsätter sig att vi ändrar oss, ja att vi faktiskt omvänder oss.
Konsekvensen av att låta sig bindas av vår egen prestige är hemsk. Gud
såg detta och sände sin son för att lösa ut oss. Få oss att bli levande
människor, som lever mitt i Guds avsikt med oss: Att vara Guds avbild.
Hur kommer jag loss från min prestige? Hur blir jag fri från det som är
fel i mitt liv?
Svaret är enkelt. Din uppriktiga vilja att komma loss, uttryckt med några
tacksamhetens ord: ”Jesus tack för din försoning. Från och med nu vill
jag vara din lärjunge”
Är det så enkelt, kanske någon undrar. Bibeln berättar följande:
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. Orden: ”att Jesus är herre”, betyder att han är herre även i ditt liv!
Med de reflektionerna är det dags för söndagens evangelium:
Luk 15:1-7 Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att
höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade:
»Den mannen umgås med syndare och äter med dem.« Då gav han dem
denna liknelse: »Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av
dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det
borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad
och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina
vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat
fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: på samma sätt blir det större
glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

