
Biblisk allmänbildning inför söndag 12 september, 2021 År-

gång 1 FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET  

Ett är nödvändigt 

Matt 6:31-34 Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad 

skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt 

sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att 

ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, 

så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer 

för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag 

har nog av sin egen plåga. 

När vi är ensamma kan det hända att vi tar fram vår högst pri-

vata spegel. Där vi ser på oss själva, utifrån frågan: Vem är jag? 

Ytterst sällan ser vi på oss själva i bibelns ljus. En anledning är 

att merparten av 2000-talets människor förlorat kunskapen om 

bibelns innehåll. Därför tar vi snabbt det mest grundläggande:  

Bibeln berättar, livets mening är att du och jag skall vara Guds 

avbild: 1 Mos 1:27 Gud skapade människan till sin avbild, till 

Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade 

han dem. 

Utifrån bibelns svar på varför vi finns till – att vara Guds avbild 

– kommer nästa fråga: Struntar jag i denna grundläggande an-

ledning till att jag finns till? 

Struntar jag i Guds mening med mitt liv, då är - och lever jag - 

som en hedning. Med! alla de bekymmer jag själv skapar ge-

nom min oro. Bekymmer jag sedan släpar på.  

Lägg märke till vad Guds son säger oss: Gör (Alltså: skapa er 

inga ytterligare bekymmer!!!) er därför inga bekymmer, fråga 



inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på 

oss? Till och med en ateist ger Jesus rätt i följande påstående: 

Matt 6:23 Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln 

till sin livslängd? 

100 år - 100 varv kring solen - är ett ytterst litet blink, sett ur 

evighetens aspekt. Tid, som aldrig upphör, det är vår definition 

av begreppet evighet. Det viktigaste bekymret inför evigheten 

har Jesus löst åt oss: 

Joh 11:25-27 … »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror 

på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på 

mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?« Hon svarade: 

»Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle 

komma hit till världen.« 

Då har vi kvar den viktiga frågan, vad är tro, som ger evigt liv?  

Lasaros syster Marta ger oss svaret på vad tro innebär. Det sker 

när hon känns vid Jesus som Guds son. Vi hörde hennes svar 

alldeles nyss: 

Hon svarade: »Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, 

han som skulle komma hit till världen.« 

Tro, och att lita på, är samma sak. Marta kunde ha sagt: 

»Ja, herre, jag … (litar på) … att du är Messias, Guds son, han 

som skulle komma hit till världen.« 

Avslutande reflektion över dagens oro och otrygghet. Citerar 

internetsidan forskning.se: ”Svenskarna tror – men inte på Gud. 

… … … Å ena sidan avvisar vi religionens institutioner (alltså 

våra olika samfund/K-G), å andra sidan tror hälften av oss på 

någon form av högre livskraft eller ande – den högsta siffran i 

hela Europa. Vad tror vi på egentligen? …” 


