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Andlig klarsyn
I kommande söndags evangelietext har man uteslutit en inledande vers. Jag förstår det inte. Enligt min mening är den väsentlig för att förstå dagens evangelietext. Följande säger Jesus
i texten som föregår, som inte finns med i dagens evangelium:
Matt 7:21 - 29 Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall
komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske
faders vilja.
Att göra Guds vilja är att börja leva som Jesu lärjunge. Då kommer frågan förr eller senare: Hur skulle Jesus gjort?
Utöver tio Guds bud finns inga specifika svar inför alla situationer som kan uppstå. Däremot ett grundläggande råd: Läs och
lyssna till de fyra evangelierna och lägg på minnet hur Jesus
gjorde i olika situationer.
Därutöver har vi ett handfast uttalande av Paulus, i brevet till
församlingen i Efesos:
Ef 2:10 Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att
göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss
till.
Vi ställs varje dag inför valsituationer. Ofta väljer vi automatiskt – utan att tänka på att vi gör ett val. Men så kommer situationer där vi funderar: Hur skall jag göra? Efesierbrevet är tydligt: Välj det Gudomliga alternativet, alltså det som är bra för
din medmänniska!
Vår egoism protesterar, men låt ditt ego ta ett steg tillbaka. Gör
det diskret, därför att mitt och ditt ego frestar oss att visa hur
präktiga vi är.
I våra själviska motiv finns inget lärjungaskap!

Vi kan inte rädda oss själva. Vi skall inte heller kunna berömma
oss av goda gärningar.
Jesus följde Guds vilja och blev Guds gåva till dej och mej. Den
enda gåva som kan försona alla mina och dina misstag inför
Gud.
Vi tar del av helheten i Paulus anvisning, där han särskilt påtalar
att vägen via egna meriter är stängd:
Ef 2:8-10 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. Vi är hans verk, skapade genom Kristus
Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har
bestämt oss till.
Alla mina egoistiska val, allt jag gör och gjort i mitt liv för att
glänsa, kommer att obevekligt spolas bort. Kvar finns bara
Guds nåd och de uppriktiga fragmenten i mitt lärjungaskap.
Med de reflektionerna dags för söndagens evangelium:
Matt 7:22-29 På den dagen skall många säga till mig: ’Herre,
herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i
ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ Då skall jag
säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni
ondskans hantlangare!’
Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en
klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner,
floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det
rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som
hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre
som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och
raset blev stort. «När Jesus hade avslutat detta tal var folket
överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med
makt och inte som deras skriftlärda.

