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FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN - Försonaren
Kommande söndags evangelietext:
Joh 3:11 Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har
sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. 12 Om ni inte tror
när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar
till er om det himmelska?
13 Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen:
Människosonen. 14 Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste
Människosonen upphöjas 15 för att var och en som tror på honom skall ha
evigt liv. 16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att
de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17 Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle
räddas genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den
som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende
sons namn. 19 Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var
onda. 20 Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset,
för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som handlar efter
sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han
gör vad Gud vill.”
Söndagens text innehåller ”lilla bibeln” eller som många säger: ”Joh 3:16”.
Jag upprepar dess ord: 16 Så älskade Gud världen att han gav den sin
ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt
liv.
Att ”gå under” det är att vara evigt förlorad. På samma sätt som ondskans
änglar är evigt förlorade. Jo, så står det. I högsta grad otrevligt. En personlig katastrofernas katastrof.
Löftet i dagens evangelium är beroende av om vi tror att Jesus är Guds
son. Litar på att det vår bibel berättar är sant. I vers 18 har vi det uttryckliga löftet att vi blir inte dömda. Vi får löftet, det är ett solklart löfte, citerar:
18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan
dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn
Nyckeln är att vi litar på det Jesus säger om sig själv. Litar på att det vår
bibel berättar är sant. Ungefär som om jag lånar din bil med en trasig
bränslemätare. Du säger att mätaren är sönder, men att du tankat fullt, så
jag kan bekymmersfritt åka från Göteborg till Stockholm. Att bränslemäta-

ren inte rör sig, kan jag konstatera direkt. Frågan som återstår: Kan jag lita
på vad du säger? Har du verkligen fyllt tanken till brädden?Helt enkelt:
Har ditt namn ett trovärdigt rykte!
I Norge är småbarnsblöjor mycket billiga. OK tänker jag, gratis drivmedel,
jag åker till Oslo först och fyller bilen med billiga blöjor. Om jag betalar
moms för dem vid införseln till Sverige blir vinsten mindre. Kör därför in i
Sverige via filen ”inget att förtulla” och fortsätter mot Karlstad och Stockholm. Nånstans utefter sträckan stannar bilen. Bränslebrist.
Så här fortsätter dagens evangelietext:
19 Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Den
som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
Guds sons huvuduppgift var att ta på sig evighetskonsekvensen av mina
och dina misstag. Oavsett vilka misstag vi gjort. Så här lyder det goda budskapet:
Ef 2:8 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är
det. 9 Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. 10 Vi
är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar
som Gud från början har bestämt oss till.
Om jag säger ”ja tack” till Jesu försoning men inte har för avsikt att vara
Jesu lärjunge, göra som han vill, så är jag genomfalsk. Jag har ingen avsikt
att ”göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.”
Aposteln Jakob förtydligar på ett utomordentligt klart sätt vad Paulus skriver i Ef 2:10 ovan:
Jak 2:14 Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte
har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? 15 Om en broder eller
syster är utan kläder och saknar mat för dagen, 16 vad hjälper det då om
någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte
ger dem vad kroppen behöver? 17 Så är det också med tron: i sig själv,
utan gärningar, är den död.
Guds son är vår försonare. Vi kan inte genom egna goda gärningar köpa
oss en plats i himlen! Vore det så, då hade Jesus inte behövt besöka vår
jord. Inte heller hade han behövt dö den kvalfullaste död mänskligheten
uppfunnit. Att göra anspråk på Jesu försoning utan eget lärjungaskap –
utan att han är verklig herre i mitt liv – det fungerar inte. Vi läste nyss vad
aposteln Jakob skrivit.

