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Gör er inga bekymmer. Det är Jesu befriande ord till
oss i dag.
När bekymren kommer över en människa så skapar
det oro och stress, det kan till och med leda till att
människor blir sjuka och dör en alltför tidig död.
Gör er inga bekymmer. Det Jesus vill säga till oss, är
att inte låta bekymren ockupera oss.
Men innebär då detta att vi kan strunta i att laga mat,
fixa kläder osv?
Jag tror att det inte var så Jesus menade. Jesus lärde ju
oss i bönen Fader vår att be: Vårt dagliga bröd giv oss
i dag, så nog var han medveten om att vi behöver mat
för dagen, för att överleva. Det visar också berättelsen
när Jesus bespisar de 5000 som kommit för att lyssna
till honom. När han såg att de började bli hungriga så
säger Jesus: De behöver inte gå härifrån. Ge dem
något att äta.
Men när dessa frågor om mat, dryck och kläder blir
det som jagar oss människor, när det fyller hela vårt
inre, då blir det fel.
Vi får ha en stor förtröstan till en god och kärleksrik
Gud, som finns med oss också i dagens vardagsfrågor.
Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta.

Det är skönt att veta att Gud vet hur vi har det. Vi får
sjunga inom oss ”blott en dag ett ögonblick i sänder”
och släppa stressen som vill jaga oss.
Det viktigaste i livet, som vi skulle prioritera högst av
allt är enligt Jesus:
Sök först hans rike och hans rättfärdighet.
När Jesus började sin offentliga verksamhet så sade
han
”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro
på budskapet.” Mark 1:15
Jesus är kung i detta rike, som är ett evigt rike.
Visserligen hade Pilatus ovanför hans kors satt upp
anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus,
judarnas konung. Matt 27:37
Men han är inte bara judarnas konung, utan det är som
Jesus själv sa: Åt mig har getts all makt i himlen och
på jorden. Matt 28:18
Han är Herre, Jesus är Herre.....
Alla människor, utan undantag, har en möjlighet att
komma med i detta rike.
Det sker genom det heliga dopet då vi får bli
medborgare i Guds rike, med alla de medborgerliga
rättigheter som det medför.
När Paulus skriver till Kolosserförsamlingen,
påminner han just om detta.
Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i
sin älskade sons rike. Kol 1:13

Ingen är för liten för att komma med i detta rike och
ingen är hellre för stor. Guds rike står öppet för hela
mänskligheten genom alla tider.
Även den människa som tycker att hon inte har något
att komma med får vara med i detta rike, Jesus sade:
Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör
himmelriket. Matt 5:3
Guds rike finns nära dig, det finns här i Kristi kyrka
och församling. Där Guds ord förkunnas och de heliga
sakramenten rätt förvaltas.
Här får du ha ditt hem och veta att Gud är mitt ibland
oss.
Jesus sa: Sök först hans rike och hans rättfärdighet.
Om hans rättfärdighet kan vi läsa
I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet
från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den
rättfärdige skall leva genom tron. Rom 1:17
och på ett annat ställe
Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte
beror av lagen men som lagen och profeterna har
vittnat om — en rättfärdighet från Gud genom tron
på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs
ingen åtskillnad. Rom 3:21-22
Du som vill leva i tro på Jesus får ta emot rätten att få
vara ett Guds barn. Du får tro att Jesus har förlåtit dig
alla synder. Jesus är den som förlåter dig, åter och åter
igen. Hans förlåtelse är gränslös. Gud har bara en enda

önskan och det är att du inför honom ska kunna få
vara rättfärdig och ren genom Jesus Kristus.
Så när Gud ser på dig genom Jesus och det han gjort
på korset för dig, så är du helig och rättfärdig.
När Jesus säger att vi ska söka först hans rike och hans
rättfärdighet, så innebär det att vi ska söka oss till hans
kyrka och församling och till nådens källor som finns
där.
Det är det viktigaste i livet, att finna grundtryggheten
hos Gud, sen löser det sig också med de andra jordiska
bekymren.
Vi får lämna vår dag och morgondag i Guds händer
och framför allt den morgondag som blir vår sista dag
här på jorden, när vi får övergå från döden till livet.
För vare sig jag lever eller dör så hör jag ju Jesus
Kristus till, som Paulus uttrycker det.
Jesus och livet med honom är den största skatt du och
jag kan äga.
I Guds rike ger Jesus oss trygghet, våra bekymmer
delar han med oss, för att ge oss av sin frid och ro.
Och våra hjärtan vill han fylla med tro.
Den tro som vi bekänner……

