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Ett är nödvändigt.
Vad är meningen med livet?
I gamla testamentet finns en bok som heter predikaren.
Redan inledningsvis ställer sig författaren frågan vad som är
livets mening.
Sedan testar han under sitt liv att finna livets mening genom
att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt, vadare genom
att bygga sig vackra hus, där han samlade alla slags
statussymboler, han skapade enorma planteringar. Han blev
en storbonde, där han hade många slavar, rikedom i form av
guld och silver fanns i överflöd, han hade också många
hustrur. Men han nöjde sig inte med det, han vände sig också
till de prostituerade. Allt det här beskriver han i 11 kapitel. I
det 12 kapitlet måste han konstatera att allt detta jordiska som
han sökt efter är fåfängligt.
Sen finner han det enda nödvändiga att frukta Gud dvs att tro
på Gud och hålla hans bud.
Dagens gammaltestamentliga text lyfter fram det enda
nödvändiga: att söka Herren din Gud.
Lägg märke till orden ”din Gud”
För dej finns en Gud som skapat oss människor till sin
avbild.
Gud har burit dej i sin tanke redan före världens skapelse.
Gud har en mening med ditt liv, även om det ibland kan
tyckas vara kaotiskt. Så sägs det om israels barn att de skulle
förskingras och drabbas av många svårigheter.
I livets svårigheter säger Herren till oss: Men där skall du
söka Herren din Gud.
Även i nödens djupaste smärta ska du kunna finna honom.
Lyssna in Guds röst likt Maria, där hon sitter vid Jesu fötter.

Låt orden från Jesus liksom planteras in i ditt hjärta och din
själ. Lev nära honom, knäpp dina händer i bön, lyssna till
hans ord, smaka hur god Herren är i nattvardens bröd och
vin. Så får du uppleva att ”Herren din Gud är en barmhärtig
Gud och att han inte ska överge dig eller låta dig gå under”.
Många människor är oerhört obarmhärtiga och hårda mot
varandra, de gör varandra så oändligt illa. Men Herren din
Gud är en barmhärtig Gud. Gud gör som Fadern i liknelsen
om den förlorade sonen i Luk.15. Redan på långt håll hade
fadern sett den förlorade sonen när han kommer olycklig för
att söka upp sin fader. Det sonen får möta är en öppen famn
full av kärlek, förlåtelse och barmhärtighet.
Om Gud heter det han ska inte överge dig eller låta dig gå
under.
Vilken trygghet ligger inte i de orden: Gud överger dej inte,
han låter dej inte gå under.
I Joh 3:16 heter det Så älskade Gud världen att han gav den
sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under
utan ha evigt liv.
Bibeln manar oss gång på gång att söka Herren. Jesus säger
bl a Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få
allt det andra också.
Men Bibeln berättar också att när vi inte orkar eller förmår att
söka honom, så är Gud ute och söker oss. Gud vill rädda det
förlorade.
Gud vill ge oss det enda nödvändiga, skatten: Guds rike och
hans rättfärdighet.
Med Gud vid vår sida kan vi med Paulus säga: Allt förmår
jag genom honom som ger mig kraft.
Låt oss leva i det kraftfältet, så kan vi med frimodighet
bekänna.
Vi tror

