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Jag säger till er som är mina vänner
Så börjar Jesus dagens evangelium.
Jesus själv beskrivs som en vän till tullindrivare och
syndare. Luk 7:34. För honom fanns inga gränser, han vill
vara allas vän.
Allt hänger på den himmelska kärlek som Jesus visar till
oss människor. Jesu kärlek är avtecknad i korset. Den är så
hög att den sträcker sig upp till himmelen. Den är så djup
att även den människa som befinner sig i det djupaste
mörker kan se Jesus även där. Den är så bred att Jesus vill
att alla människor ska bli frälsta, därför sa han till sina
lärjungar: gå ut och gör alla folk till mina lärjungar.
I Joh 15:13-15 säger Jesus: Ingen har större kärlek än den
som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni
gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare,
ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er
vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört
av min fader.
Nils Frykman har skrivit en sång som lyder:
1. Jag har en vän som älskar mig
Så högt att han lät offra sig
I korsets död på Golgata
Mitt hjärta sjung halleluja
Refr Halleluja, jag har en vän
Som förer mig till himmelen
Han hela vägen med mig går
Och av hans hand jag kronan får

2. Min Jesu kärlek innerlig
Är ljuset på min vandringsstig
Den skatt, som gör mig rik och säll
Och driver sorgen från mitt tjäll
3. Jag har en vän, en mäktig vän
Som tronar uti himmelen
Och råder över alla land
På höjd, i dal, på sjö och strand
4. Men denne vän, så hög och stor
Dock i mitt eget hjärta bor
Och fyller mig med salig fröjd
Att jag kan sjunga glad och nöjd
låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men
sedan inte kan göra mer.
Martyriet var en verklighet i den första kristna kyrkan
Av Jesu lärjungar var det endast Johannes som undslapp
att lida martyrdöden.
Genom tiderna har det varit oändligt många som fått
kännas vid att här i tiden lida för Jesu Kristi skull. Men
gemensamt för dem alla har varit att de har hellre lidit
Kristi smälek, än att förneka sin tro på sin mästare. Även i
vår egen tid är det oändligt många kristna som lever under
hot från sin omgivning.
Kroppen kan dödas, men den odödliga själen kan ingen
komma åt. En kristen människa vet att vare sig hon lever
eller dör så hör hon Jesus Kristus till. Hennes själ är frälst
och har sitt hem hos Gud.
Det Jesus vill säga är att vi kan vara trygga i Jesu
gemenskap, Jesus är med oss alla dagar. Vi behöver inte

vara rädda
Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom
som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet.
Ja, jag säger er: honom skall ni frukta.
Jesus råder kristna i alla tider att akta sig för vår
själafiende, djävulen och satan som försöker att lura oss
människor in på otrons väg, bort från Gud.
Så lyckades han att lura den son, som vi brukar kalla den
förlorade sonen, när han lämnade fadershuset och
förslösade all sin egendom. Jesus sa om honom att han var
död, trots att han med kroppen var vid liv.
Men denne förlorade son fick nåden att vända om till Gud
och han som var död fick liv igen.
Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen
av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på
ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än
aldrig så många sparvar.
Vilken trygghet. Ingen är glömd av Gud. Vi finns ständigt
i Guds tankar.
Psalmisten förundrades över denna verklighet när han
skriver i Ps 8:4-5 När jag ser din himmel, som dina
fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är
då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du
tar dig an honom?
Vi människor fanns i Guds tanke redan innan vår värld
blev skapad. Därför är våra liv här på jorden inte en slump,
utan väl planerade av Gud. Gud har en mening att vi ska
finnas till. Han har koll på vad som sker.
Gud håller till och med rätt hårstråna på våra huvuden.

Lina Sandell Berg skrev i psalmen Tryggare kan ingen
vara en vers som inte finns med i våra psalmböcker som
lyder:
Se han räkna håren alla,
som från våra huvun falla
Han oss föder och oss kläder,
Under sorgen han oss gläder
Gud säger om oss i Jes 43:4: Du är dyrbar för mig, jag ärar
och älskar dig.
Vi människor var i Guds ögon så dyrbara att han inte ville
att någon enda av oss skulle gå förlorade, därför sände han
också sin älskade son. Det är som det står i Joh 3:16 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.
I Jesus finns vårt evighetshopp, vår framtid för evigt.
När vårt jordiska liv tar slut, då har vi det bästa kvar.
Jesus sa: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på
mig skall leva om han än dör.

