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Det är inte ofta vi firar sjätte söndagen efter trettondedagen. I år gör vi det, beroende på att påsken är så sen.
Vi närmar oss fastetiden, en tid då vi på olika sätt får följa Jesus på hans lidandes vandring. I dagens text påminns
vi om de förföljelser som riktade sig mot Jesus.
Förföljelserna mot Jesus började redan när Jesus kom hit
till vår jord. Herodes försökte att komma åt det nyfödda
Jesusbarnet, som han fruktade skulle hota hans befattning som konung. Han befallde därför sina soldater att
döda alla pojkar i Betlehem som var yngre än två år, för
att på det sättet komma åt det nyfödda Jesusbarnet. I slutet av Jesu liv ropade folket: ”Korsfäst honom”, ”Korsfäst honom”. I dagens text berättas att man förföljde Jesus för att han botat en man på en sabbat vid Betesdadammen. Mannen som Jesus botade hade varit sjuk under 38 år. När Jesus kom till dammen och såg honom, så
frågade han honom: ”Vill du bli frisk?” Mannen klagade
över att ingen hjälpte honom ned i dammen när vattnet
börjar svalla och alltid hann någon annan före honom.
Detta vatten ansågs ha en helande kraft varje gång som
vattnet svallade. Jesus sa då till honom: "Stig upp, ta din
bädd och gå." Genast blev mannen frisk och tog sin
bädd och gick. Undret skedde. Det fanns kraft i Jesu ord.
Han som varit sjuk blev frisk. Efter 38 års handikapp så
kunde han resa sig upp och gå. Han behövde inte ens gå
på sjukgymnastik för att träna sig. Helandets krafter genomströmmade honom. Fastän han inte ens kände till Jesus, så förbarmade sig Jesus över honom. Så god är Jesus
mot människor som lider nöd.

När judarna grälar på Jesus för att han botat på en sabbat, så
säger Jesus: "Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag." Då blev judarna ännu ivrigare att
döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet
utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud.
Jesus förklarade gång på gång enheten med Gud. Han kunde
t ex säga: Jag och Fadern är ett Joh 10:30. Det var det som
orsakade att man förföljde Jesus och ville få död på honom.
Förföljelserna mot Jesus och den kristna tron har sedan fortsatt. Det finns de som envist ropar: Bort med kristendomen.
Bort med det kristna budskapet från våra skolor och från
skolavslutningarna.
Humanisterna i vårt land för en aggressiv kamp mot den
kristna tron. Kampen mot den kristna tron ser vi också i insändare i dagstidningarna. En kristen kan också få sina tjuvnyp från människor i dess omgivning. I andra länder är det
förenat med fara för livet att bekänna sig till kristen tro. Vad
är det då som är så anstötligt i den kristna tron? Jag tror att
det hänger samman med Jesus anspråk på vara ett med Gud
och att han är den ende som kan frälsa oss människor.
Visst kan man frestas till att gå till kamp emot dessa som på
olika sätt motarbetar kristen tro. Skriva arga insändare eller
driva kampanjer mot dessa. Men vad säger Jesus?
Han uppmanar oss att be för dem som på olika sätt motarbetar kristen tro. Så gjorde också Jesus när han bad: Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Den första kristna församlingen blev utsatt för häftig förföljelse, en av de mera aggressiva var en man vid namn Saulus. De kristna bad till
Gud för honom. Så kom den dagen då han inte längre kunde
kämpa emot. Förföljare blev en efterföljare, han fick ett nytt
namn: Paulus.

Så får vi gång på gång en bekräftelse av att Gud verkar
ännu i denna stund.
I den senare delen av texten förklarar Jesus för oss hans
enhet med Fadern.
1.a Vad Fadern gör, det gör också Sonen.
När vi läser i Bibeln om Jesu verksamhet här på jorden
så ser vi hur Gud verkade bland oss människor. Det var
en legitimation att Jesus verkligen var Gud. När Johannes döparen satt fängslad för att han stött sig med Herodes, så kom han in i tvivel om Jesus verkligen var den
som skulle komma. Han frågade sig om Jesus verkligen
var den som skulle komma. Jesus skickade honom ett
svar, som hänvisade till vad han gjorde: blinda ser och
lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står
upp och fattiga får ett glädjebud. Matt 11:5 Jesu gärningar skulle alltså stärka tron på att Jesus var den som var
utlovad i det gamla testamentet, som Guds Messias. Gud
Fader verkade genom Jesus, eftersom de var ett
.
1.b Församlingen får i dag göra det han gjorde.
Vi manas som kyrka och församling att följa i Jesu fotspår, att fortsätta det verk som Jesus gjorde. En frukt av
den kristna tron är att ”Gud verkar i er så att ni både i
vilja och gärning förverkligar hans syfte.” Därför har vi i
församlingen en diakoni som ser till människors behov.
Diakoni är inte bara bundet till de få som är anställda och
avlönade som diakoner. Jag har sett församlingsbor som
troget besöker gamla och avsidestagna, går ut på en promenad med dem, följer dem till en gudstjänst osv. Jag
själv brukar i sådana människor som ställer upp för andra, se dem som Guds utsända änglar.

2 I slutet av texten står: Liksom Fadern uppväcker de
döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han
vill.
Jesus är livets Herre, som har övervunnit döden.
När Jesus kom till Betanias kyrkogård, där hans vän Lasarus
blivit begravd, så säger Jesus till den sörjande Marta: Jag är
uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om
han än dör. Den kristna tron ger oss den trygghet inför
framtiden som ingen annan kan ge. Våra sociala trygghetssystem kan hjälpa oss fram till vår dödsdag, men Gud ger
oss en trygghet ända in i evigheten. En kristen har övergått
från döden till livet. Tack vare Jesus har vi redan här i livet
vårt medborgarskap i himmelen.
Dagens rubrik för den här söndagen är ”Gud verkar nu”.
Gud gör något nytt. Det nya livets krafter spirar mitt ibland
oss. Människor upplever att de är sökta av Jesus och de finner honom. De får uppleva sig vara behövda av Gud i hans
tjänst. De har en framtid som sträcker sig bortom döden i ett
evigt liv.
Redan nu får vi smaka hur god Herren är när Gud ger oss
del i nattvardens gåvor, som är ett odödlighetens läkemedel
och där vi får gemenskap med Gud och varandra här i tiden
och i evigheten.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande
Såsom det var av begynnelsen nu är och skall vara från
evighet till evighet

