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Dagen tema är efterföljelse.
Ofta tänker människor att livet som kristen innebär att
leva i en gräddfil, där allt frid och fröjd. Där
människor får leva i medvind.
Men när man läser dagens text så är det inte riktigt så.
Jesus förklarar i dag vad det innebär att vara en
efterföljare.
Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig
själv och ta sitt kors och följa mig.
Jesus själv fick utstå människors hat, många vände
honom ryggen, han blev bespottad, hånad,
misshandlad och dödad.
Att följa i Jesu fotspår innebar för de första kristna att
de fick vara beredda på att kunna drabbas av
förföljelse i olika former.
Petrus har uttryckt samma sak
Men om ni står ut med att misshandlas när ni har
gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Det är
vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er
skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i
hans fotspår. 1 Petr 2:20-21
Martyrernas blod flyter ännu i vår tid i många länder
runt om vår jord. Där kristen tro kan medföra
förföljelse ända till döds.

Även i vårt eget land så bedrivs kampanjer mot kristen
tro från olika håll med en aggressiv agitation mot
kyrkan och den kristna tron.
Om vi möter motstånd, då ska vi som kristna inte ge
igen, Jesus lärde oss att om någon slår dig på högra
kinden, så vänd också den andra mot honom. Matt
5:39
Ja han säger rent ut Saliga är ni när man skymfar och
förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull.
Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma
sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Matt 5:11-12
Jesus går ett steg längre i sina anvisningar, han säger:
älska era fiender och be för dem som förföljer er Matt
5:44
Så gjorde de första kristna i förföljelsetiderna, t ex när
Stefanos stenades för sin tros skull.
Stefanos följde helt Jesu anvisningar
Jag läser från Apg 7:54 ff
När översteprästerna hörde Stefanos vittnesbörd blev
de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men
fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen
och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds
högra sida, och han sade: ”Jag ser himlen öppen
och Människosonen stå på Guds högra sida.” Då
ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade
sig över honom på en gång och släpade ut honom ur

staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar
framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så
stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade:
”Herre Jesus, ta emot min ande.” Han föll på knä och
ropade högt: ”Herre, ställ dem inte till svars för
denna synd.” Med de orden dog han. Också Saul
tyckte det var riktigt att han dödades.
Han bad för dem som förföljde honom. Det dröjde inte
länge förrän han blev bönhörd och förföljaren Saul
omvände sig och blev en efterföljare, han som senare
omnämns som Paulus.
Jesus ställer oss människor inför den viktiga frågan:
Vad hjälper det en människa om hon vinner hela
världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall
hon köpa tillbaka sitt liv?
Egentligen är de jordiska egendomarna bara ett lån
under den tid vi har att leva här på jorden.
Den enda som har erlagt en full betalning för att vi ska
kunna komma hem till himmelen, det är Jesus.
Jesus är väldigt tydlig med att säga att det inte finns
någon annan väg till frälsning än genom honom.
”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till
Fadern utom genom mig.” Joh 14:6
Det hade de första lärjungarna förstått att det inte
fanns något annat alternativ än Jesus när det gäller

frälsningen. Trots förföljelse så var de fyllda av
glädje.
I Jesus får du och jag äga den största skatt som finns.
Vi får glädjas över att vi i dopet fått våra namn skrivna
i himmelen. I dopet lovade Gud att vara med oss alla
dagar in i evigheten. Även de dagar som vi som
människor kan ha det svårt.
Vi får hämta kraft att vandra i Jesu efterföljelse i Guds
ord, i bönen och nattvarden. Jesus ger oss i nattvarden
rastplatser på vägen till himmelen, där han ger oss
styrka att orka gå vidare.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram slutet på texten som
kan missförstås så att himmel och salighet skulle
hänga an på vad vi gjort.
Men så är det inte
Bibelns grundregel är: Av nåd är ni frälsta och det
inte av er själva, en Guds gåva är det.
Men en kristen vill i Jesu efterföljelse leva som han
och göra det goda, alltså att söka få Jesu sinnelag mot
våra medmänniskor.

