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GUDS RIKE - ET RIKE FOR SYNDERE.
Dagens tekst snur opp ned på alle våre forestillinger om hva sann kristendom er.
For det første leter Kristus, den allmektige Guds Sønn, oss opp hele tiden.
Dette på tross av at vi selv har ansvaret for at vi har kommet bort fra Gud. Vår fornuft sier oss at Gud
ikke kan bry seg om en som meg som stadig faller og bryter hans ord og bud. Det må derfor være mitt
eget ansvar å komme til Kristus og søke han opp. Men Guds ord forteller oss tvert imot at Gud alltid er
nær oss: «Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si for å hente Kristus ned - eller: Hvem skal stige
ned i avgrunnen? - det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær,
i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.» Rom 10,6-8. Der Ordet er, der er
Kristus. Ordet er hos oss uansett hvordan du føler deg og hva fornuften måtte si deg.
For det andre hører vi her at tollere og syndere holder seg nær til Jesus for å høre ham.
Det var blant de mest utstøtte av samfunnet. Deres varemerke var hor, tyveri og forræderi. Mon tro hva
vi i dag hadde tenkt om Jesus dersom vi så ham omkranset av en tilhengerskare av narkomane,
prostituerte, tiggere og andre som var kommet på kant med samfunnet? Fornuften sier vel at Jesus
ville omgi seg med helt andre samfunnslag og mer vellykkede mennesker som hadde fått skikk på livet
sitt. Men slik er det altså ikke. Jesus beskjeftiger seg med syndere. Han kom til jord for å frelse fortapte
syndere. Han har et mål for oss alle at vi skal komme til himmelen, et sted for mislykkede personer. For
Jesus handler det ikke om små eller store synder, få eller mange. Synd skiller oss fra Gud. Gud
fordømmer synden, og den har som følger en evig død. Jesus har ordnet en vei der han tilgir oss alle
våre synder, gir oss sin rettferdighet slik at vi slipper dommen og døden. Dette gjelder deg og meg og
også de største syndere sett med samfunnets målestokk og briller. Troen på Jesus gir evig liv for alle
mennesker.
For det tredje så er Jesus er opptatt av den enkelte.
For han er hvert enkelt menneske av uendelig stor verdi. I himmelen er gleden stor over en synder som
vender om. Dette er viktig. Jesus er opptatt av kvalitet framfor kvantitet. Gud er ikke opptatt av store
kirker, organisasjoner, flokker, forsamlinger bare fordi de er store og mektige, har mye penger og stor
aktivitet. Gud er opptatt av den enkelte som er avhengig av Ordet og sakramentene. Gjennom
nådemidlene får den enkelte synder visshet om at en eier syndenes forlatelse og det evige livet. Med
andre ord så bruker Den hellige Ånd nådemidlene til å gi oss en levende tro på Jesus Kristus og styrke
troen fram mot det evige livet.
Når det gjelder forholdet mellom kvantitet og kvalitet har Gud sagt noe om det på denne måten:
«Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! Men
du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. "Jeg er rik," sier du,
"jeg har overflod og mangler ingen ting." Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind,
fattig og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og
hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du
kan se.» Åp 3,15-18
Rikdom, overflod, godt omdømme, mange gjerninger er ingen garanti for kvalitet. Her er det store
muligheter til å bedra seg selv. Spørsmålet er om du har «hvite klær», om du har navnet skrevet i livets
bok og om du kjenner hyrdens røst. Hva er så dette? For det første krever det rett selvinnsikt. Du er
fattig, naken, ynkelig og blind i alt som hører Guds rike til. Du er en som skriften sier om at « du er
død i synder og overtredelser». Dette er loven sin oppgave å vise deg. Loven «lutrer deg i ild» - en
smertefull prosess å innse at en er en synder og i selv ikke kan være noe annet enn en fortapt synder.
Loven minner oss om dette igjennom hele livet at vi har flekkede og tilsølte klær. Dette må vi til
stadighet erkjenne og bekjenne over for Gud. Våre egne gjerninger og anstrengelser holder ikke mål.

Det er da hyrden Jesus Kristus kommer inn og berger oss. Han viser oss til evangeliet. Han har gjort alt
det vi selv ikke kunne. Hans død er vår død, hans liv er vårt liv. Hans rettferdighet for Gud er vår
rettferdighet. Med andre ord kler han oss i en ny, ren og hvit kledning. Da kan vi stå for Gud i Jesus
Kristus som rene og rettferdige. Jesus tar seg av den enkelte. Han lar oss ikke gå som foreldreløse barn.
Han har gitt oss Den hellige Ånd som bor i Ordet. Han har gitt oss en kirke, en menighet, en prest, et
fellesskap og nådemidlene, alt for å gjøre oss rike på evangeliet. Kvaliteten måles i om Ordet
forkynnes rett og om sakramentene forvaltes rett. Dette er en kristen helt avhengig av for å
opprettholde livet og troen på Jesus Kristus. Derfor er det ikke snakk om mange eller få, rik eller fattig.
Dagens tekst minner oss om at Jesus satser alt på å få tak i den enkelte. Han satser også alt for å bevare
oss. Han går ut på leiting etter oss og gir seg ikke før han finner oss. For en trøst og for en trygghet.
Det største et menneske kan oppnå i dette Guds rike er å få se Jesus som sin frelser. At det han gjorde
på Golgata det gjorde han for meg. Jeg kommer stadig bort fra Gud, men Gud er etter meg gang etter
gang og plukker meg opp.
At fattige synder kommer til Jesus og ber om tilgivelse, har alltid vært kritisert av Ordet fiender. De har
aldri kunnet tolerere at Jesus setter en strek over alt vårt eget. De har alltid blandet inn egne gjerninger
som en betingelse for å ha et forhold til Gud. De fortapte sauene, får derfor skylde seg selv. Men slik
tenker heldigvis ikke Jesus. Da hadde det vært ute med meg. Jesus har betalt all verdens synd. Derfor
ofrer han alt for å finne oss, beholde oss i en levende tro. I dåpen fant han oss igjen første gangen. Da
gav han meg troen og førte meg fra døden til livet inn i sitt rike. Dette gjelder også små barn. De er
som hjelpeløse lam, som må finnes av Jesus.
Rett nok kan en falle ut av dåpens pakt, men Jesus kan finne oss igjen. Han er til stede i sitt ord.
«Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.» Rom 10,17
Derfor må folk få høre Ordet rent og uforfalsket. Det er det eneste som kan føre de til Kristus.
Liknelsen viser oss Jesus som elsker oss og har omsorg for oss. Han oppsøker lammet og berger det ut
av en håpløs situasjon. Slik arbeider han daglig med sine barn. Den Hellige Ånd er virksom i dette
arbeidet. Gud bruker nådemidlene aktivt for å frelse oss, for å bevare oss og for å føre oss til himmelen.
Dagens tekst viser at Gud ikke har forkastet oss for syndens skyld. Han tar på seg ansvaret for sine.
Djevelen lar oss ikke være i fred. Dagens epistel tekst forteller oss om dette. «Vær edru og våk! Deres
motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke» 1. Pet 5,8 Men Gud er
med: «En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige
herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all
evighet. Amen» 1.Pet 5:10f.
Ingen kan rykke oss ut av Guds hånd. Derfor er det viktig å være brukere av ord og sakrament.
Gjennom dette kan Jesus være hyrden som passer på sauene sine. Gjennom sitt ord leder han oss på de
grønne sletter og til rennende vann for at vi skal få mat og drikke.
Dagens tekst handler om syndere som holder seg nær til Jesus. Å holde seg nær til Jesus er det samme
som å høre hva han har å si. Det betyr igjen å holde seg til ordet om og av Jesus. Her bekjenner de sine
synder som tolleren i tempelet: «Gud vær meg synder nådig». Jesus responderer med å si at fordi det
er slike mennesker jeg gikk i døden for, så tar jeg dere opp på skuldrene mine og bærer dere inn i
himmelen. Jeg vet om farene dere er utsatt for, og jeg kjenner deres svakheter. Jeg har levd på jorden i
33 år og prøvd alt. Men nå er alt mitt ditt, gjennom troen. Det er ingen fordømmelse, ingen dom og
anklagelser mot deg som ligger på skuldrene mine og som tror på Jesus Kristus. Han har invitert oss
alle som sliter og strever og bærer tunge byrder. han vil gi oss hvile.
Gud skal ha all ære og takk for at han bryr seg om oss og tar seg av oss.
«Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» 1. Pet 5,7
«han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn.
Makten er hans i all evighet. Amen.» 1. Pet. 5,10-11

