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VÅRT VÄRDE
Hur värderar Gud människor? Vilket pris sätter han på oss?
“Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en
som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.” Joh. 3:16-17 (Bib.1917)

VEM KOM JESUS HIT FÖR ATT FRÄLSA?
Jesus kom för att uppsöka och befria hela mänskligheten och visade särskild
ömhet för de oberörbara som föraktades av samhället. Han valde att umgås med
publikaner och andra syndare. Han helade en stor mängd människor däribland
en romersk befälhavares tjänare, de blinda, de leprasjuka, de lama, kvinnan med
en blodsjukdom, mannen med en förvissnad hand och han uppväckte dessutom
Lasarus och en ung flicka, Tabita, från de döda. Luk. 15:1
De judiska religiösa ledarna var emot Jesus eftersom de föraktade syndare och
hedningar. Lukas var för övrigt grek. vers 2
Den kärlek och frälsning som Jesus erbjöd, gick inte efter personens ställning i
samhället; han kom för att frälsa alla. Luk. 5:27-32; 18:9-14; Joh. 1:11-13
I Gamla Testamentet (GT) ser vi att människor i det Första Förbundet blev frälsta
genom tron på den kommande Messias. Det Guds Ord som de hade var Mose
lagar, profeterna och de Heliga Skrifterna i GT. Jesus berättade liknelsen om en
rik man som dog i sina synder och som bönföll Abraham att sända Lazarus till
hans söner för att varna dem. Abraham svarade att hans bröder hade Moses och
Profeternas ord, och om de inte lyssnade på dem, skulle de inte heller lyssna till
någon som uppstått från de döda. Luk. 16:19-31
Jesus ville förmedla tanken om hur Gud Fader ser på mänskligheten. Det vore
ologiskt för Gud om han inte hade haft medlidande med sin egen skapelse.
Därför tar han hand om alla sina får men vårdar sig särskilt om det förlorade fåret.
Luk. 15:3-4
Herden letar strävsamt efter detta får tills han finner det. Han binder det inte med
ett rep så det måste gå efter honom hela vägen hem utan lycklig lägger han det
om sina skuldror och tar på så sätt hem det med särskild varsamhet. vers 5
Det firas ordentligt vid återföreningen, om kan kalla det så, glädjen är stor över
det återfunna fåret som nu har kommit tillrätta, men var så säker, Gud är väldigt
glad över det får som visat lydnad också. vers 6-7
Är du under den Gode Herdens beskydd eller går du din väg ensam?
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