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Denna söndag handlalr om det enda nödvändiga. Men vad är det då som är det enda som är nödvändigt? Texter: Nehemjas
bok 9:19-21, Apostlagärningarna 20:32-36, Matteusevangeliet 6:31-34
Vad är det som är det enda nödvändiga? Det är det Jesus säger: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Till det riket är vi alla
kallade av Guds helige Ande. Att söka sig till det riket är att läsa och höra Guds ord, i Bibeln, i gudstjänster och böcker som
överensstämmer med Bibeln. Låta Guds Ande föra oss till Jesus. Låta honom visa oss vår brist på rättfärdighet. Låta honom visa
hur värdefulla och älskade vi trots det är i Guds ögon och ta emot tron och rättfärdigheten som Jesus vill ge oss . Bli Guds barn.
Men allt det andra då? Det måste komma i andra hand, hur viktigt det än är. Bekymra dig först om ditt eviga väl och sedan om
det jordiska, dagliga. Vi vet inte vad som väntar oss under dagar som kommer. Lina Sandell har skrivit några av våra mest
älskade psalmer, som Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara, och Blott en dag ett ögonblick i sänder. I den
sistnämnda sjunger vi i andra versen: &rdquo;Morgondagens omsorg får jag spara om än oviss syns min vandrings
stig&rdquo;. Och det är rätt och gott. Men så skrev hon inte i sin första version av psalmversen, utan &rdquo;Att sin dyra
egendom bevara, denna omsorg lade han på sig&rdquo;. Guds dyra egendom - det är hans barn och omsorgen att bevara
dem har han lagt på sig själv. Vilken tröst - omsorgen ligger på Gud!Hur är det då med dem vi har omkring oss? Vi får följa Paulu
exempel: anförtro dem åt Gud och åt hans nåderika ord. Så kan de bli byggstenar i Kristi väldiga världsomspännande kyrka och f
arvslott bland alla dem som gjorts heliga. Och så be för dem, på knä som Paulus eller på annat sätt. Och - om det är möjligt - be
tillsammans med dem.
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