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I dag kommer Jesus till oss alla med den viktigaste
inbjudan, som vi någonsin kan nås av, när Jesus säger:
Kom till mig. Det är Gud själv som genom Jesus uttalar
den kallelsen.
Jesus är angelägen om att få kontakt med oss. Det
spelar ingen roll hur vi har det, om vi är fattiga eller
rika, om vi är respekterade av andra människor eller
om alla tycker illa om oss. För Jesus spelar det inte
hellre någon roll om vi är man eller kvinna, inte hellre
vilken nationalitet vi tillhör.
Alla nås vi av kallelsen: Kom till mig.
I texten vänder sig Jesus speciellt till alla ni som är
tyngda av bördor. I vår tid är det många som tycker att
livet är stressigt. Det är så många krav som ställs på
oss, det kan vara i hemmet, bland kamrater, på
arbetsplatsen, men den största slavdrivaren är vårt eget
jag som säger: Jag måste, jag måste. Så lever vi i en
ond spiral, där stressen bara accelererar. Till oss
människor ger Jesus i dag det stora löftet: jag skall
skänka er vila.
Vad är det som Herren Jesus ger oss i sitt rike? Jo,
Jesus ger oss sin inbjudan till det rike där allt blir
förlåtet. Det betyder tre saker:

1. Vi får vila i Guds förlåtelse. När Gud förlåter
oss människor, så är det en fullständig förlåtelse. Det
ger en fullständig renhet från allt som smutsat ner våra
liv. Sen kan frestaren komma och dra fram gamla fel
och brister, som vi förvisso gjort, men som vi bett om
förlåtelse för och så drabbas vi av anfäktelserna. Men
när vår själafiende kommer på detta vis, så får du säga
honom och ditt eget hjärta: Gå bort satan och stå mig
inte i vägen. Jesus har redan lidit och dött för mina fel
och brister. Jesu Guds Sons blod har redan utplånat all
min synd.

2. Vi får vila i Guds barns frihet från alla tvång.
Nog kan det vara så att även den bäste kristne kan
drabbas av kraven som ställs på henne och rösten
maler inom henne: du måste, du måste. Men då
behöver vi lyfta våra ögon upp emot Jesus, lyssna in
hans röst: jag skall skänka er vila. Eller som aposteln
säger: där Herrens ande är, där är frihet. 2 Kor 3:17.
När Jesus i Nasarets Synagoga läste texten från Jesaja
61: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig
till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har
sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn
för de blinda, att ge de förtryckta frihet. Så säger han
att idag har detta skriftens ord gått i uppfyllelse.

3. Vi får vila ut vid Jesu fötter och känna
värmen från Jesu kärlekshjärta, och andas in hans frid.
”Frid, vare med er”, det var Jesu hälsning till sina
rädda och ängsliga lärjungar. Överallt i de apostoliska
breven nås vi av hälsningen: Nåd och frid från Gud,
vår fader, och herren Jesus Kristus. In i allas våra
hjärtan vill Jesus ge oss av sin himmelska frid.
Slutligen säger Jesus:
Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och
ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok
är skonsamt och min börda är lätt.”
Oket är till för att lätta en börda. När vi tar på oss Jesu
ok, så delar Jesus bördan med oss, det blir lättare att
leva.
Vilken Gud vi har, som så frikostigt ger oss allt i Jesus:
det enda nödvändiga, livet tillsammans med Gud. Den
Guden är att lita på. Därför kan vi också med stor
frimodighet bekänna vår tro på honom

