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Ryktena om Jesus spred sig. De goda ryktena, om
hans överväldigande undervisning, som väckte så stor
förundran, all hans kunskap om de heliga skrifterna,
men också att där Jesus drog fram så botade han
sjukdomar av olika slag som t ex spetälska och lama
eller att han drev ut onda andar.
Men det fanns också människor som hade svårt, att
tåla med att se den gudomliga makten hos Jesus och
som började sprida ryktena om att Jesus hade blivit
alldeles vansinnig.
Tidigare i Mark 3 står det: När Jesus kom hem
samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna
inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det
och gav sig i väg för att ta hand om honom; de
menade att han var från sina sinnen.
Jesu närmaste hade ännu inte förstått att Jesus var
Guds Son. Så nu kom hans mor och hans bröder för att
ta hand om honom. Tydligen var det mycket folk som
samlats omkring Jesus. Någon säger till Jesus: ”Din
mor och dina bröder är här utanför och söker dig.”
Jesus svarade dem: ”Vem är min mor och mina
bröder? ”Han såg på dem som satt runt omkring
honom. Jesus ser på sina lärjungar och de som lyssnar
till honom och de får höra det revolutionerande

budskapet: ”Det här är min mor och mina bröder.”
Det är därför som kyrkan betecknas som vår moder
och de kristna omtalas i hela nya testamentet som
bröder och systrar tillhöriga Guds familj här på jorden.
Jesus uttrycker det i texten med orden: Den som gör
Guds vilja är min bror och syster och mor.”
Vad det innebär att göra Guds vilja framgår av Joh.
6:28-29 När Jesus får frågan: ”Vad skall vi göra för
att utföra Guds verk?” Jesus svarade: ”Detta är Guds
verk: att ni tror på honom som han har sänt.”
Kyrkan och de kristnas uppgift i alla tider är att bevara
den tro som grundar sig på Jesus Kristus och hans ord.
Maria och Jesu bröder kom efterhand att mer och mer
förstå vem Jesus var. När Maria står under Jesu kors
så går den gamle Simons ord i uppfyllelse: ”ja, också
genom din egen själ skall det gå ett svärd”.
Maria fick själv uppleva påskdagens stora under att
Jesus vann segern över döden och uppstod ifrån de
döda.
I Apg 1:12 ff berättas det att inför pingstdagen var
Jesu lärjungar samlade i Jerusalem i ett rum på övre
våningen där de brukade samlas till bön. Sen står det:
Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans
med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans

bröder. Nu hade Maria och Jesu bröder fått visshet om
vem Jesus var. Nu tillber de Jesus som Guds Son.
Genom det heliga dopet innesluts vi i den syskonskara
där Jesus är vår broder.
Därför kan aposteln skriva: Alla är ni nämligen
genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Gal 3:26
Därför säger vi också till den nydöpte: Vi välkomnar
dig in i Guds familj och tar emot dig med kärlek och
förväntan.
I det nya testamentet förekommer ofta att kristna
benämns som bröder och systrar. Det förekom att
dessa trossyskon ibland bråkade och grälade med
varandra, men då förmanar Bibeltexterna till
försoning. Att de ska förlåta varandra med en gränslös
förlåtelse. Att de ska leva i inbördes kärlek. Det är
förmaningar som är aktuella även idag.
O att vi människor skulle kunna ta mod till oss och
släppa all prestige och kunna säga till den
medmänniska som vi har något otalt med, det lilla
ordet: förlåt.
Det ordet har en läkande förmåga som helar det
brustna.
Vår storebror Jesus Kristus har älskat oss med en evig
kärlek, även vi ska älska varandra.
Jesus gick i döden för våra svagheter, i kärlek har han
testamenterat hela det himmelska arvet till de sina.

Tänk dig in i denna verklighet: Du har ett oändligt arv
som väntar på dig. Genom Jesus har du rätten att äga
en himmelsk Fader. Genom Jesus är plats beredd för
dig i himmelen. Du kommer inte att vara ensam i
himmelen, för så stor är den himmelska skaran av
bröder och systrar i Herren, att ingen kan räkna dem.
Genom Jesus har du framtiden för all evighet tryggad.
I himmelen behöver du inte ens ha några klädproblem
för du kommer att bli iklädd den vackra fotsida vita
bröllopsklädnaden. Där blir det sång och musik med
oändliga körer som med glädje kommer att stämma in
i den himmelska lovsången.
När Bibeln målar penseldragen av denna härlighet så
är det ändå bara en suddig bild av det överväldigande,
som med jordiska ord inte kan beskrivas.
Men ett vet vi, vi har det bästa kvar.
Bröder och systrar i Herren låt oss i glädje bekänna
vår tro:

