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Låt oss börja med Mose. Han var helt klart motvillig när Gud ville använda honom.
Tyckte inte att han var någon talare, tyckte att Gud kunde använda någon annan.
Här kan vi finna mycket tröst. Mose var en av Israels allra mest betydelsfulla ledare.
En superhjälte rentav, och han tyckte inte att han dög. Men med Guds hjälp blev
resultatet större än någon kunnat ana. Kanske det inte är så stor skillnad på dig och
mig och alla de ”stora” människor som förändrat världen. Det finns kanske inga
superhjältar, kansk bara vanliga bristfälliga människor som du och jag men som
ändå med Guds hjälp kan få åstadkomma storverk. Mose hade tydligen inte talets
gåva, men för Gud var inte det avgörande. Gud fick använda Mose, trots att Mose
var motvillig och det blev resultat.

Här kan man fundera över varför det är så viktigt med talets gåva. Varför dras vi
människor så lätt med om någon är en bra talare. Historien är fylld av människor
(nästan alltid män) som har talat vackra och stora ord och människor har lyssnat.
Talekonsten har träffat något inom människorna och gjort att de glömt att
ifrågasätta. De få som hade invändningar kanske blev nedtystade och ledarens ord
blev norm. Inom den kristna kyrkan har vi också sett detta. Predikanter som samlat
stora skaror och i väckelsens yra har människor tappat fotfästet och glömt hur
viktigt det är att pröva budskapet.

Det tycks som att vi är svaga för idoler av olika slag, kanske för att Gud som är den
ende som helt kan stilla våra behov är osynlig, ganska otydlig i konturerna och inte
minst ganska svår att förstå sig på.

Men låt oss glädjas över att Gud inte behöver superhjältar och stora talare för att
utföra sitt verk. Han behöver människor som du och jag, människor med svaghet
och brist. Det som är avgörande är att vi säger Ja när Gud kallar.

Även Paulus var en väldigt betydelsefull person i den kristna historien. Han kan
också uppfattas som något av superhjälte och han har lämnat outplånliga spår efter
sig. Han, däremot hade nog talets gåva eller åtminstone gåvan att uttrycka sig i
skrift. Det är ju också trösterikt, Gud använder även de människor som kan uttrycka
sig i ord.

Men Paulus är väldigt tydlig trots alla de fantastiska bibelskrifter m.m. han
åstadkom, det här är inte hans förtjänst. Hans förmåga kommer från Gud. Genom
den helige Ande fick Paulus tjäna Gud. Hade vi levt sida vid sida med Paulus hade
vi kunnat se att han hade svagheter och brister, att också han var en människa som
du och jag. Poängen är att den människa som säger Ja när Gud kallar kan bli
betydelsefull på grund av Guds nåd.

Bokstaven dödar men Anden ger liv, säger Paulus. Bokstaven syftar på lagen, på
hur en människa ska leva för att göra rätt inför Guds ögon. Här är det lätt att hamna
fel och glömma att hur mycket vi än anstränger oss kan vi inte leva rätt efter Guds
standard. Det finns mycket som är väldigt viktigt när det gäller lagens bud men vi



kan inte vinna Guds kärlek och frälsning genom att försöka efterleva dem. Vi kan
inte heller på egen hand åstadkomma något för Guds rike. Det vi kan är att av nåd
ta emot Guds kärlek och besvara den kärleken genom att låta Gud använda oss.
Guds Ande här och nu gör det möjligt.

Låt oss nu lämna Paulus och bege oss till Galileiska sjön.
Evangelietexten ger oss genast några frågor. Varför stack Jesus fingrarna i den
döves öron, varför spottade han, varför rörde han vid den döves tunga? Ja, det kan
man undra och dessutom, varför fick de inte  berätta om undret?
Det viktiga är ändå att det sker ett under. En människa som är döv och nästan inte
kunnat prata blir av Jesus helad. Ibland har vi svårt för att acceptera att detta skulle
kunna ske. Det kan tyckas ologiskt, ovetenskapligt och alldeles för långt ifrån vår
vardag att något sådant kan hända. En del av vårt motstånd kan bero på att det är
ganska tydligt att under inte är huvudpoängen med den kristna tron. Jesus kämpar
ju hårt för att de som såg undrena inte skulle berätta om dem. Varför? Det kunde
förstås ha varit en omvänd pedagogik, det som förbjuds kommer människor att
göra. På så sätt fick Jesus mycket uppmärksamhet.

Nej, jag tror inte Jesus ville att undren skulle bli så uppmärksammade. De är inte
det viktigaste i den kristna tron. Undren är ett pekfinger mot vårt och hela tillvarons
ursprung. Om Gud finns är gränsen för det omöjliga borta. Om Gud har förmågan
att skapa världen och oss människor då är undret som Markus beskriver inget
konstigt. Undren är snarare Guds reaktion på människors nöd och lidande. Gud
blev människa och när Gud som är kärleksfull i allt han gör, ser människor som har
det svårt gör han något för att hjälpa. Under är en del av den kristna tron men det
viktigaste är att Gud älskar oss och hela sin skapelse. Gud är kärlek och då den
värld Gud har skapat lider griper Gud in och visar på en väg till räddning.

Guds under behövs också idag, inte för att skapa sensation eller vinna nya
människor för Kristus. Många människor och situationer behöver Guds hjälp och
ingripande. Genom våra förböner och det vi gör kan vi förmedla den hjälpen. Ibland
kan våra böner åstadkomma något som är svårförklarligt, ibland sker undret via vår
sjukvård, politiska förändringar eller bara genom en människas omsorg. Gud är
kärleksfull i allt han gör och genom Anden får vi vara en del av det Gud gör.

Vi lever i en tid då jag har blivit väldigt viktig. Jag ska resa på mig, Jag ska hävda
min rätt och gå min egen väg oavsett vad andra tycker. Jag är mig själv nog och jag
behöver ingen annan än mig själv förutom möjligtvis min mobiltelefon förståss.

Dagens texter i 2 Mos och Markus ger oss en helt annan bild. Mose kunde utföra
storverk genom den hjälp hans bror Aron kunde ge. Han var inte den ensamma
hjälten som lyckades på egen hand. Nej, Aron blev till hjälp där Moses var svag.

Mannen som var döv och knappt kunde tala kom till Jesus tack vare några andra.
De var människor som förmodligen kände den döve och ordnade så att han fick
hjälp. De tog mannen med sig till Jesus och bad honom att gripa in. Det här pekar
på en viktig sanning. Vi människor behöver varandra.



När Gud skapade människan förblev Adam inte ensam. Han behövde någon vid sin
sida och det gäller ännu idag. Att leva ensam utan nära relationer gör livet fattigare
och svårare. Ibland är det tröst vi behöver, någon att rådgöra med, någon som
korrigerar oss eller någon som ser till att vi söker hjälp.

Vi behöver andra människor även om relationer kan vara jobbiga och påfrestande.
Att tro att vårt liv kan bli bättre om vi är helt på egen hand är en illusion. Inget i livet
är fullkomligt. Alla lösningar på små eller stora problem innebär också baksidor
eller nackdelar. Inte ens kärlek kan vi uppleva utan att det också gör ont och blir fel.
Det är en svår konst att vara människa och hantera vår ofullkomliga tillvaro. Men vi
är skapade att vara individer som lever i relationer. Det kan inte bli perfekt här och
nu men det kan bli bra och meningsfullt.

Gud är kärleksfull i allt han gör.
Gud står på vår sida och ger oss stöd och vägledning. Detta tröstar mig i en tid där
mycket av det som sker gör mig orolig.

Visst har Hans Roslund rätt i att mycket idag är bättre än förr. Men allt är också
mycket mer komplicerat,  förändringar sker väldigt snabbt och vår vilsenhet eller
kanske vår oenighet om hur de svårigheter vi står inför ska lösas är inget gott
tecken.

Gud är kärleksfull i allt han gör.
Kanske ändå att Gud är vårt enda hopp i tillvaron.

Enebykyrkan 2018-08-19
Pär Hugosson




