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I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Annandag påsk 2010 hade vi glädjen och välsignelsen att inviga
Elsebergskyrkan i Uddevalla. Jag påminde då om kung Salomos bön,
baserad på Guds givna löfte, vid tempelinvigningen för c:a 3 000 år sedan:
… låt dina ögon natt och dag vara öppna mot detta hus, mot den plats om vilken
du har sagt: Mitt namn skall vara där … I dag är det vår bön och förtröstan,
att även detta hus helgas – att Guds namn blir fäst här, att Hans ögon och
hjärta alltid skall vara här. Nådens medel är i funktion: människor till
frälsning, Guds namn till pris och ära!
På denna högtidsdag vill jag dessutom påminna om löftet och kallelsen
som Gud gav till Josua, när han stod inför utmaningen att inta löfteslandet.
Herren säger till Josua:
Var stark och frimodig, ty du skall som arv åt detta folk fördela landet som jag med
ed har lovat deras fäder att ge dem. Ja, var stark och mycket frimodig så att du
håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig.
Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång
vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både
dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall
du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. Har jag inte befallt dig
att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din
Gud, är med dig vart än du går (Jos. 1:6–9).
Inte mindre än tre gånger upprepas orden … var stark och frimodig … I slutet
av kapitlet återkommer det en fjärde gång: Var stark och frimodig.
Uppmaningen kan ju i första omgången riktas till Er ämbetsbröder här i
Uddevalla med omnejd; Per-Anders, Tobias och Henrik – var starka och
frimodiga! Men uppmaningen kan även förmedlas till oss alla personligen:
lokalt, regionalt och på landsbasis. Vi har ett land att återerövra! I händelse

av att det finns sammanhang som stänger igen och avslutar sina åtagande,
så vill vi i Missionsprovinsen – på Guds ords fasta grund, kallelse och
uppmaning – återerövra övergivna landområden. Därför: Var starka och
frimodiga!
Denna uppmaning hänger på intet sätt i luften, utan har en stark
förankring i Guds eget hjärta, i de förbund han gett till dem som gått före
Josua. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose … Så
som jag har varit med Mose, så skall jag också vara med dig. Jag skall inte lämna
dig eller överge dig. Var stark och frimodig … Här finns också en anknytning
till Guds förbund med Abraham: … bege dig till det land som jag skall visa
dig. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse
… I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.
Djupast sett vilar uppmaningen på evangeliet om Jesus Kristus: … alla
Guds löften har i honom – Kristus – fått sitt ja. Därför får de också genom honom
sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss (2 Kor. 1:20). Nu ljuder de
apostoliska förmaningarna med makt och myndighet: Bli starka i Herren
och i hans väldiga kraft (Ef. 6:10) … Vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka.
Låt allt hos er ske i kärlek (1 Kor. 16:13-14).
Herrens ord till Josua lyfter fram ett par olika perspektiv:
• Gräv djupt i Ordet
• Nå ut med evangelium
Gräv djupt i Ordet
… att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har
givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha
framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på
den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den.
Tag vara på Ordet – bibelförankring med andra ord! Skriften allena …
Nå ut med evangelium
Var stark och frimodig, ty du skall som arv åt detta folk fördela landet som jag med
ed har lovat deras fäder att ge dem … Var då inte förskräckt eller förfärad, ty
HERREN, din Gud, är med dig vart än du går. Missionsperspektivet är i
fokus! Marsch-ordern ljuder: Gå ut och gör alla folk till lärjungar! … när den
helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i

hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
Gräv djupt i Ordet och Nå ut med evangelium. Den kallelsen och det löftet
gavs till Josua. Samma kallelse och löfte ges också till oss. Utifrån
nytestamentligt ljus tillförs ett tredje perspektiv – efter att ha riktning
nedåt Gräv djupt i Ordet och utåt Nå ut med evangelium – en riktning
uppåt: Ha blicken fäst på Jesus …
Hebreerbrevsförfattaren lyfter fram detta på ett underbart sätt: När vi
alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som
tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp
som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman
och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets
lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds
tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars
tröttnar ni och tappar modet.
Kära vänner i Mariakyrkan på denna högtidsdag! Per-Anders, Tobias och
Henrik – församlingen här i Mariakyrkan, tillresande vänner från när och
fjärran:
• Gräv djupt i Ordet ...
• Nå ut med evangelium ...
• Ha blicken fäst på Jesus …
Så kan vi slutligen återvända till Salomo och tempelinvigningen, som vi
hänvisade till inledningsvis. Salomo blev bönhörd – Herren försäkrar: Jag
har hört den bön och begäran du har framburit till mig. Detta hus som du har
byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt
hjärta skall för alltid vara där. Så är också vår bön och förtröstan, att detta hus
helgas – att Guds namn blir fäst, att Hans ögon och hjärta alltid skall vara
här. Människor till frälsning och Guds namn till pris och ära!
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
så som det var av begynnelsen nu är och skall vara, från evighet till evighet.
Amen.
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