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När Jesus undervisade om Guds rike gav han olika exempel på människors 
väg till Gud. I en av sina liknelser berättar han om en köpman som söker 
efter dyrbara pärlor. En dag hittar han det exemplar han så länge har letat 

efter, säljer allt han äger och köper den. 

TÄNKVÄRT

Det dyrbaraste 
väntar på dig!

Mannen representerar en ärlig andlig 

det är en gudomlig lag.

 Jesus berättar också liknelsen 

om en lantbrukare som går ut på sina 

ägor en helt vanlig dag och plöjer sin 

arrenderade åker. Plötsligt och oväntat 

stöter plogen emot någonting hårt. En 

skatt! Han säljer allt han äger och köper 

markstycket. Inget kan hindra honom att 

-

ten! Ibland händer det att ”vanliga” se-

kulariserade människor plötsligt ”drab-

bas av Gud”. Ta till exempel Andreas som 

berättade om sin väg till tro vid Genesis 

han plötsligt med en visshet om att den 

-

jade Andreas nya liv tillsammans med 

Gud.

 I brevet till Romarna 2:4 skriver 

Paulus: "Eller föraktar du hans rika god-

het, mildhet och tålamod. Förstår du inte 

att Guds godhet vill föra dig till omvändel-

se?"

 Så är det verkligen – genom allt 

det vackra som Gud har skapat och allt 

det goda som möter oss i livet vill Han 

att våra tankar och vår tacksamhet ska 

riktas mot Honom och att vi ska inbju-

da Honom i våra liv. Men många gång-

hälsan börjar svikta. Först då inser man 

och hjälp. Eller som det brukade sägas i 

viktigaste beslut till en okänd morgon-

att just du just nu ”råkade” komma över 

det här numret av Genesis! Du som länge 

anat att allt det sköna i tillvaron vittnar 

-

till just dig här och nu. Inbjud Honom i 

ditt liv!

/Redaktionen

PS!
Vill du veta mer om den kristna tron 
kan du börja med att kika på sajten 
hittagud.se. Och/eller kontakta oss 
på redaktionen@genesis.nu

De där båda liknelserna kan du läsa 
om i Bibeln. Du hittar dem i 
Matteusevangeliet 13:44-46.
DS!

”Kristus undervisar lärjungarna”, Målning av 
Duccio di Buoninsegna, målad år 1308-1311.


