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TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesus skapar tro. 

 

En romersk officer är övertygad om att bara ett ord från Jesus räcker: 

 

»Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, 

så blir pojken frisk. 

 

Kärnan i bibelns budskap når oss, genom någons förkunnelse: 

 

Rom 10:17 Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. 
 

Rätt förkunnelse ger oss självinsikt: ”Jesus förlåt mina misstag. Jag är bero-

ende av din försoning och vill leva som din lärjunge!” 

 

När du inser att du är beroende av hans försoning, har du blivit berörd av 

något i Guds ord. Av någons förkunnelse. I den stunden är du utvald. Utsedd 

att vara lärjunge och bära det goda budskapet om Jesu försoning vidare! Så 

här återger evangelisten Johannes vad Jesus sa till sina lärjungar: 

 

Joh 15:14-17 Ni är mina vänner om ... ni gör vad jag befaller er. Jag kallar 

er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar 

er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. 

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i 

världen och bära frukt, frukt som består, och då ... skall Fadern ge er vad ni 

än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska 

varandra. 

 

Du och jag är utvalda. Varför då? Kort svar: Genom vårt lärjungaskap. 

 

Lite längre svar: Du och jag är Jesu vänner – inte tjänare! Inte ytligt bekanta! 

– utan hans närmaste vänner, när vi vill … vara hans lärjungar. 

 

När han väljer att rikta sig till dej och mej, blir vi berörda av hans ord. På 

samma sätt som när han utvalde - tog med sig - tre av lärjungarna: 

 

Mark 9:2 Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes 

och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. 

 



Jesus har gett sina lärjungar rätt att be i hans namn. Gett dej och mej sin 

fullmakt! Officersfullmakten gav officeren makt genom att uttala ord. Ge 

order. Han var övertygad om Jesu makt och säger därför:  

 

»Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, 

så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har solda-

ter under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: 

Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han 

det.« 

 

Jesu befallning är att vi skall älska – ha omsorg om – varandra. Då har vi 

löftet att få vad vi än ber om!  

 

Jag säger ”Då”, därför att vi har så svårt att älska varandra utan förbehåll. 

Lärjunge är att vilja vara mästaren lik i alla avseenden. Även det som är 

riktigt svårt: Lära mig gilla och ha omsorg om den jag inte gillar. Att visa 

den människan det dyrbaraste som finns: Jesu försoning inför evigheten. 

 

Rom 5:10 Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom 

hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli 

räddade genom hans sons liv. 

 

Med de reflektionerna är det dags för söndagens evangelietext: 

 

Matt 8:5-13 När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom 

och bad om hjälp: »Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har 

svåra plågor.« Jesus sade: »Skall då jag komma och bota honom?« Office-

ren svarade: »Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg 

bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och 

jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och 

till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det 

här, så gör han det.« Jesus blev förvånad och sade till dem som följde ho-

nom: »Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. 

Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords 

med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall 

kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.« Och till 

officeren sade Jesus: »Gå. Du trodde och det skall ske.« Och i det ögon-

blicket blev pojken frisk. 

 


