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1 FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

Enheten i Kristus 

Vi har just nu biblisk allmänbildning. I kommande söndags 

evangelium raserar Jesus den falska pastorala idyllen: ”… vi har 

minsann kyrkan mitt i byn och därmed är alla frälsta! …” 

Jesus öppnade evighetens himmel för alla människor genom sin 

försoningsgärning. I dagens text är Jesus tydlig med att han inte 

ber för alla människor, utan enbart för sina lärjungar. De som 

insett att de behöver hans försoning. Här kommer evangeliet: 

Joh 17:9-11 Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för 

dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt 

och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag 

är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag 

kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som 

du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. 

”… Jag ber för dem. Jag ber inte för världen …” 

Vem är världen, alltså dem som Jesus inte ber för? Ett logiskt 

enkelt svar blir: Alla människor som inte är Jesu lärjungar. Alla 

som struntar i uppdraget vi får upprepat vid varje dopgudstjänst: 

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har 

getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla 

folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den he-

liga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett 

er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.« 

Vi hörde nyss missionsbefallningen. Nu skall vi höra ytterligare 

en bön som Jesus ber för sina lärjungar: 



Joh 17:18-19 Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt 

dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, 

för att också de skall helgas genom sanningen. 

I bönen hörde vi orden ”helgar” och att lärjungarna skall ”hel-

gas”. Att helga betyder att man avskiljer. Jesus avskilde sig 

själv till ett offer. Så som man avskilde ett lamm, från de övriga 

lammen, för att det skall offras. 

Är jag världen? Svaret blir en motfråga: Vill jag vara hans lär-

junge och gå in i uppdraget han kallat oss till? 

Mästaren har ansvar för sina lärjungar. De är elever som håller 

på och lär sig. Det innebär att mästaren bär konsekvensen av 

sina lärjungars misstag.  

Jesus avskilde sig och tog på sig konsekvensen av våra misstag 

genom en vidrig korsfästelse. Han gjorde det för oss. Vi, som 

sätter vårt hopp till att han är Guds son. Vi lyssnar en gång till, 

där Guds son ber för dej och mej som vill vara hans lärjungar: 

Joh 17:18-19  

• Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till 

världen, och  

• för deras skull helgar (avskiljer) jag mig till ett offer,  

• för att också de skall helgas (avskiljas) genom sanningen. 

Oavsett vad tidningar, tv och andra forum påstår, så finns san-

ningen - Jesu egna ord, det han faktiskt sagt - nedtecknat i vår 

bibel. Bibelns nya testamente är lärjungens instruktionsbok. 


