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Årgång 2 TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN – 

- Jesus skapar tro - 

Dagens text är en direkt fortsättning av förra söndagens text. Vi tar del 

av hur den slutade: 

Joh 4:25-26 Kvinnan sade: »Jag vet att Messias kommer« (alltså den 

Smorde) »och när han kommer skall han låta oss veta allt.« Jesus 

sade till henne: »Det är jag, den som talar till dig.« 

Här kommer söndagens evangelietext: 

Joh 4:27-42 I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att 

han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne el-

ler varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och 

gick bort till staden och sade till folket där: »Kom så får ni se en man 

som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?« De 

gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sade lärjung-

arna till honom: »Rabbi, kom och ät.« Han svarade: »Jag har mat att 

äta som ni inte känner till.« Lärjungarna sade då till varandra: »Kan 

någon ha kommit med mat till honom?« Jesus sade: »Min mat är att 

göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni sä-

ger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft 

blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar 

får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och 

den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en 

sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte be-

hövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda. 

«Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom ge-

nom kvinnans ord när hon försäkrade: »Han har sagt mig allt som jag 

har gjort.« När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos 

dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom 

hans egna ord, och de sade till kvinnan: »Nu är det inte längre vad du 

har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han 

verkligen är världens frälsare.« 



I reflektionen i dag, utgår vi från sista meningen i dagens evangelium, 

där samarierna säger: Vi har själva hört honom (Jesus) och vet att han 

verkligen är världens frälsare.« 

Vi – som inte är av judisk börd – tillhör inte Guds egendomsfolk. Det 

gjorde inte heller samarierna. De fick en ”besökelsetid” som varade i 2 

dagar. Byborna tog vara på den tiden. De tog emot honom och insåg 

att Jesus – Guds son – är världens frälsare. ”Världens”, alltså alla 

människors frälsare. Genom vår  enkla åtgärd – att lita på att Jesus är 

Guds son – blir du och jag inympade i Guds räddade egendomsfolk.  

Rom 11:17-20 Om några av olivträdets grenar har brutits bort och 

du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av 

saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra gre-

narna. … …  V 20 Ja visst, de bröts bort därför att de inte trodde, men 

du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt; 

Paulus beskriver sitt gamla liv, såsom att ha varit en lagträlandets oliv-

gren som brutits bort. Den som nu lever och bestämmer över Paulus 

liv är i stället Jesus. Vi läser nu en del av söndagens episteltext. Häm-

tad från bibelöversättningen Svenska Kärnbibeln. Den översättningen 

har med insprängda förklaringar och förtydliganden: 

Gal 2:18-21 För om jag återigen byggde upp det som jag själv rev ner 

[att man blir frälst genom laggärningar] gör jag mig själv till en 

överträdare (bryter jag mot Guds bud). 19 För genom lagen har jag 

dött från lagen [alla dess krav på gärningar för att bli frälst] så jag 

kan välja att leva för (i direkt relation med) Gud. 20 Jag har blivit 

korsfäst med den Smorde (Messias, Kristus) [i honom delar jag hans 

korsfästelse]; nu lever inte längre jag, utan den Smorde (Messias, 

Kristus) lever i mig. Det liv jag nu lever i köttet (i kroppen) lever jag 

genom tro från (i fullständig förtröstan på) Guds Son – han som 

[osjälviskt] har älskat mig och utgett sig själv för mig. 21 Jag förkas-

tar inte (slänger inte bort, ogiltigförklarar inte) Guds nåd (oförtjänta 

favör), för om rättfärdigheten kom från att hålla lagen, skulle den 

Smorde (Messias, Kristus) ha dött i onödan [då skulle hans död vara 

meningslös]." Slutreflektion: Vem styr mitt liv? Mitt jag eller Jesus? 


