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HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN 

- Gud - Fader, Son och Ande 

Många människor associerar ordet ”Uppdraget” till Systembo-

laget, eftersom bolaget använder det ordet i sin marknadsfö-

ring. Det finns ett 20-tal statligt ägda bolag – inklusive 

Systembolaget - som innehar samhällsuppdrag.  

Kommande söndags evangelium innehåller uppdraget du och 

jag fått. Förmodligen det första samhällsuppdraget, citerar 

Jesu ord: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 

Många blir förmodligen överraskade av Jesu uppdrag. Att 

uppdraget gäller varje människa. Ja, men det skall väl våra 

präster sköta? Jo förvisso, men även du och jag. Såvida vi nu 

vill vara Jesu lärjungar …! 

Svenska kyrkans dop innebär ett insteg i lärjungaskapet. Kon-

firmationen innebär att vi bekräftar vårt dop och därmed vårt 

lärjungaskap. Därefter händer något märkligt: Jag har ett antal 

gånger hört följande: ”… inte för att jag är en kristen … ” 

Av någon märklig anledning har vi hoppat av det lärjungaskap 

som vi bekräftade i konfirmationen. Vi kan ännu oftare höra 

det när vi ”bekänner” våra tillhörigheter. ”Kyrkan … den eller 

de borde …”. D.v.s. de anställda inom kyrkan, alternativt kyr-

kofullmäktiges medlemmar. Inte vi. För ”vi” ser oss inte som 

medlemmar i dagligt tal. Det har i stället blivit ”vi” och 

”dom”. 

”… Ja, men jag har ju inte talets gåva …” invänder sannolikt 

många. Sanningen är att vi alla har fått olika gåvor. Olika ”fal-

lenheter”, d.v.s. sådant vi tycker är lätt att utföra.  

I Sverige – med den individuella frihet som vi i våra dagar 

särskilt värnar! – kan vi utan att behöva riskera livet, säga: 

Jag är kristen.  



Motsatsen är faktiskt orden: ” … inte för att jag är en kristen.” 

Vi fruktar att vi bemöts med påhopp. modell: ”Du är allt bra 

skenhelig …” Skulle det hända, kan man lugnt svara: Ja, du 

har rätt. Jag har gjort alldeles för många uppenbara misstag i 

mitt liv. Därför är jag tvungen att lita på att Jesu försoning gäl-

ler även mig. Aposteln Paulus inkluderar sig själv i sitt brev: 

Ef 2:4-10 Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat 

oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra över-

trädelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – 

av nåd är ni frälsta – och uppväckt oss med honom och gett 

oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han 

för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin 

godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta 

genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte 

på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, 

skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar 

som Gud från början har bestämt oss till. 

Inför varje dag. Inför varje situation, har vi ett ställningsta-

gande: Vill jag fortsätta vara Jesu lärjunge? Har ingen inprän-

tat vikten av att vara lärjunge, så glömmer vi det. Då förelig-

ger risken att vi hör oss själva säga ” … inte för att jag är en 

kristen …” Jodå, även det misstaget har jag gjort. 

Med de reflektionerna, dags att ta ställning till Jesu uppdrag: 

Matt 28:16-20 De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till 

det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se ho-

nom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. 

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 

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

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


