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TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

Nådens gåvor 

Kommande söndags evangelietext hänger ihop med ett antal fö-

regående verser – Matt 18:15-17 – och handlar om situationer 

där någon burit sig illa åt mot just dej eller mej. Jesus ger mallen 

för konflikthantering, vi läser: 

Matt 18:15-17 Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå 

och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du 

vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då 

med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje 

sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för 

församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, be-

trakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. 

Orätt, det är alltifrån fysiska tillgrepp och gärningar, till sårande 

ord. Jag gillar att skoja och skämta. Detta innebär alltid en risk, 

att något blir feluppfattat. Att mina ord kom att såra dej. Sedan 

har vi vanligt förtal, ofta glömt i våra sociala sammanhang! Vi 

repeterar ur 10 Guds bud: 

2 Mos 20:13-16 Du skall inte dräpa. Du skall inte begå äkten-

skapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte vittna falskt mot 

din nästa. 

I texten – den vi började med - kan vi ana att Petrus felaktigt 

beskyllts för något av de andra lärjungarna. Att Petrus klagat 

hos Jesus, som ger en undervisning i konflikthantering. I sista 

delen av dagens evangelietext, frågar Petrus hur många gånger 

han måste förlåta en broder. Dagens evangelium berättar att när 

du och jag förlåter någon, då gäller vår förlåtelse även i himlen!  

Med den inledningen är det dags att ta del av evangelietexten: 



Matt 18:18-22 Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara 

bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i him-

len. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om 

att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. 

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland 

dem.« 

Då kom Petrus fram till honom och sade: »Herre, hur många 

gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få 

förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?« Jesus svarade: 

»Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger. 

I vår tid, står Sydafrikas sannings- och försoningskommision 

som modell. Utan förlåtelse fanns ingen väg framåt, ut ur alla 

övergrepp som skett av den vita befolkningen. Centrala be-

grepp: Bekänna, förlåta och glömma, för att kunna gå vidare. 

När du och jag insett att Guds son är garanten för vår egen evig-

het, så kommer tiden av lärjungaskap. När vi tar till oss hans 

försoning – på allvar!!! – resulterar det i att vi börjar agera som 

hans lärjungar, allt utifrån vår personlighet, arbete, bostadsort 

o.s.v. 

Vi är lärjungar – inte mästare – vilket innebär att vi givetvis gör 

fel. När vi ”kommit ut” som kristna, alltså klargjort att vi är 

kristna, blir vi iakttagna. Kanske mest kritiskt av dem som ännu 

inte tar sitt behov av Jesu försoning på allvar, modell: ”… se på 

den där K-G, se vilken hycklare han är …” Att omgivningen ser 

våra misstag mycket tydligare än vad vi själva gör, är väl känt! 

Summan av dagens evangelium är: Förlåt! Inte bara en gång, 

inte sju gånger utan försök i stället vara Jesus lik. Han förlåter 

var och en av oss som uppriktigt ber om förlåtelse. Oavsett det 

är 491:e gången eller mer. Jesus förkastar inte någon människa 

som inser sitt behov och ber om att få del av hans försoning. 

Rom 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus 

dog för oss medan vi ännu var syndare. 


