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13:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

Medmänniskan 

Dagens tidsanda verkar gå ut på att förverkliga sig själv. På ett 

närmast egocentriskt sätt. Är det rätt sätt? Blir man lycklig? Tar 

man in begreppet lycklig – och reflekterar över lycka – blir det 

lite invecklat. Att vinna högsta vinsten hos vårt statliga Svenska 

spel, är det lycka? Är makt och mängder med pengar lycka? 

För många människor hägrar storvinsten. För den som fått be-

sked om obotlig sjukdom, så saknar storvinsten betydelse. Även 

uppnådda självförverkliganden såsom fint jobb, fin bostad, fin 

bil ja allt annat man jagat. En ny livssituation medför ny syn på 

vad som är verkligt värdefullt. Värdet på hus, bilar och alla 

andra ägodelar blir bara siffror, som ingen hjälp kan ge. 

Jesus talar i dagens text till de människor som valt att vara hans 

lärjungar. Valt att låta Guds son styra deras liv. När han använ-

der orden: ” Ni har hört att det blev sagt”, fortsätter med orden: 

Men jag säger er:  talar han utifrån sin ställning som Guds son. 

Med dessa ord bryter han upp lagens bokstav i det gamla för-

bundet och banar väg för det nya förbundet. Förbundet han in-

stiftar på en torsdag (skärtorsdagen). Verkställer med sitt eget 

blod dagen efter (på långfredagen). Bekräftar förbundet genom 

att bryta dödens makt och uppstå från de döda på påskdagen.  

För många är dessa ord trams. Man vill inte veta av någon Guds 

son. Allra minst vill man veta av lärjungaskap, så som Jesus 

beskriver det i sin undervisning i dagens evangelium, vi läser: 

Matt 5:38-48 Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand 

för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om 

någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot 

honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, 

så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att 



följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt 

den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av 

dig. Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och 

hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för 

dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty 

han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna 

över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar 

er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? 

Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör 

ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var 

fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. 

Dagens självförverkligande innebär maktambitioner i olika for-

mer. Jesus förverkligade mitt och ditt liv, genom att öppna him-

lens dörr, när han tog evighetskonsekvensen av våra misstag. 

Jesus vill att du och jag följer honom och att vi tar till oss hans 

uppmaning:  

Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. 

Han säger inte: Var allsmäktiga, så som er fader i himlen är 

allsmäktig. Återigen nej, så säger han inte! 

På korset avstår Jesus allt, när han väljer fullkomlighetens väg. Han gör 

det valet därför att i fullkomligheten finns inte allsmäktighetens brister! 

Hade han använt allsmäktighetens råa styrka – följt den 1:e rövarens 

begäran och gjort sig fri från korset - hade du och jag och hela mänsk-

ligheten, gått miste om möjligheten till hans försoning! 

1 Kor 1:22- 24 Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi 

förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och 

en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en 

Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. 

Dårskap enligt tidsandan, MEN, det är du och jag som väljer: Avstå 

eller vill jag vara Jesu lärjunge? Inför varje händelse väljer vi bekväm-

lighetens tomhet alternativt försoningens hopp om fullkomlighetens 

evighet. 


