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I Jesu namn 

 

Joh 2:23-25 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom 

många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv 

anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte 

behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad 

som fanns i människan. 

Dagens evangelietext handlar till en del om den kortvariga hänförelsen, 

när många människor såg Jesu under inträffa. De blev överväldigade 

och trodde verkligen att Jesus måste vara den utlovade Messias. 

Dessvärre, en kortvarig och ytlig tro, som bara berodde på de tecken 

han gjorde. Nästa dag, var det något annat som fångade deras intresse.  

Därmed är vi inne på den andra delen av texten. 

Vi hörde orden: ” … Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem …”. 

Jesus såg rakt igenom deras kortvariga ytliga tro, som enbart berodde 

på de tecken han gjorde. Människorna var inte intresserade av att låta 

Jesu förkunnelse förändra deras liv. Därför kunde han inte anförtro sig 

åt dem. Han kunde inte nå dem för att skapa en djupare relation. 

Ytlighet stoppar effektivt vår vilja att leva upp till Guds avsikt med våra 

liv. Först tar vi del av den övergripande avsikten: 

1 Mos 1:27 Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild 

skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 

Ytligheten i oss, gör oss ovilliga att vilja bli Guds avbild. Det inträffar, 

när Jesus undervisar oss om, vad det innebär att vara Guds avbild: 

Matt 5:43-48 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. 



 

Att låta Jesu förkunnelse förändra livet – bort från det egna jaget för att 

i stället omfatta medmänniskan – ingår inte i en kort tids hänförelse. 

Jag tror alla människor insett sin egen ytlighet. När man inser det, då är 

man öppen för en verklig förändring. När man inser att det ytliga saknar 

evighetsvärde. Pengar och/eller makt, ger ingen hjälp inför evigheten. 

Guds fullkomlighet innebär att Gud gett oss sin son. Det är en gåva av 

nåd. Ordet nåd, betyder att jag får en gåva jag inte på något vis gjort 

mig förtjänt av.  

Paulus hade upplevt allt detta i sitt liv. Han uttrycker sig väldigt tydligt: 

1. Det finns ingen plats för mitt ytliga jag inför Guds ansikte.  

2. Jag kan inte på något sätt radera mina misstag och göra mig 

förtjänt av en evighet med Gud.  

3. Allt är nåd! En oförtjänt gåva. 

Så här skriver Paulus till Jesu lärjungar i alla tider. Till alla oss som 

insett vårt ytliga leverne: 

Ef 2:1-10 Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni 

levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten 

över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens 

människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga 

begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av 

födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på 

barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda 

genom våra överträdelser 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. 

 


