
4:e söndagen efter trettondedagen 230129 Årgång 3 

Jesus är vårt hopp 

I förra söndagens bibliska allmänbildning, är Jesus bedrövad över att 

människorna ser och följer honom av sensationslystnad, i stället för att 

tro på honom: Att han är Guds son. Ingen människa har haft en sådan 

makt över ondskan. Ingen har heller försett mer än 5000 män med mat 

med hjälp av endast fem bröd och två fiskar. 

För att få bakgrunden till dagens text, läser vi om brödundret i verserna 

som föregår dagens text. 

Matt 14:22-23 När han steg i land fick han se en stor skara människor, 

och han fylldes av medlidande med dem och botade dem som var sjuka. 

På kvällen kom lärjungarna till honom och sade: »Trakten är öde och 

det har redan blivit sent. Låt folket gå härifrån, så att de kan köpa sig 

mat borta i byarna.« Jesus svarade: »De behöver inte gå härifrån. Ge 

dem något att äta, ni själva.« De sade: »Här har vi inte mer än fem 

bröd och två fiskar.« – »Lämna dem till mig«, svarade han. Han sade 

åt folket att slå sig ner i gräset, och han tog de fem bröden och de två 

fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han 

bröden och gav dem till lärjungarna, och lärjungarna gav dem till 

folket. Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna 

bitarna, tolv fulla korgar. De som hade ätit var omkring fem tusen män, 

förutom kvinnor och barn. 

När lärjungarna hade samlat ihop den överblivna maten, befaller Jesus 

dem att fara till andra sidan sjön. Därutöver skickar han hem folket.  

Det är bakgrunden när vi tar vi del av söndagens evangelietext: 

Matt 14:22-23 Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och 

fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så 

snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv 

och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt 

från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. Strax 

före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick 

se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en 

vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och 

sade: »Lugn, det är jag. Var inte rädda.« Petrus svarade: »Herre, om 

det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet.« Han sade: 



»Kom!« och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. 

Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och 

ropade: »Herre, hjälp mig!« Jesus sträckte genast ut handen och grep 

tag i honom. »Du trossvage«, sade han. »Varför tvivlade du?« De steg 

i båten, och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom 

och sade: »Du måste vara Guds son.« 

Det är inte helt orimligt att inemot tiotusen människor – om vi antar att 

det antagligen följde med någon kvinna och/eller barn till varje man. 

Att denna enorma människomassa blev mätta av mat från fem bröd och 

två fiskar, det berättar evangelisten Matteus i två korta meningar: 

Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, 

tolv fulla korgar. De som hade ätit var omkring fem tusen män, 

förutom!... kvinnor och barn. 

Är det så att jag och du kräver att få se under, för att vi skall tro på vad 

bibeln berättar? Är det avsaknaden av mega-under som orsakar att 

dagens människor förkastar bibelns evangelier om Jesus? 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar man att omkring 

20 procent av befolkningen i västvärlden har ångeststörningar. Ångest 

är avsaknad av trygghet. Nog är det märkligt att man avvisar Jesu 

utsträckta hand. Avvisar Guds egen sons försoningsgärning. Varför 

griper man inte efter Jesu utsträckta hand såsom Petrus gjorde: 

Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och 

ropade: »Herre, hjälp mig!« Jesus sträckte genast ut handen och grep 

tag i honom. »Du trossvage«, sade han. »Varför tvivlade du?« De steg 

i båten, och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom 

och sade: »Du måste vara Guds son.« 

Tro går inte att bevisa, tro är att lita på något eller någon. Petrus visar i 

sitt liv tillfällen av både tro och tvivel. Dagens evangelium visar hans 

mänskliga och bräckliga tro, som Jesus beskriver med orden: »Du 

trossvage«, sade han. »Varför tvivlade du?« 

Alla i båten såg detta hända. De hade nyss deltagit i bespisningsundret. 

Nu böjer de knä inför Jesus och bekänner: »Du måste vara Guds son.« 

Inför varje ny dag, har du och jag samma möjlighet: Jesus, jag bekänner 

att »Du måste vara Guds son.« Jag har insett att jag är beroende av din 

försoningsgärning. Denna nya dag vill jag leva som din lärjunge! 


