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TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN, Söndag 24 jan (årg 1) – Jesus skapar tro. 1 Kung 8:41–43, Rom 
1:16–17, Matt 8:5–13 och Ps 36:6–10.  

Jesus skapar tro!  

 

 

 

 

Kunskapens två sidor 
Se på 1900-talets teknikutveckling med kärnkraft som något positivt och atombomben som ett 

dödshot. Bilar, båtar, flygplan som möjliggör resor som aldrig förr men skapar miljöförstöring av luft, 

vatten och snabbare spridning av sjukdomar. Idag ser vi miljöförstöringen och uppvärmningen av 

jorden som ett stort hot. Dator och internet skapar möjlighet att få information och kunskap på ett 

helt nytt sätt.  Men datorn och internet skapar också möjlighet att sprida lögner och falsk 

information som skadar både individer och samhällen. Datorer och smarta telefoner skapar 

möjligheter att umgås utan att träffas och möjligheten att få sina felaktiga åsikter bekräftade av 

andra som tycker som du.  

Var har vi gått fel? 
Var gick vi fel? Jag tror att vi gick fel när vi tror mer på 

mänsklig förmåga och kunskap än vi litar på Gud, Gud som har 

skapat oss och den miljö, natur vi lever i. Tro är inget 

självständigt begrepp, utan tron hänger samman med 

den/det man litar på. Det handlar inte om att tro på vad som 

helst eller tro på sin egen förmåga, sin inre röst, bara jag tror 

tillräckligt mycket, har tillräckligt stark tro på det här, kommer 

det att fixa sig. Nej, den tro Jesus talar om är tilliten till Guds kärlek och Guds förmåga. Jesus säger i 

Joh 14:1 ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.” Tro på den levande Guden som har skapat 

allt, både det vi kan se och känner till och det vi inte känner till.  

Tro och religion är en privatsak. 
Nu säger många idag att tro är en privat sak. Att tro är något som bara gäller inom kyrkor och 

religioner, inget som vi ska blanda in i politik, vetenskap och samhällsbyggnation. Och jag anser att 

det finns en befogad kritik mot religioner, det har gjorts mycket ont i religioner och kristendomens 

namn. Se utöver vår värld. Det är olika ideologier och religioner som bygger nationernas lagar och 

regler.  Vilka nationer vill du leva i och vilka vill du inte leva i?  

Guds rike 
Är Gud rike en omöjlighet? Ett fredens rike där vi alla är en gemenskap i Jesus Kristus 

(Messias).  Paulus skriver: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni 

ett i Kristus Jesus” (Gal 3:28). Guds rike är ett rike för alla som tar emot Jesus som sin Herre, och Gud 

vill att alla ska komma till honom. Gå ut och gör alla folk till lärjungar, säger Jesus (Matt 28:19). 

Tänk dig att bo i riket där Gud regerar i sin godhet.  
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Vad ska vi tro på? Vilka politiska åsikter är helt sanna för alla 

människor? Vilken information berättar hela sammanhanget? Vad 

kommer att hända om vi fortsätter att driva samhället mot större 

och större avkastning, vinst. Jag tycker mig se kunskapens två sidor. 

Bibeln kallar det kunskapens träd på gott och ont (1 Mos 2:7-9, 15-17).  

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Ps 36: 6-10, beskriver Guds rike.  
 

 

 

 

 

Att leva i gemenskap med Gud eller utanför Guds gemenskap. 
Ps 36: 2-5 berättar om hur synden viskar och lockar den som inte känner Gud att göra onda saker. 

Synd är att vända sig bort från Gud och det sätt som Gud vill att vi ska leva tillsammans, i harmoni 

med Gud och hela skapelsen. 

Harmoni, kan vi se som en bild på Guds rike, som en hel orkester som spelar vackert och njutbart. 

Synd, disharmoni, är när alla spelar utan att bry sig om orkesterledaren eller hur de andra spelar. Gud 

vill att vi ska leva i en gemenskap där vi alla får bidra, med den person du och jag är, till en 

gemenskap i olikhet. Där är vi unika (olika instrument), därför att Gud har skapat oss unika för att 

leva i en harmonisk gemenskap tillsammans, där Gud leder hela orkestern så att alla bidrar, behövs 

och saknas när någon inte är där. 

Tron på Gud och Guds rike. 
Paulus skriver om tron som Jesus leder oss in i: ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft 

som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen 

en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom 

tron” (Rom 1:16–17). 

Officerens tro på att Jesus har makt (Matt 8:5–13). 
Den romerska officeren, en högt uppsatt militär från den romerska armen kommer till Jesus, en jude 

för att få hjälp för sin mycket sjuka tjänare. Officeren tror att Jesus är mycket mer än bara en lärare. 

Officeren tror att Jesus har så stor makt att bara ett ord från honom ska räcka för att bota hans 

tjänare. I skapelseberättelsen skapade Gud med sitt ord och hela skapelsen blev till (1 Mos 1:3, 6, 9, 

14, 20, 24, 26, 29). 

Gud rike håller på att växa ibland oss. 
Lärjungarna frågade Jesus när de möter honom levande efter Jesu död på korset: Är det nu du ska 

upprätta Israel som kungarike? Men de fick svaret att det får de inte veta nu, men att de ska få kraft 

av helig ande att vittna om Jesus i Jerusalem och ut över hela jorden (Apg 1:6–11). Att vittna om 

Jesus och hans nåd och sanning är att vara med och bygga Guds rike.  

Vi ber: ”Låt ditt rike komma” (Matt 6:10). 

 

 

 

 

 Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 

 Veckans ord finns på hemsidan.  
 

Nåd från Herren Jesus åt alla! (Upp 22:21) 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 
Facebook: Missionskyrkan Skänninge 

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. 

Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. 

Herre, du hjälper både människor och djur. 

Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. 

De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. 

Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Ps 36:6–10. 
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