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Jesu makt att skapa tro på jorden 
I Guds, Faderns + och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen. 
Bön: Käre himmelske Fader! Vi tackar dig att du denna stund vill komma med ditt 

ord och tala till oss genom din Helige Ande. Vi ber att du ville öppna våra öron till att 
både lyssna men också av hjärtat tro allt vad ordet säger. Upptänd och styrk vår tro 
och skänk oss det eviga livet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. 
Amen. 

Predikotext. Evangeliet 1:a årg. Matt. 8:1-13 
När Jesus gick ner från berget följde stora skaror efter honom. 2 Då kom en spetälsk fram och 

föll ner för honom och sade: "Herre, om du vill, så kan du göra mig ren." 3 Jesus räckte ut 
handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin 
spetälska. 4 Jesus sade till honom: "Se till att du inte berättar det för någon. Gå i stället och 
visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd 
för dem." 

5 När Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: 6 "Herre, min 
tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor." 7 Jesus sade till honom: "Jag kommer och 
botar honom." 8 Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men 
säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. 9 Jag är själv en man som står under befäl, och jag 
har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer 
han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det." 

10 När Jesus hörde detta, blev han förundrad och sade till dem som följde honom: "Jag säger 
er sanningen: Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. 11 Och jag säger er: Många 
ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i 
himmelriket. 12 Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och 
gnissla tänder." 

13 Till officeren sade Jesus: "Gå. Så som du trott ska det ske för dig." Och i samma stund 
blev hans tjänare frisk. 
Dagens ämne är ”Jesu makt att skapa tro på jorden”. Endast Jesus Kristus kan föra 

en människa till tro. I vår text visar Jesus detta genom att bota en spetälsk man och 
tjänaren till en romersk officer. Båda är exempel på hur människor i sin nöd kom till 
Jesus och litade på honom. De trodde på Jesu makt att göra under. Det framgår 
tydligt av texten att både den spetälske och officeren trodde på Jesus av hjärtat. Om 
officeren säger han: Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro (v. 10). Vi skall därför 
i predikan undersöka vad Bibeln lär om tron och om hur en människa skall få en 
sådan tro som ger frälsning och evigt liv. Låt oss gå igenom hela texten stycke för 
stycke. 

Vers 1 
När Jesus gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Bakgrunden är att 

Jesus har undervisat om Guds lag, sittande på bergssluttningen (Matt. 5-7). Där 



!  av !2 5

inskärpte Jesus först hur Guds ord alltid gäller in i minsta detalj. Han sade: Tro inte att 
jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för 
att uppfylla. Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i 
lagen förgå, inte förrän allt har skett (Matt. 5:17f). Jesus visade folket att Guds lag, tio Guds 
bud måste uppfyllas i allt för att en människa skall kunna vara rättfärdig inför Gud. 
Men det räcker då inte med att i det yttre leva enligt lagen och t.ex. inte mörda, inte 
stjäla eller inte begå äktenskapsbrott. Lagen kräver också att hela hjärtat är med. 
Lagen säger att vi skall älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Ingen 
enda människa kan göra detta. Det är omöjligt eftersom vi är syndare. Vi står med 
skuld inför Gud och är därför av naturen under Guds vrede och straff. Därför säger 
Jesus i sin bergspredikan: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariséernas, 
kommer ni aldrig in i himmelriket (Matt. 5:20). 

Många ville höra Jesus. Stora folkskaror följde med honom när han nu gick ner för 
berget. Somliga av dem trodde på Jesus, medan andra mest var nyfikna och ville se 
om han skulle bota några sjuka eller göra andra under. Sedan fanns det också sådana 
som var Jesu fiender och mest var ute för att avslöja honom som en falsk profet. Så är 
det i alla tider. Av dem som i det yttre följer Jesus och är med i någon kyrka eller 
kanske bara läser och hör om honom finns det både troende och icke-troende, vänner 
och fiender. Vilka som är uppenbara fiender kan vi märka genom att de talar illa om 
Jesus eller säger emot hans ord. Men även bland dem som i det yttre följer Jesus och 
säger sig vara kristna finns det hemliga motståndare, likgiltiga och sådana som själva 
menar sig vara troende, men som i verkligheten är hycklare.  

Vers 2  
Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: "Herre, om du vill, så kan du göra 

mig ren.” De spetälska skulle enligt Mose lag vistas utanför lägret eller staden. De 
skulle vara isolerade för den smittsamma sjukdomens skull och när de kom nära 
människor måste de ropa ”spetälsk, spetälsk!” (3 Mos. 13). Detta var inte ett 
Guds straff  utan en skyddsåtgärd för att inte sjukdomen skulle sprida sig. Bibeln 
lär uttryckligen att människor som drabbas av sjukdom inte är större syndare än 
andra. Så hade t.ex. Jobs vänner fel när de menade att Jobs sjukdom och olycka 
måste bero på att han hade syndat mera än andra. Nej, Gud gav Job en svår 
prövning för att pröva hans tro och även om Job i den svåraste dödsnöden var 
svag och syndade visade Jobs exempel att Gud hörde hans böner och på nytt gav 
honom sin välsignelse. ”Detta är skrivet till vår tröst”, säger Luther. ”Gud tillåter 
också stora helgon att falla.” När lärjungarna frågade om den blindfödde 
mannen: Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? så 
svarade Jesus: "Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för 
att Guds verk skulle uppenbaras på honom. (Joh. 9:3).  
När den s.k. trosrörelsen framträdde (i Sverige ”Livets ord”) förkunnade man där 

att sjukdom och fattigdom och andra lidanden var tecken på svag tro. Om man 
verkligen trodde helt och fullt skulle Gud verkligen bota alla sjukdomar. Men så lär 
inte Bibeln. Aposteln Paulus fick själv i ett svårt lidande Guds bönesvar: Min nåd är 
nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet (2 Kor. 12:9). Den rätta tron vet att vi 
får bedja om vad vi vill, men att det är Guds sak att avgöra om och när vi blir botade 
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eller om vi får leva kvar med sjukdom och prövningar en längre eller kortare tid eller 
ända till livets slut. Sådant är inte ett tecken på bristande tro, som den s.k. 
framgångsteologin eller trosrörelsen felaktigt lär.  

Den spetälske mannen visar att han hade en rätt tro på Jesus. Han säger ju: "Herre, 
om du vill, så kan du göra mig ren.” Mannen säger inte: Herre, du måste göra mig ren! Han vet 
att Guds vilja är bäst för honom även om svaret blir nej. Därför lägger han sin bön 
helt i Jesu hand och visar därmed att han litar på att Jesus vet bäst. Han litar på att 
Jesus verkligen är Gud. Han har hört Jesu predikan och troligen kände han väl de 
heliga Skrifterna, eftersom judarna redan som små fick en grundlig bibelundervisning 
i hemmet. Han kanske hade varit en trogen besökare i synagogan innan den hemska 
sjukdomen nådde honom. Han hade så hört om Jesus och kom dit där Jesus var. 
Troligen höll han sig på föreskrivet avstånd. Men så vågade han sig ända fram till 
Jesus och föll ner för honom. Detta var verkligen ett tecken på hans tro. Han lämnade 
nu lagen om spetälskan och vände sig till Kristus, till evangelium. Han sade: "Herre, om 
du vill, så kan du göra mig ren.” 

Så skall också vi lämna lagen bakom oss när den har avslöjat vår synd och skuld. 
Då har lagen gjort sitt verk. Lagen kan inte frälsa oss. Men när vi flyr till Jesus med 
vår synd och litar på honom gör vi det enda rätta. Endast Jesus kan hjälpa när synden 
och Guds lag fördömer oss. 

Vers 3 
Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev 

mannen ren från sin spetälska. 
Jesus har all makt i himmelen och på jorden. Genom ordet blev mannen genast ren 

från sin spetälska. Människan Jesus har denna gudomliga makt, ty han är sann Gud 
och sann människa i en och samma person. Guds vilja är avgörande. När Gud vill 
något och befaller det så måste det ske. Så var det i skapelsen. Guds sade: Varde ljus – 
och det blev ljus. Så är det med försoningen. När Jesus på korset sade: Det är fullbordat 
- så var försoningen ett faktum. Hela världens synd var borttagen och som ett tecken 
på detta rämnade förlåten i templet uppifrån och ända ner och det allraheligaste blev 
synligt för alla. Detta var en bild av Guds nåd, som genom Kristi försoning kom över 
hela världen. Så är samma ord mäktigt i den heliga nattvarden. När Jesus säger: Detta 
är min kropp, detta är mitt blod – så är hans kropp och blod i samma stund närvarande i 
brödet och vinet. Och när vi på Jesu befallning upprepar nattvarden hos oss sker 
samma under. Likaså i avlösningen. I ordet säger Jesus: Om ni förlåter någon hans synder så 
är de honom förlåtna (Joh. 20:23). Därför kan vi vara vissa om att förlåtelsen i bikten och 
avlösningen är sann och verksam i samma stund som orden uttalas. 

Här är en skillnad mellan den jordiska och den andliga välsignelsen. När vi ber om 
helande och befrielse från sjukdom och andra jordiska saker skall vi anbefalla saken i 
Guds vilja, precis som den spetälske gjorde. Även Jesus själv bad om att blir befriad 
från lidandet men med tillägget och bönen till Fadern: Dock ske inte min vilja utan din! 
(Luk. 22:42). Men när vi ber om det andligt goda: syndernas förlåtelse, evigt liv och 
salighet, skall vi inte be med några villkor. Det står ju skrivet att Gud vill att alla 
människor skall bli frälsta (1 Tim. 2:4). Den spetälske bad om kroppslig rening, men vi 
förstår att han också tog emot förlåtelsen genom tron även om det inte direkt står. 
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Vers 4 
Jesus sade till honom: "Se till att du inte berättar det för någon. Gå i stället och visa dig för 

prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem.” 
Den som blev botad från spetälska skulle visa sig för prästen enligt Mose lag. Detta 

blev nu ett vittnesbörd för översteprästerna och de skriftlärde om Jesus. Fastän de var 
hans fiender kunde de inte förneka undret som hade skett. Så skall också vi vittna för 
Guds ords motståndare om vad som står skrivet och hur Jesus har befallt oss att 
predika. Vi skall då både predika sanningen men också avslöja lögnen så att 
bibelkritiker och andra andliga motståndare får ett klart och tydligt vittnesbörd. Så 
vittnade Johannes döparen inför kung Herodes och apostlarna inför stora rådet. Så 
vittnade också Stefanus inför judarna med Guds rena och klara ord, vilket han fick 
besegla med sitt blod.  

Vers 5-6 
När Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: "Herre, min 

tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor." (jämför Luk. 7:1-10) 
I dagens text ges ännu ett bevis på det vi har sagt ovan. Officeren bär fram sin bön 

till Jesus utan några villkor. Han berättar enkelt för Jesus vilken nöd som plågar 
honom och tjänaren. Enligt Lukas var tjänaren nära döden. Detta är ett fint exempel 
på den rätta tron som överlämnar allt åt Jesus och förtröstar på honom. Lukas 
nämner också att officeren hade Israels folk kärt och att han hade låtit bygga deras 
synagoga. Allt detta vittnar om hur mannens tro var verksam i kärlek. 

Vers 7 
Jesus sade till honom: "Jag kommer och botar honom."  

Här ger Jesus genast ett bönesvar i form av ett löfte: Jag kommer och botar honom. 
Men Jesus sa inte hur och när det skulle ske. Officeren fick gripa tag i löftesordet. 
Hans svar visar hur han gjorde detta: 

Vers 8-9 
Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett 

ord, så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater 
under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till 
min tjänare: Gör det här, så gör han det.” 
Officeren visste väl hur hans soldater lydde varje order. Han visste också att både 

onda och goda måste lyda Jesu ord. Därför visar han sin tro klart och tydligt genom 
att framställa Jesus som den gudomlige härskaren och befälhavaren. Han har all makt  
i himmelen och på jorden, över liv och död. Så utbrast officeren: Säg bara ett ord, så blir 
min tjänare frisk. 

Vers 10 
När Jesus hörde detta, blev han förundrad och sade till dem som följde honom: "Jag säger er 

sanningen: Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro.  
Denne främling, en romersk krigare, visar sig ha en starkare tro än alla judarna i 

Israel. Styrkan i hans tro visar sig i detta orubbliga fasthållande vid Guds ord. Han 
litade fullt och fast på vad Jesus nyss sagt: Jag kommer och botar honom. Då vågar offi-
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ceren frimodigt bedja: Säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Officeren förstår att Jesus 
inte behöver följa med ända till hans hem. Jesus kan bota på långt avstånd likaväl som 
genom ett botande på platsen. Avgörande för officeren är tron på att Jesu ord är 
gudomligt och verksamt när och var det än uttalas. Så får vi i den kristna kyrkan ofta 
skämmas över vår stora otro. Vi litar inte på att det i Skriften uppenbarade ordet 
verkligen är sant och verksamt här och nu. Istället för att lita på vad Herren säger vill 
vi använda mänskliga metoder och egna tankar som vi menar är bättre än det en 
gång givna gudsordet. Så får denne främmande krigsman oss att skämmas i vår 
likgiltighet och vårt förakt för ordet. Jesus säger: Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag 
funnit en så stark tro. Må vi därför be om förlåtelse för vår synd och otro som så lätt 
smyger sig in och förkväver den sanna tron.  

Sedan skall vi veta att även den svaga tron är frälsande, så länge den kommer till 
Jesus och ber honom om nåd och förlåtelse. Ibland är vår tro starkt, ibland svagare 
och ibland som en rykande veke. Men Jesus har lovat att inte utsläcka denna rykande 
veke utan se till att lågan hålls brinnande och flammar upp starkt på nytt när vi 
förtröstar på Ordet allena. 

  

Vers 11-12 
Och jag säger er: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham 

och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska 
man gråta och gnissla tänder.” 
Genom otron förkastar vi Guds nåd och kommer då att hamna i det eviga mörkret. 

Men från världens alla hörn samlas kristna i alla tider. Det är kristna som liksom den 
spetälske mannen och den romerske officeren litar på Jesus Kristus och kommer till 
honom med sin synd med bön om nåd och förlåtelse. De är den sanna kyrkan från 
öster och från väster som samlas med Abraham, Isak och Jakob och alla heliga i alla 
tider i den himmelska saligheten. 

Vers 13 
Till officeren sade Jesus: "Gå. Så som du trott ska det ske för dig." Och i samma stund blev 

hans tjänare frisk. 
Vi ser till sist att allt beror på Guds ord. Ordet förkunnar vem Gud är och hur han 

gett oss frälsningen. Ordet kommer till oss här och nu i nådens medel och skänker den 
helige Ande. Ordet gör oss andligen friska genom dopet och tron och låter oss sedan 
uppstå med våra kroppar utan all synd. Detta är Jesu makt att skapa tro på jorden. 

Amen. 

Bön. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, 
förmanat och varnat oss. Hans Helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte 
må vara glömska hörare, utan ordets görare, och så dagligen tillväxa i tro, hopp, 
kärlek och tålamod intill änden, och bli evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre 
och Frälsare. Amen.


