
Kan man TRO2020? 

I den tid vi lever i, har kyrkan något att komma med? 

Är tron relevant? 

Under våren här i Missionshuset kommer vi att prata om just detta, vad har Gud 

något att erbjuda nutidsmänniskan? Behöver vi Gud längre?  

Vad kan han ge som inte samhället, världen kan ge? 

Genom att se på hur Gud och Jesus möter människor så kan vi se något av vad som 

händer när vi är i hans närhet, när vi har ett möte med Gud själv.  

Idag ska vi se på två personer och deras möten med Jesus och de ligger båda rygg i 

rygg med varandra i Lukas evangelium kapitel 8.  

Vi börjar med en icke-judisk man som levde i ett område på andra sidan Genesarets 

sjö, denne man som under många år levt i utkanten av byn eftersom har var svårt 

plågad av onda andar, hans liv var kaos och sättet som man försökte hantera detta 

på denna tid var genom att hålla honom med kedjor och fotbojor men inte ens dessa 

höll honom stilla och kontrollerad då han bröt sig loss, han hade varit övervakad men 

dragit ut i ödemarken och levde nu härjad och naken bland grottorna troligtvis i 

närheten av sjön.  

Hans landsmän och byfolket kunde inte göra något åt honom, han var ensam, 

övergiven och härjad, helt bortkopplad från sammanhang och gemenskap. Försök 

tänka er in i mannens kaos.  

Så en dag kommer Jesus, han har åkt över sjön med sina lärjungar och gått i land, 

och Jesus ser honom, han ser vad som plågar honom och från att ha varit mannen 

som alla pratar om och vet om, han vilden ute bland grottorna, så efter mötet med 

Jesus (där Jesus befaller de onda andarna att lämna honom) är han en ny människa, 

han som var kaos själv är nu lugn, klädd och vid sina sinnes fulla bruk.  

Detta bevittnas av några herdar som springer och berättar för byborna som kommer 

ut, de har fått höra vad som har hänt och måste får se det själva. Perplexa av det 

som hänt blir det rädda och ber Jesus att lämna, de vet inte hur de ska hantera 

denna förändring. Han var ju galen och sjuk, han har varit den vi varit lite rädda för, 

nu är han frisk, full av frid, vad har hänt? De förstår inte och deras första reaktion är 

att vilja slippa det de inte förstår.  

 



Den andra berättelsen är en kvinna som levt med blödningar i 12 år. Ingen läkare har 

kunnat hjälpa henne, hon har spenderat alla sina pengar på att hitta en lösning, mest 

troligt så hade även hennes man lämnat henne under denna tid, i den kulturen var 

man oren så länge man blödde så det betyder att han inte kunnat va med henne på 

12 år vilket var anledning nog då att skilja sig. Försök sätta dig in i denna kvinnas 

desperation, oro, ångest, kommer jag någonsin att bli frisk, kommer det att finnas en 

framtid för mig? Jag är vid min vägs ände, jag orkar inte mer.  

Hon vet att hennes tillstånd gör att hon inte borde bli berörd eller beröra andra men 

hennes desperation och kanske mix av hopp när hon vet att Jesus är i närheten gör 

att hon ändå vågar, hon längtar och värker efter att bli frisk, hel igen. Så hon riskerar 

allt och ger sig ut i folkmängden, hoppas kunna vara dold, en i mängde, att ingen 

skulle lägga märke till henne. Hon hoppas att hon bara kan få komma i närheten av 

Jesus och att kanske det räcker att röra vid honom, att se honom, så kommer 

folkhopen och de är så många, hon ser knappt.  

Tänk dig en folksamling som är så stor, lite som insläpp på en konsert utan 

platsbiljetter. Du håller din mark, släpper inte förbi någon får då kanske du får en lite 

sämre plats på konserten, och när väl insläppet är så trycker det på, alla vill in, alla 

vill försöka komma före någon annan, ett ben framför här kanske gör att vi kommer 

lite före de som är jämte oss. Det trycker på.  

Samma tryck av människor var det runt Jesus denna gång. Jesus var på väg hem till 

Jairus, en ledare bland folket, som letat upp Jesus efter de kom iland efter turen 

tillbaka över sjön och hans dödssjuka dotter, och människorna tryckte på och följde 

med. Mitt i denna röra och folktomult möter vi vår kvinna, och hon lyckas ta sig fram, 

bit för bit, lite närmare Jesus så är hon inom räckhåll. Men hon ser och hör att det är 

mycket prat runt Jesus, många drar i honom och vill få ett ord. Så hon sträcker fram 

sin hand, bara för att få röra honom, hoppas att om jag bara få ta på hans mantel, 

klädnad så kanske jag blir frisk, bättre.  

Så stannar han upp, ”Vem rörde vid mig?” Alla runtomkring säger, inte jag, så säger 

Petrus, hrmm. Jesus, vem rörde inte vid dig? Vi trycker alla på? Det är nog svårt att 

identifiera exakt vem det var.  

Men Jesus säger ”någon rörde vid mig, kraft gick ur mig. ” 

Inte för att han inte kunde kontrollera det som hände, han är inte en magisk maskin 

eller sten som det räcker att röra vid, eller för att hans kraft på något sätt skulle ta 



slut, nu kanske han inte kunde bota den lilla flickan, nej, för att han hade något ännu 

mer för kvinnan.  

Upptäckt bekänner kvinnan att det var jag som gjorde det, inför alla fick hon berätta, 

jag har levt med blödningar i 12 år, och jag hoppades att du skulle kunna göra mig 

frisk, jag är så trött på denna sjukdom och den oro jag ständigt lever med i mitt liv, 

det var jag som rörde vid dig.  

Så får Jesus säga de förlösande orden, ”Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid” 

Hon får upprättelse inför alla. Friskförklarad och sedd. Med en hälsning om frid, du 

behöver inte oroa dig mer. Jag har sett dig.  

Vi lever också i en tid då frid är något som ibland känns som en bristvara.  

Särskilt i dessa veckor då Corona-oro tar sig närmare och närmare.  

Oro för det osäkra, oro för det vi inte har kontroll över, oro för miljö, sjukdom och 

framtid.  

Oro är ju i första hand tankar som får härja fritt i våra inre, lite som den besatte 

mannen, oro är tankar som vi kanske försöker tämja, binda fast men som sliter sig 

loss och skapar kaos i våra inre.  

Precis in i detta tror jag Gud vill tala idag.  

På samma sätt som mannen och kvinnan fick frid i sitt möte med Jesus så kan också 

vi få frid idag.  

 Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: 

Vad ska vi klä oss med? 32 Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far 

vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska 

ni få allt det andra också. 34 Bekymra er alltså inte för morgondagen, för 

morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Matt 6:31-

34 

Och kasta alla era bekymmer (självcentrerad oro) på honom, för han har omsorg om 

er. 1 Petr 5:7 

Jesus säger: Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen 

ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh 14:27 

Vi kan läsa i Psaltaren om bilden av att Gud att vi får gå in under hans vingars 

beskydd: 



 ”för du har varit min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tält för evigt 

och ha min tillflykt under dina vingar.” Ps 61:4-5 

Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet 

är sköld och skärm. Ps 91:4  

 

Under Guds vingar, i hans närhet finns beskydd, finns frid.  

Men det är ett krux, jag måste gå in under dem.  

Jesus säger vid ett tillfälle när han närmar sig Jerusalem och ser allt folket och vet 

deras hårda hjärtan, deras bortvändhet 

” Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till 

dig! Hur ofta ville jag inte samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar 

under vingarna! Men ni ville inte.” Luk 13:34 

 

Jag kan inte irra runt och säga till Gud, hoppas på att någon Gud ska höra mig när 

jag ropar i min oro.  

Jesus säger kom till mig. Gud säger under mina vingars beskydd.  

Jag får gå in under hans paraply, hans beskydd.  

 

 

 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den 

inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. 5 Jag är 

vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik 

frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.  Joh 15:4-5 

 

Rättfärdighetens frukt ska vara frid Jes 32:17 
 
Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige 

Ande. Rom 14:17 

 

 

Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 Om ni 

håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar 

i hans kärlek. 11 Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er 

glädje ska bli fullkomlig.  Joh 15:9-11 



 

 

Först och främst behöver du och jag ha frid med Gud innan vi får frid från Gud.  

Jag behöver välja riktning på mitt liv och när jag går in i Guds familj, när jag väljer att 

kasta alla mina bekymmer på Jesus, när jag säger att här är det jag hör hemma. Så 

får jag också allt det andra.  

jag får säga det är dig Jesus jag håller mig fast vid. Hjälp mig. Så kommer han också 

att lägga sin arm runt dig.  

Och du kan få uppleva hur han ger dig frid.  

 

När vi väl är där i och under Gud så får vi del av det arv som är för alla hans barn, ett 

liv i gemenskap med honom där Anden får ge dig det du behöver för din dag. Betyder 

det att du aldrig mer kommer att möta jobbiga saker? Att du aldrig mer kommer att 

oroa dig? Att du aldrig mer kommer ha frågor? Att du aldrig blir sjuk? 

Nej, det gör det inte. Men det betyder att du inte kommer att möta det ensam. Det 

betyder att du har någon som alltid är på din sida och det betyder att du har någon 

som säger saker över ditt liv som är sanna.  

och här kan vi aktivt välja att stanna under hans beskydd och låta sanningen hålla 

ihop oss när oro och annat kommer.  

I rustningen i Ef 5 som Paulus beskriver att vi behöver för att möta det som är 

kampen här i världen står det om att ha sanningen som bälte, eller kanske till och 

med en gördel som håller det innersta lagret på plats.  

Vi är ju tacksamma idag att vi inte behöver ha gördlar men om vi tänker det som en 

gördel av sanning som ligger nära kroppen och som håller ihop mig, då är det en 

ganska skön bild. Att Guds sanning skulle få omfamna och uppehålla mig och den 

jag är.  

Spänn därför bältet om livet✱ 

bältet om livet Ordagrant: "bältet om ert förstånds höfter". En bild för beredskap: löst 

hängande mantelflikar samlades ihop för att inte vara i vägen (jfr 2 Mos 12:11). 

, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. 

1 Petr 1:13 

Identifiera det som snurrar, det som oroa dig, våga sätt ord på det, ta kontroll och 

ersätt det med Guds sanning över dig istället.  



Det kanske inte går på en natt.  

Vissa nätter kanske du behöver somna med bibel i din famn. Med lovsång på högt 

ljud innan du lägger dig. Men ge inte upp.  

Håll ut.  

Det finns frid. 


