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Att leva tillsammans 
Matt 13:53–57 
När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin 
hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: 
»Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? 
Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 
Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?« Så blev 
han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: »En profet blir ringaktad bara i 
sin hemstad och i sitt hem.« 

 
Där man inte tror sker inga under. Ibland tolkas det som att vi ska ladda upp en 
förmåga eller kraft inom oss.  

Är det så det är och är det det Jesus menar. 

Läser vi vidare en vers till står det att ”han gjorde inte många underverk där, eftersom 
de inte ville tro.”  

Men läser vi i evangelierna verkar det dock inte riktigt som att det är det Jesus är ute 
efter. 

Backar vi tillbaka lite i Matteusevangeliet, en bit i samma evangelium möter Jesus 
några fariseer som vill se honom göra tecken. ”Mästare, vi vill se dig göra ett 
tecken.” 39 Han svarade: ”Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det 
skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet.” Får de till svar. 

Andra gånger gör Jesus under trots att folket omkring inte förväntar sig det. Som när 
han går på vattnet för att möta lärjungarna, eller brödundret. Då hade Jesus 
egentligen tänkt dra sig undan men han ser ändå till att de församlade människorna 
får mat. Eller det första tecknet enligt Johannesevangeliet, vinundret på 
bröllopsfesten.  

I förra söndagens text från Markus hissar ned en lam man på bår. Att han skulle 
helas och kunna gå igen var det nog egentligen ingen som förväntade sig.  

Man ville helt enkelt få plats i folkmyllret och att den lame mannen skulle få se Jesus 
och kanske få förlåtelse och en välsignelse av honom. 

Det tror jag är en text som förklarar en del av att tro. En annan nyckel till förståelse av 
tro hittar vi Matteusevangeliet tidigare där Jesus först talar i liknelser om himmelriket 
på olika sätt och sen kommer in på att av frukten ska man känna trädet.  



Jesus säger inte ett och handlar på ett annat sätt. Han gör, upprättar svaga, helar 
sjuka, lyssnar och tar sig tid för utstötta människor i periferin. I den texten citeras 
Jesaja 42 där står det om Herrens tjänare som uppfylls sen i Jesus.  

Detta är min tjänare som jag ger kraft, 
min utvalde som jag har kär. 
Jag låter min ande komma över honom, 
han skall föra ut rätten till folken. 
2 Han ropar inte, han höjer inte rösten, 
hans stämma hörs inte på gatorna. 
3 Det knäckta strået bryter han inte av, 
den tynande lågan släcker han inte. 

Se vad jag gör och säger, menar Jesus ungefär.  

I förra söndagens psaltarpsalm står det: ”Du leder mig efter din vilja, du för mig på 
härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och 
mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.” 

Idag står det i psaltarpsalmen om Gud som rider på molnen, men som också är de 
faderlösas fader och änkornas försvarare.  

Den Gud som är höghelig men som också är nära och värnar dem som behöver stöd 
och hjälp. 

Det är det vi får öva i att ta fasta på, tänker jag, som en del i förklaringen av vad tron 
handlar om. 

Det är inte vår egen tro eller prestation det hänger på, utan snarare tilliten till Gud, 
genom att se vem Jesus är. 

Att leva tillsammans med andra bygger också på tillit. 

Även om vi då och då under livet får törnar så måste vi på något ändå försöka lita på 
våra medmänniskor.  

Naturligtvis behöver man ibland ha en viss skepsis och inte vara alltför godtrogen. 
Har man blivit lurad kan det vara svårt att bygga upp tilltron på nytt. 

Men alternativet annars att gå omkring med en ständig skepsis och misstänksamhet 
till medmänniskan. Det i sin tur leder gärna till att vi har taggarna utåt och det 
kommer inte att underlätta relationen till våra medmänniskor. 

Med en sådan inställning eller grundattityd så kommer vi själva med stor sannolikhet 
att bli bemötta med samma mynt. 

Temat idag är Att leva tillsammans. 
Att leva tillsammans kräver tilltro. Se att vi kan lita på våra medmänniskor, för det 
mesta i alla fall.  

Och att vara en bra medmänniska själv.  

På samma sätt får vi öva oss i att sätta tilltro till Gud som vill oss väl och har visat sig 
i Jesus från Nasaret. 



Det hänger ihop, tron och tilltron. 

Att leva tillsammans hänger nära ihop med förtröstan på sin nästa. 

Ytterst bär Gud och vill leda oss på vår färd. Där vi får öva oss i vår tilltro och 
förtröstan. 

Vi får be om Guds kraft, hjälp och ledning på vägen. 

 


