
Predikan 18/10 2020 Nittonde söndagen efter trefaldighet Trons kraft. 
 
Evangeliet enligt Markus kapitel 2, vers 1 - 12 
Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han 
var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte 
till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars 
av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp 
taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När 
Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” 
Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? 
Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” Jesus förstod i sin ande vad 
de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, 
att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd 
och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder 
här på jorden säger jag dig” — och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta 
din bädd och gå hem.” Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas 
åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något 
sådant!” 

 
När vi sätter samman dagens tema, Trons kraft, med den här 
berättelsen så måste vi börja bena lite i vad som är vad. De stora 
frågorna om syndernas förlåtelse och vem som kan ge den och 
huruvida det är möjligt att en lam man kan resa sig upp och gå, tar stor 
plats i berättelsen. Det är som om dessa storheter utgör brickor i ett 
spel mellan Jesus och hans motståndare, här benämnda som de 
Skriftlärda. Och folket runt omkring häpnar, säkerligen både för att 
Jesus ger de skriftlärda svar på tal och för att den lame mannen stiger 
upp, tar sin säng och går hem.  
 
Detta skeende tar så stor plats att det nästan skymmer det som är skälet 
till att berättelsen och temat hör samman. Det är många gånger så att 
de stora orden och händelserna tar så mycket plats att det där genuina, 
egentliga, inte syns.  

Var finns trons kraft i den här berättelsen? Jag skulle tro att vi måste ta 
oss hem till den lame mannen och tiden innan berättelsen för att hitta 
vägen fram till Trons kraft.  
 
Den lame mannen ligger hemma i sin bädd, en bädd han aldrig tror sig 
kunna lämna. Det är så mycket sorg i hans situation. Ingen lek med 
barnen, inte kunna hjälpa till i hemmet, inte kunna sköta ett arbete. 
Förutom att han är lam så är han värdelös. I alla fall är det nog så han 
ser på sig själv. Uppgivenheten är säkert starkare än allt annat i 
mannen. Då kommer fyra av hans vänner förbi, för att hjälpa till och 
muntra upp. De sitter där hemma hos mannen vid hans säng och 
märker hur uppgivenheten fyller varje cell i hans kropp och varje känsla 
i hans själ. De märker hur självkänslan och livslusten närmar sig noll.  
Då säger en av vännerna Har ni hört att Jesus, som det berättas så mycket om, 
är i stan. Han talar ikväll nere i ett av hans vänners hus. Ska vi gå dit och ta med 
oss vår vän. Det kan vara värt ett försök.  
De tar med mannen som ligger på sin bädd, de bär honom genom 
gatorna och besvikna ser de hur det är lapp på luckan i huset där Jesus 
är, inte en chans att komma in. Men de här fyra vännerna ger sig inte så 
lätt, har vi kommit så här långt så ska vi åtminstone komma in. De går 
upp på taket, flyttar på några bjälkar och lite annat så det blir ett hål 
och så firar de ner mannen liggandes på sängen så att han hamnar mitt i 
händelsernas centrum.  
 
Och så är vi mitt inne i dagens evangelieberättelse och har fått möta 
Trons kraft...  
 
Trons kraft handlar inte om att förlåta synder och inte ens om att en 
lam man blir frisk. Trons kraft handlar inte om att kunna argumentera 
mot maktens män.  
Trons kraft handlar om fyra vänner som är beredda att satsa en hel del 
för att hjälpa en vän. Trons kraft handlar om att vara lite påhittig och 
ivrig. Trons kraft blir större och viktigare och tydligare när vi gör saker 



tillsammans. Trons kraft handlar inte om den enskildes tro och 
övertygelse, utan om vår gemensamma vilja att göra det goda. Och att 
då det behövs, gå lite utanför gränserna. 
 
I Sändaren, Equmeniakyrkans tidning, kan vi varje vecka läsa en 
textutläggning, en betraktelse, inför kommande söndag. Jag tycker 
oftast att de är sådär... Inför den här söndagen är det en pastor från 
Helsingborg som skriver och rubriken lockade mig Myten om den starka 
tron.  
 
Det står bland annat Ensam är inte stark på trons område. Tror är något vi gör 
tillsammans. Därför talar vi om kyrkans tro...  
Tron är en gåva, ett frö som kan gro. Guds löften gör tron stark.  
Gud är den vi bekänner oss till. Därför är tron tillit och relation, inte en prestation. 
Men visst finns det också ett element av friskt vågat, hälften vunnet i den här 
berättelsen. Den finns där som en uppmuntran, inte som ett krav. Ta chansen, 
Jesus är här! Låt oss se vad som händer. Kanske blir någon frisk, kanske sker ett 
under. Men om inte. Ja, då är Jesus ändå här. Närvarande. Hos dig. Just nu. 
Däri ligger trons kraft.  -Slut citat 
 
Han har ett lite frommare språk än jag, men det gör inget. Tvärtom! Jag 
kan behöva drabbas av lite sund trosvisshet jag också. 
 
Hans text påminner mig om när jag var tonåring och hade kommit till 
tro, som det hette. Tron var livsviktig och allestädes närvarande på ett 
sätt då som det kanske inte är nu, ingen värdering i det mer än att det 
var annorlunda, jag var annorlunda. 
  
Då lutade jag mig emot och citerade ganska ofta några rader från 
Hebreerbrevet om tro. Vi vet inte så mycket om Hebreerbrevet, mer än 
att det är skrivet nån gång på 80-talet, det första 80-talet i vår 
tideräkning; 0080. Vem som skrev brevet vet vi inte men det hamnade i 

den första kristna kyrkan och det vann förtroende och blev en självklar 
del i sammanställningen av Nya Testamentet.  
 
Och där, i Hebreerbrevets elfte kapitel, står det mycket om tro. Vi läste 
ett stycke tidigare som Episteltext.  
 
De inledande orden i kapitel 11 kunde jag utantill Tron är en fast tillförsikt 
om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser. Givetvis 
översattes denna text till modernare svenska år 1981 och sedan dess 
står det Tron är grunden för det vi hoppas på, den ger oss visshet om det vi inte 
kan se. 
 
Jag tyckte redan då att det var fint av samma skäl som jag tycker det nu, 
50 år senare. Det finns nåt som inte är hugget i sten, det finns en lätthet 
och en positivt laddad tveksamhet i orden. Grunden för det vi hoppas på... 
Vi vet inte, har aldrig vetat och kommer aldrig veta.  
Visshet om det vi inte ser. Det finns inga bevis och ska inte finnas, vi ser 
inte men vi bör på en visshet... också inför det vi ser. Det är inga 
beskrivningar som blir till bevis. Nej, det är mycket större och viktigare 
än så... det handlar om hopp och visshet, om att stå emot 
uppgivenheten och att våga lite till.  
 
Och där får Hebreerbrevets ord, min egen tonårstid och vårt nu en 
gemensamhet med de fyra vännerna. De fyra vännerna i 
evangelietexten som berättade om trons kraft. De hoppades, de hade 
ett mått av visshet som fick dem att handla, de ville stå emot 
uppgivenheten, de vågade lite till.  
 
Trons kraft ligger i att våga lite till. Och för att våga lite till behöver vi 
varandra.  
Vi behöver uppmuntran, kurage, idéer, fantasi, mot att lyfta på tak, 
mod att gå, mod att bära varandra.  
 



Så här skrev Börge Ring i en sång från -82... 1982. 
  
När skinnet inte längre är skomakarens vän.  
Och läraren föraktar den kunskap han lär ut 
När sångerna förklingat innan sångerskan gått ut  
och människan förnekar allt hon trott förut. 
 
Då gäller det att våga livet en gång till och mitt i tradigheten, hitta det man vill. 
 
Ett liv kan lätt förstummas när framtiden känns tom.  
Inget kan jag göra som inte gjorts förut. 
Men sorgen kan fördjupa det man trots allt har  
och leta fram ur skrymslen det ingen trodde fanns. 
 
Då gäller det att våga livet en gång till mitt i tradigheten, hitta det man vill. 
 
Där ligger Trons kraft och väntar på oss! 
 
Amen  
 
Vi sjunger psalm 457  
 
 
 
 
 
 


