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“Da folkemengden så det, ble de grepet av frykt og priste Gud som hadde gitt mennesker slik makt.” 

Matt 9,8 

 

Det står flere steder om at folket betraktet Jesus som en som hadde all makt og myndighet. Jesus sier 

selv at han har all makt i himmel og på jord. Det er en makt som ingen på jorden har hatt. Mange 

drømmer om å ha all makt. Og det kan virke som om flere oppgjennom historien har hatt så stor tiltro 

til seg selv og sin makt at de kan flytte fjell, men hovmod står ofte for fall. En kan skape frykt og 

demonstrere sin makt ved å drepe og okkupere, men all makt i himmel og på jord er det bare Gud som 

har. Mennesket har kommet langt i sin utvikling. Det er ikke grenser for hva teknologi og vitenskap har 

ført til, men det er fortsatt slik salmedikteren sier det «Gikk alle konger frem på rad i all sin makt og 

velde, de maktet ei det minste blad å sette på en nelde (brennesle).» 

 

Her i teksten viser Jesus at han har makt over både kropp og sjel. Her tilgir Jesus syndene til den 

lamme mannen og gjør han samtidig frisk. «Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. 

Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt.»» Matt 9,2 

Markus evangeliet skildrer samme hendelse, men mer detaljert. Vi er i Kapernaum og da det ble kjent 

at Jesus var hjemme strømmet folk til i store mengder. Det fullt inne og ute at det var ikke plass til flere 

ei heller utenfor døren slik at de kunne høre ham. Har var også Jesu fiender. De kom ikke for å høre 

ordet om frelse, men for å iaktta han og høre etter om det var noe de kunne anklage han for. De 

begynte å bli ganske irriterte over alle tilhengerne som flokket seg om Jesus. Så kommer det altså fire 

menn med en båre og en mann som var lam. De hadde ikke muligheter til å nå inntil Jesus. Markus 

skildrer hvordan de da fant en løsning. De gikk opp på det flate taket. Tok vekk takplatene som dekket 

luftehullet i regntiden og firte den syke ned rett foran Jesus. De måtte til Jesus koste hva det koste vil. 

Er en i nød på egne eller andres vegne og må ha tak i en frelser, så ofrer en alt. Jesus, den allvitende, 

ser til hjertene og han ser deres tro. Her ser vi hvor viktig det er å ha kristne venner som ber for en og 

som har omsorg. Det er det det kristne fellesskapet skal brukes til. I dagens episteltekst skriver Paulus: 

«Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Ef 

4,32 

 

Jesus oppfordrer oss stadig til å komme til han med alle bekymringer. «Ydmyk dere da under Guds 

mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. Kast alle bekymringer på ham, for han har 

omsorg for dere.» 1 Pet 5:6f. Jesus vet om seg selv at han har all makt. Han har vist det gjentatte 

ganger. Han helbredet syke, og han oppvekte døde til nytt liv. Jesus var Herre over naturen. Han gikk 

på vannet og stilnet stormen på Genesaretsjøen. Han gjorde under ved å skaffe mange tusen mennesker 

mat med 5 brød og 2 små fisker. Mange kan tenke slik at det å tilgi ens synder ikke er noe bevis på 

makt og myndighet. Det er lett å si til mennesker, dine synder er deg tilgitt. Men Jesus ser hva 

menneskene tenker, og denne gangen understreker han avløsningen med et under: «Men for at dere 

skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder" - og nå sier han til den lamme: "Stå 

opp, ta båren og gå hjem!"» Matt 9, 6  Med sitt ord viser Jesus oss at han har makt over sykdommen 

og synden i oss. Men Jesus demonstrerer her ikke bar en makt som skal imponere de som ser på. Jesu 

makt viser seg i kjærlighet og omsorg for oss. Han ser den syke mannen. Han ser hans sorg og 

fortvilelse over synden. Det er mannens største problem. Ikke at han var lam. Det kan han leve med, 

men synden fører han til en evig fortapelse. Jesus ser hans behov og hjelper han med det. Med engang 

Jesus ser den lamme sier han: «Vær frimodig, sønn! Dine synder er deg forlatt!». «Da Jesus så deres 

tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Mark 2,5 Det er et underlig uttrykk når Jesus 

her kaller mannen for «Sønn». Paulus kaller seg Kristi tjener og trell og ser det som en stor ære. Om 

Abraham står det at var Guds venn.  



 

 

 

«Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem 

som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin 

Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: "Abba, Far!" Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og 

er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.» Gal 4,4-7 

Store ord. Er du sønn er du fri, et Guds barn og en arving til himmelriket. 

 

Her er en syk og en synder som løftes opp ved å høre den allmektige selv tiltaler han som «Sønn». I tillegg 

kommer Jesus med følgende oppfordring: «Vær frimodig» Begrunnelsen for dette er: «Dine synder er deg 

forlatt». Når Gud sier dette gjelder det all synd, ikke bare noen få. Her er det alt eller ikke noe. Du også har 

fått del i denne avløsningen. Sønn, datter vær frimodig for dine synder er deg tilgitt. Det naturlige var at 

Jesus først hadde tatt seg av den syke og hjulpet han med sykdommen og smerten. Men Jesus ser med 

engang hva det største behovet er, ordet om syndenes forlatelse. Vi vet at smerter og sykdom har både en 

psykisk og fysisk side. Det å bli kvitt en dårlig samvittighet gjør det også lettere å bære en sykdom. 

De skriftlærde oppfattet avløsningen som den reneste blasfemi. Det er jo bare Gud som kan gjøre slik. Så 

for å vise dem at Jesus er Guds Sønn, så gjør han mannen frisk. De anerkjenner ikke Jesus som Guds sønn. 

Jesus kjenner deres tanker og forstår hva de er ute etter. Hva er lettest spør Jesus å helbrede eller å tilgi? 

Jesus vil vise dem at han, Menneskesønnen både har makt over sykdom og åndelig sykdom. Han var jo 

Guds lam som bar all verdens synd og forlikte oss med Gud. Han ofret seg selv for at han skulle ha makt til 

å tilgi synder. Når Jesus tilgir syndene er det fordi han selv har sonet og betalt for alt. 

Vi kan ha bekymringer av mange slag. Det kan være økonomi, sykdom, våre barn m.m., men eier vi en 

daglig tilgivelse for alle våre synder så eier vi det viktigste uansett hvordan det går. Slik vurderer Jesus det 

også, han som har «all makt i himmel og på jord». 

Jesus viser her at han bruker sin makt ikke for å imponere sine tilhørere, men for å hjelpe oss. 

Alt det Jesus gjør av under er for at vi skal tro og bli evig salige. Han har gitt oss løfter. Vi skal i trofasthet 

bare vente på at han gjør det som er til det beste for oss. Han er Guds Sønn med all makt i himmel og på 

jord. Det viste han i og med oppstandelsen påskemorgen.  Da var det seierherren som triumferte over 

døden, synden og djevelen. Den som vinner over døden, synden og djevelen har all makt i himmel og på 

jord. Likevel vekker ordet om Kristus forakt og spott: «For ordet om korset er dårskap for dem som går 

fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.» 1 Kor 1, 18 

Dagens tekst lærer oss at Guds makt viser seg for oss, ved at han har makt til å tilgi oss alle våre synder. 

Gudstjenesten blir et møtested der Gud viser for oss sin makt og myndighet i og med at han gjennom ord 

og sakrament rekker oss «syndenes forlatelse». Han stadfester at vi er hans barn og at han er vår far. 

 

Denne fortellingen viser oss at Jesus bruker avløsningen på de som kommer til han og bekjenner sine 

synder. Avløsningen er ikke en tilfeldig ordning vi har i kirken. Den er begrunnet i Skriften. 

«Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på 

jorden, skal være løst i himmelen.» Matt 18,18   

«Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de 

fastholdt.» Joh 20,23 Bare Gud har makt til å tilgi synder. Denne makten har han gitt videre til sin kirke. 

Makten er nøklene til himmelriket, lov og evangelium. Den grunner seg på Kristus og hans verk: «Det er 

fullbrakt».  

Avløsningen er til for bekymrede og mislykkede syndere. Den er for deg og meg.  

Folket fikk ærefrykt for det Jesus gjorde og sa. De undret seg og trodde. Hans motstandere ble enda mer 

forherdet og enda mer bevisst på få han av veien. 

Det er en reaksjon vi stadig kjenner igjen når mennesker møter Guds sanne ord. Det naturlige menneske 

tåler ikke sannheten. Men for oss er Guds eget ord en kraft, en frimodighet, en styrke, en fred og en glede 

som overgår alle farer og trengsler. Slik er Guds makt og myndighet for en kristen i hverdagen.  

 

Amen. 

 


