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”Vad är det med hans ord. Med makt och myndighet befaller han ju de orena andarna och de far 

ut.” Luk 4 :36 

Människorna häpnade. Vad var det med hans ord? Det var inte som när deras skriftlärda 

undervisade och rabbinerna diskuterade. Nej, här var det ord med makt och myndighet. Till och 

med över de orena andarna, demonerna, befallde han och de måste lämna den besatte. 

 

 Med makt och myndighet!  Men vad betyder det? 

 

Människor kan ha makt. 

 
Människor strävar också gärna efter makt. Så har det alltid varit. Att få makt över andra 

människor, att kunna bestämma, ge order och styra människor efter sin vilja, ja makt över liv och 

död.  Jesus hade makt över liv och död.  Hur det kan gå när människor har mer eller mindre av 

sådan makt, det kan vi blott alltför väl se och lära av historiens despoter, från forntiden till vår 

egen tid. Det som är utmärkande när människor besitter den makten, det är att det är en makt mer 

till död än till liv, makten ska tjäna egenviljan och det leder till död och förödelse.    

   Makt behöver dock inte alltid betyda direkt yttre makt, i form av vapen och tvångsmedel. Det 

kan också vara en makt genom det talade och skrivna ordet. Man har i vårt land kallat medierna 

för ”den tredje statsmakten” och det ligger en viss sanning i detta. Medierna som omger oss på 

olika sätt de har en påfallande makt genom sina ord och bilder i vårt samhälle. Det skrivna och 

det talade ordet är en makt att engagera och röra om i folkhavet. Opinionsbildare i form av 

debattörer, politiker och tyckare – alla gör de bruk av den makt som ligger i orden, i tal och 

skrift.  Men utmärkande för denna andliga makt är att även den ofta blir till en destruktiv makt. 

Det är oftast en makt som människan brukar – inte till det som är gott och som behagar Gud utan 

till det som är ont och Gud emot och kan såra och skada människor. 

 

Jesus har all makt. 

 
Detta som vi nu har sagt om människors sätt att använda makt är viktigt att betänka när vi nu hör 

och läser om Jesus och hans makt, och då är det två saker att lägga märke till. Hos Jesus är det, 

för det första, fråga om verklig makt över liv och död. Pilatus hade också makt, både att frige och 

att korsfästa, till liv eller till död. Men se, här uppenbaras den avgörande skillnaden: Pilatus (eller 

vilken annan härskare som helst) skulle inte ha någon makt om han inte hade fått den från ovan, 

från Gud, som ensam har makten.  Se, för det andra, på Jesus hur han använder den. Han 

förkunnar evangelium för människorna, han botar de sjuka, han undervisar om Guds rike, både 

på torgen och i synagogorna; han ger människor tröst, liv och hopp. Ja hans uppdrag i världen är 

ju att komma till vår räddning och salighet. ”Inte sände Gud sin Son till världen för att döma 

världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” Han som ensam har makten 

använder den för att tjäna oss till liv och salighet. Och ännu mer trösterikt blir detta, när vi 

betänker att han alls inte är skyldig att ge oss något, utan tvärtom skulle kunna använda sin makt 

till dom och straff. Det vore bara vad vi har förtjänat. Men han använder den helt och hållet till 

liv. Sådant är denne märklige makthavares sinnelag Han som är Guds Son, han som är ett med 

den himmelske Fadern. Han som befaller över vindar och hav, över döda ting och levande. Han 

som har all makt i himmelen och på jorden. Han kommer för att tjäna oss – för att vi ska ha liv, 

evigt liv.   

 

I sina ord och gärningar kommer han till oss. 

 



 
 

Han kommer till oss i Ordet. Han förkunnar evangelium, detta goda, glädjefyllda budskap. Ett 

totalt annorlunda budskap, som inte har sina rötter i vad vi kan tänka ut och föreställa oss! 

Människorna som lyssnade på Jesus blev förundrade. Här var det något som de inte var vana vid; 

med makt och myndighet undervisade han dem, och inte som deras skriftlärde. Vad var det som 

de lade märke till? Jesu ord hade makt över naturens krafter, över sjukdomar och över 

demonerna. Men än mer: de hade makt in i människornas själar. Han inte bara botar och helar 

från sjukdomar och plågor, han gör något ännu märkligare – han löser och befriar ur syndens 

slaveri; han kommer med syndernas förlåtelse till syndens trälar.  Hans ord gav ande och liv till 

människorna” Mina ord är ande och är liv”, säger han. Och detsamma gör hans Ord än idag. 

Han ger genom sitt Ord, genom Evangelium, liv till oss, han ger oss nåd utan gränser. 

 

För att vi ständigt ska få del av detta goda har han instiftat predikoämbetet. 

 
Han tjänar oss med sitt ord och med sina gärningar inte bara under sitt jordelivs dagar. Hans ord 

och gärningar ska förkunnas för alla folk intill tidens slut. Kristi kyrka och församling har hans 

uppdrag att tala och förkunna hans Ord med makt och myndighet: ”Så säger Herren.” För att så 

ska ske regelbundet och på ett ordnat sätt har han alltså instiftat det särskilda predikoämbetet. 

Men likväl kan man väl undra: Hur kan en människa, hur kan prästen som är en syndare våga 

träda upp med sådana ord i sin mun? Därför att det är så befallt och förordnat av Herren Jesus 

själv! ”Liksom Fadern har sänt mig, så sänder jag er.” Och vidare sa han: ”Den som hör er, han 

hör mig.” När prästen står i predikstolen och förkunnar lag och evangelium, när han står vid 

dopfunten och döper i vatten i den treeniga Gudens namn, när han står vid altaret och konsekrerar 

brödet och vinet för att vi ska äta och dricka Kristi kropp och blod, till syndernas förlåtelse, eller 

när han i avlösningen förlåter synderna, då sker detta på Kristi uppdrag och befallning, då är det 

Kristi vilja som sker. Därför kan vi med rätta säga att det är Kristus som handlar i våra 

gudstjänster och förrättningar, för som det heter: ”Då handlar Kristus med mig här, Ty prästen 

blott hans verktyg är.” (LPsb 961) 

 

   Syftet med hans ankomst hit till världen, med hans maktutövning och med hans predikoämbete 

har han själv uttryckt med orden: ”Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för 

att tjäna och ge sitt liv till lösen för de många”.  Så har han tjänat oss och tjänar oss alltfort till 

det yttersta genom sin gärning, som kulminerade i och med långfredagen och påskdagen. ”Han 

ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset” skriver aposteln (Fil 2:8). Han 

som hade all makt och var till i Guds skepnad, han iklädde sig en tjänarens skepnad och kom för 

att tjäna oss, dig och mig, så att han i vårt ställe bar våra synder, ja inte  bara våra utan också hela 

världens.  Allt som syndafallet dragit över oss, det vilade tungt, outsägligt tungt på honom. När 

han var bedrövad ända till döds var det för att all vår synd och skuld drabbade honom. Så 

använde han sin makt och myndighet, i ord och gärning, till vår räddning, till liv och salighet för 

oss. Han offrade sig och blev Guds Lamm som tar bort världens synder. 

 

Detta får vi tro och vi behöver inte tvivla därpå. Hans makt, hans ord och handling är oss inte till 
dom och straff och död, utan liv och salighet. Det visar han oss även denna söndag.   

 

Amen. 

 
 


