
SÄ ND – Evangelium   
Matt 9:35-10:8 

En kväll sitter de tysta, rädda, hemma, med dörrarna låsta och 

stenkoll på misstänkta ljud. Så utan förvarning är han bara där, 

säger ”Frid åt er alla”, visar såren i sidan och säger  ”Som 

Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan gick han runt till 

varenda en av dem och andas rakt på dem och sade: ”Ta emot 

helig ande. Och inget blev sig likt. För dem. Och inget blev sig 

likt. För oss. Idag handlar det om att vara SÄND i vår serie 

EVANGELIUM.  

Vi ska läsa en av texterna som finns med i foldern inför idag, 

den från Matteus 9:35 – 10:8 när Jesus sänder iväg dem fösta 

gången, ett bra tag innan han sände dem efter sin 

uppståndelse som jag citerade innan från Johannes 20:21 

35Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han 

undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket 

och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 36När han såg 

människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var 

illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, 37och han 

sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. 

38Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin 

skörd.” 

101Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt 

över orena andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla 

slags sjukdomar och krämpor. 2Detta är namnen på de tolv 

apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, vidare hans bror 

Andreas, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, 

3Filippos och Bartolomaios, Tomas och tullindrivaren Matteus, 

Jakob, Alfaios son, och Taddaios, 4Simon Kananaios och Judas 

Iskariot, han som förrådde honom. 

5Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: ”Ta inte 

vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. 

6Gå i stället till de förlorade fåren i Israels folk. 7Förkunna på 

er väg att himmelriket är nära. 8Bota sjuka, väck upp döda, 

gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni 

har fått som gåva. 

Lärjungarna måste sett en massa elände när de knallade runt 

med Jesus. Överallt möttes Jesus och lärjungarna av härjade 

ansikten, jagade blickar, förvirrade frågor, sjuka kroppar. 

Också säger Jesus till sina lärjungar att ”Skörden är stor men 

arbetarna få. 38Be därför skördens herre att han sänder ut 

arbetare till sin skörd.” Det är en lite märklig uppmaning. De 

såg ju nöden med egna ögon och skördens Herre stod ju här 



och pratade med dem. Vadå be? Det var väl bara för 

lärjungarna att sätta igång och jobba, varför krångla till det 

med att bli utsända? Men det finns en gigantiskt viktig poäng 

här i allt kristet arbete, stort som smått, det gäller att veta vad 

mitt motiv är. Igår hade vi årsmöte här i församlingen, vi 

klubbade massa namn på oss olika personer som har sagt ja till 

att finns med i stort och smått i vår församling. Vi 

presenterade också årets motto ”Nu delar vi”, inte delar 

församlingen i olika delar utan delar vår tro, delar evangeliet, 

delar det glada budskapet som vi fascinerats av själva. Vi 

presenterade också årets målsättning att få se 10 personer 

komma till tro på Jesus under året och börja med att be och 

dela vår tro med de som finns i våra egna nätverk.  

Men frågan är vad är mina motiv? 

Ställer jag upp, delar min tro, hjälper till, för att det finns en 

gnagande otrygghet i min Gudsrelation, som gör att jag aldrig 

riktigt vågar lita på att Gud är nöjd med mig. Ju mer resultat 

jag visar upp, desto mer poäng inför Gud. Men hur mycket jag 

än ställer upp eller försöker berätta om Jesus så kommer 

otryggheten ändå finnas kvar och utan att veta det sprider jag 

skuldstämning till de som finns runt omkring mig. 

Eller är jag med för att det finns så stora behov och ingen 

annan tar tag i det eller ingen annan säger säger ja när 

valberedningen frågar och ingen annan ställt upp. Drivs jag 

utifrån behov kommer jag hamna i projekt efter projekt och till 

slut bränna ut mig eftersom behoven aldrig tar slut.  

Eller så kan det vara med motivet att Gud lagt ner så mycket 

gåvor i mitt liv, också förbarmar jag mig över människor, men 

betoning på över. Eller grupptryck, du som är så duktig på att 

leda barn, du som har en pappa som var pastor, också hamnar 

man i samma situation som när kung Saul klädde på lille David 

sin egen rustning när han skulle strida mot jätten Goliat. 

Rustningen var säkert bra, kanske den bästa, men den var inte 

Davids, den var gjord för någon annan. 

Nej, det enda motiv som håller i längden för allt är att veta 

detta: ”Gud har sänt mig”.  Att Jesus har lagt sin hand på min 

axel, andats på mig och sagt Gå, jag sänder dig! 

Det är stor skillnad på att vara kallad och att vara sänd. I vers 1 

kallar Jesus till sig sina tolv lärjungar och sen i vers 5 berättas 

att dessa tolv sände Jesus ut. Kallelsen är en kallelse till Jesus. 

Sändningen är när Jesus sänder mig på uppdrag. I kallelsen 

hittar jag min identitet i Jesus Kristus,sändningen är ett utflöde 

av min kallelse. Kallelsen är mitt livs stora och eviga projekt, 

sändningen är tidsbegränsat och väldigt flexibelt. I kallelsen 

har jag mitt värde som människa, sändningen har inget med 

mitt värde att göra. I Guds ögon är vi något vackert, fint och 



värdefullt långt innan jag har gjort något för honom, långt 

innan jag har städat en kyrktoa, långt innan jag varit ledare på 

Söndagsträffen, långt innan jag bett för min granne, långt 

innan jag delat min tro på torget en lördag förmiddag.  

Ibland tänker vi att kallelsen till Jesus är en rörelse närmare 

Jesus och sändningen är en rörelse bort från Jesus ut i 

församlingen att tjäna, ut i frukostklubben att laga soppa, ut 

till jobbarkompsiarna och dela min Jesustro. Men så är det 

inte, hela livet är sen rörelse närmare Jesus, Jesus som sänder 

oss är med oss så klart, i allt i hela livet är Jesus med mig. 

Den delen av texten från Matteus som jag fastnade för i 

veckan var det sista jag läste i vers 8 ”ge som gåva vad ni har 

fått som gåva”. Tänk om vi fattade vad vi fått som gåva, 

frälsningen, nåden, befrielsen, det eviga livet, 

Gudsgemenskapen, glädjen i Gud, att få vara Guds barn. Om 

jag fattade vad jag fått som gåva så skulle jag inte kunna låta 

bli att ge det vidare. ”Vi kan inte tiga med vad vi har sett och 

hört.” säger Johannes och Petrus inför Stora Rådet. Sen Jesus 

andades på oss, sen vi fylldes med Anden och Jesus sände oss 

går det bara inte.  

Hur ska jag veta vad Jesus sänder mig in i då, hur ska vi veta 

vad Jesus sänder oss in i som församling? Apostlagärningarna 

lär oss att Jesus sändning i vår värld gestaltas av rörlighet, där 

vår villighet samspelar med Guds Ande, ungefär som profeten 

Jeremia uttrycker det, ”jag ska leda dem där de går bedjande 

fram” som det står i Jer 31:9 i gamla översättningen. Att bli 

sänd är att kasta sig ut i ett djupare beroende av Gud. Det som 

utmärker människor som får ta emot Guds sändning i Bibeln är 

våndan över sin egen otillräcklighet. Mose tyckte han kunde 

prata för dåligt, Jesaja tyckte han var för syndig, Jeremia tyckte 

han var för ung, Hesekiel rasade ihop på marken och fixade 

inte trycket riktigt. Men vi är inte sända till framgång utan till 

trohet, sen är det Jesu uppgift att välsigna det jag gör så att 

det ger det resultat Gud längtar efter.  

Ge som gåva vad ni fått som gåva säger Jesus till lärjungarna. 

Så gav de sig i väg med evangeliet till sina medmänniskor, på 

darrande ben och med hjärtat bultande av frågor om de skulle 

klara det. Jag är med er alla dagar intill tidens slut. Så får vi ge 

oss iväg med evangeliet till våra medmänniskor, på darrande 

ben och med hjärtat bultande av frågor om vi ska klara det. 

Men Jesus är med oss alla dagar intill tidens slut. 

Skörden är fortfarande stor. Fortfarande får vi be att skördens 

Herre sänder arbetare. Du kan få vara svaret på den bönen. 

Jesus sänder dig! 

Vill du markera att du är villig att bli sänd så kommer jag står 

här vid sidan under nattvarden också kan du komma till mig så 



lovar jag att inte andas på dig dig i ansiktet, men smörja dig 

med kors i pannan som en symbol för den Helige Ande också 

ber jag en kort bön med orden från Joh 20:21.  

 


