
	  

Anders Milton 

Bibeltexter för eftertanke och samtal 
 
Följande bibeltexter kan användas för enskild läsning och reflektion eller som 
underlag för samtal i hemgruppen. 
 
Den starka tron 
 
Text: Matteus 8:5-13 
 
Två gånger i evangelierna står det att Jesus om en person säger att den har 
stor eller stark tro. I båda fallen rör det sig om personer som stod utanför 
gudsfolket (se också Matt 15:21-28). 
  
”…inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro.”(v. 10) 
Hur tänker du spontant kring detta? 
 
Varför hade officeren stark tro? Fundera över följande punkter: 
 

• En stark tro verkar inte ha med vår egen prestation och kraft att göra. 
Officeren hade inget eget att komma med. Det enda han hade var sin 
egen nöd. Hur tänker du själv när frågan om ”stark tro” kommer på 
tal? 

 
• ”…säg bara ett ord, så blir pojken frisk.”(v. 8)  

Van vid en militärorganisation visste han ordens, befallningens bety-
delse. Här hade han dock nått gränsen för sin egen auktoritet. Vad sä-
ger orden om hans syn på Jesus?” 
 

• Den starka tron tror inte på sig själv utan på Jesus. 
Kan det finnas en risk ”att tro på sin egen tro”? Med andra ord kan 
tron i sig bli fråga om prestation? 
Jämför med vad Paulus säger i 2 Kor 12:10 
 

I Lukas 17:5f formulerar lärjungarna följande bön: ”Ge oss större tro” 
 

• Vad tycker du om Jesu svar? Ger han ett direkt svar på deras fråga 
överhuvudtaget? 
 

• ”Om ni hade tro så stor som ett senapskorn…” (v. 6)  
Är det inte rimligt att tro att lärjungarna hade så stor tro som ett se-
napskorn? Är det inte rimligt att också du och jag har det? 
Kan det vara så att Jesus vill att vi ska ändra fokus? Kan vår upptagen-
het av trons storlek och litenhet få oss att tappa fokus på det viktiga? 
Mot bakgrund av texten i Matt. 8:5-13, vad är då det viktiga? 

 
För vidare eftertanke: 

• Hur tänker du om ordet ”tillit”? Vad säger det dig? Kan det vara en 
nyckel till en djupare förståelse av ”tro”? 


