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Luk 7:1 När Jesus hade hållit hela sitt tal till
folket som lyssnade, gick han in i Kapernaum.
Sammanhanget indikerar att mycket
folk gick med Jesus och många ville
prata med honom efter vägen så det
gick i sakta mak.
Luk 7:2 En officer där hade en tjänare som var
sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren
mycket,

Luk 7:3 och när han fick höra om Jesus sände
han några av judarnas äldste till honom och bad
honom komma och rädda hans tjänare.
Luk 7:4 De kom till Jesus och bad honom
ivrigt: "Han är värd att du gör det för honom.
Luk 7:5 Han älskar vårt folk, och det är han
som har byggt synagogan åt oss."
Luk 7:6 Jesus gick med dem. Han var nästan
framme vid huset när officeren skickade några
vänner och lät hälsa honom:

"Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att
du går in under mitt tak.
Luk 7:7 Därför tyckte jag mig inte heller
värdig att komma till dig. Men säg ett ord, så
blir min tjänare frisk.
Luk 7:8 Jag är själv en man som står under
befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag
till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom,
så kommer han, och till min tjänare: Gör det
här, så gör han det."

Officerens hus låg tydligen i ytterkanten
av stan. Så när han hörde folkmassan
komma gick han ut och mötte Jesus
och upprepade det som de utskickade
hade sagt. Därför skrev Matteus:
Mat 8:5 När Jesus var på väg in i Kapernaum,
kom en officer fram och bad honom:
Mat 8:6 "Herre, min tjänare ligger förlamad
där hemma i svåra plågor."

Mat 8:7 Jesus sade till honom: "Jag kommer
och botar honom."
Mat 8:8 Officeren svarade: "Herre, jag är inte
värd att du går in under mitt tak. Men säg bara
ett ord, så blir min tjänare frisk.
Mat 8:9 Jag är själv en man som står under
befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag
till en: Gå, så går han, och till en annan:
Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör
det här, så gör han det."

Mat 8:10 När Jesus hörde detta, blev han
förundrad och sade till dem som följde honom:
"Jag säger er sanningen: Inte hos någon i Israel
har jag funnit en så stark tro.
Mat 8:11 Och jag säger er: Många ska komma
från öster och väster och ligga till bords med
Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.

Mat 8:12 Men rikets barn ska kastas ut i
mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla
tänder."
Mat 8:13 Till officeren sade Jesus: "Gå. Så
som du trott ska det ske för dig." Och i samma
stund blev hans tjänare frisk.
Luk 7:10 Och de som skickats ut återvände
hem och fann tjänaren frisk.

