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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, 
och Herren Jesus Kristus! 

Den här söndagen har i vår kalender temat 
”Våra ord”. Det passar inte riktigt bra in på en 
del av texterna, särskilt dagens evangelietext, 
som mera handlar om Jesu verksamhet som 
helbrägdagörare. Därför har folkkyrkans nya 
handbok ändrat temat till ”Jesus vår helare”. 
Båda de här aspekterna finns med i dag, men 
tyngdpunkten ligger på Guds ord som är 
grunden för det stora helandet, och först i 
andra hand handlar det om våra ord. 

Ämne för predikan är: ”Döva hör och blinda 
ser” och som predikotext läser vi den gam-
maltestamentliga texten från Jes 29:18–19: 

18 Den dagen ska de döva höra bokens 
ord och de blindas ögon se ur dunkel och 
mörker. 19 De ödmjuka ska få allt större 
glädje i HERREN, de fattigaste bland män-
niskor ska fröjda sig i Israels Helige. 

Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är 
sanning. Amen. 

I dag är det möjligt att med teknikens hjälp 
återskapa hörseln som av någon anledning 
gått förlorad. Hörapparater gör det möjligt för 
tusentals människor med nedsatt hörsel att 
höra klart, särskilt med tekniska hjälpmedel av 
typ elektriskt drivna hörselslingor. 

När Jesus gjorde så att döva började höra an-
vände han inga sådana tekniska rackerier. I 
dagens evangelietext hörde vi om att han bo-
tade en dövstum man med ett ord: ”Effata”. 
Det finns också berättelser i evangelierna om 
hur Jesus öppnade blindas ögon, till och med 
i sådana fall där den blinda aldrig kunnat se. 
Vi kan förstå betydelsen av det här när vi tän-
ker på hur Jesus svarade Johannes Döparens 
lärjungar som kom för att fråga honom om 
han är Messias (Matt 11:2f, Luk 7:18f). Där 
sammanställer han några profetior från Jesaja, 
bland dem just orden från vår text. Jesu svar 
var: 

”Gå och berätta för Johannes vad ni hör 
och ser: Blinda ser, lama går, spetälska blir 
rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får 

höra glädjens budskap. Salig är den som 
inte tar anstöt av mig.” 

Att Jesus öppnade öron och ögon var inte bara 
för att hjälpa människor, utan i första hand 
som tecken, som visade på hans egentliga 
uppgift: att öppna människors andliga öron 
och ögon. 

Textens bakgrund 

Texten ingår i ett avsnitt av Jesajas bok som 
innehåller fem ve, kap 28–33: (1) Dom över 
Samaria och Jerusalem; (2) Jerusalems beläg-
ring och befrielse; (3) Följden av alliansen 
med Egypten; (4) Den falska och den sanna 
hjälpen; (5) Fördärvaren ska straffas och Jeru-
salem räddas. 

När man läser Jesaja, liksom också Gamla tes-
tamentet i allmänhet, är det bra att känna till 
den historiska bakgrunden. Jesaja var verksam 
mot slutet av 700-talet f Kr. Under den här ti-
den kom ett stort hot från nordost mot Israel 
och Juda, som var två skilda riken. Det var as-
syrierna, ett folk från samma trakter där de 
fruktansvärda islamisterna som vi kallar IS 
finns i dag. De var antagligen ungefär lika 
grymma som IS mot sina fiender. Först intog 
de nordriket Israel och förde bort folket, och 
något årtionde senare, 701 f Kr, intog Assyri-
ens kung Sanherib alla befästa städer i Juda 
och belägrade Jerusalem. Det här omtalas i Jes 
36–39 och också i 2 Kung 19 och 2 Krön 32. 
Där berättas om den underbara räddningen 
som Gud gav som svar på judakungen Hiskias 
bön.  

Varför kom Sanherib? Jo, Gud sände honom 
som ett straff för folkets ohörsamhet, dövhet 
och blindhet. Det står ofta om Guds folks fi-
ender att de tjänar Gud då han sänder dem för 
att straffa sitt ohörsamma folk. 

Jämför med vår tid: Gud prisger oss och de 
s.k. kristna länderna i väst åt makter från 
samma trakter som attackerade Israel. Varför? 
Samma orsak: vår dövhet och blindhet.  

Man funderar mycket över hur jihadisterna, IS 
och andra liknande terrororganisationer, ska 
bekämpas. Man hänvisar till orättvisorna i 
världen, när västvärlden tillskansar sig stora 
rikedomar på bekostnad av de fattiga länder-
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na. Men hur kom det sig att Usama bin Laden 
blev en terroristledare, fast han hörde till de 
priviligierade i det samhälle där han växte 
upp och fast han inte alls var fattig? Andra sä-
ger, med all rätt, att det finns ett inbyggt inslag 
av våld i islam, och att extremisterna helt en-
kelt läser innantill i Koranen. 

Hur ska då IS bekämpas? På samma sätt som 
Jesaja och de andra profeterna förmanade Is-
rael och Juda att kämpa mot sina fiender. De 
förkastade försöken att ingå allianser med 
andra hednafolk, som Hiskia gjorde med 
Egypten, och gav ett enda råd: att vända sig 
till Herren, höra hans ord och göra efter det. 
”O land, land, land, hör HERRENS ord!” 

Men profeternas varningar och förmaningar 
verkade vara förgäves. Ännu när Messias kom 
blev han föraktad och överlämnad åt hed-
ningar att lida och dö. Först på ”den dagen” 
ska de döva höra. Det här ska vi återkomma 
till. 

Vår dövhet och blindhet 

Men ska vi tänka lite mera på vår egen tids 
dövhet och blindhet. Det håller på att gå pre-
cis lika med vårt land och folk som det var 
med Israel och Juda. De extrema jihadisterna 
är Guds sätt att straffa våra tidigare kristna 
länder för att vi vänt ryggen åt Gud och hans 
ord och för att vi inte längre minns att det 
finns bara en väg till himlen, så att vi försum-
mar att klart framhålla att alla andra vägar le-
der till helvetet. 

Vi är ett kristet land sedan många hundra år. 
Guds ord har ljudit, precis som det gjorde i 
Jerusalem genom profeterna och läsning av de 
gamla bokrullarna. Det har ekat i kyrkvalven, 
det har lärts in i skolorna, det har sjungits in i 
barnahjärtan i hemmen genom troende 
mammor. Man har glömt bort de gamla predi-
kanternas förmaningar att lyssna, och att ta sig 
till vara för att glömma det dyrbara Ordet och 
låta sig ledas vilse av främmande röster. I stäl-
let har man lyssnat till röster från olika ideolo-
gier som inte utgår från Guds ord utan från 
människans eget hjärta, sådana som vädjar till 
vår syndiga självhävdelse så som ormen gjor-
de när han talade till Eva i paradiset. ”Har 

Gud verkligen sagt? Är det inte så att han inte 
vill att ni ska bli kloka och förstå själva?” 

Så har man lyckats lägga beslag på och för-
vränga ett av de mest värdefulla begreppen, 
det som betyder så mycket i vår tillvaro: kär-
leken, att älska. Man har glömt Guds bud, 
som använder just det ordet på ett rätt sätt: Du 
ska älska Herren din Gud över allting, och din 
nästa som dig själv. Man har glömt att kärle-
ken definieras av Gud, som själv är kärleken, 
och att vår kärlek spårar ur om vi inte lyssnar 
till honom. 

Så här har vår hörsel förvrängts så att vi inte 
hör Herrens röst, utan hör andra röster i stäl-
let. Så har vår syn förblindats så att vi inte ser 
Sanningen, utan sken och vrångbilder. Orden 
i Jesaja drabbar oss och vårt folk med stor 
kraft. 

Och det handlar inte bara om de andra, de 
som lever i orättfärdighet och bryter mot Guds 
bud på ett uppenbart sätt. Det handlar också 
om vårt väsen, vårt inre, där vår hörsel har 
fördunklats och vi har förblindats så att vi inte 
ser hurudana vi egentligen är inför Gud. Där-
för behöver vi profetorden också i dag. Vi be-
höver höra orden som Jesaja uttalar lite före 
vår text (Jes 29:10f): 

För Herren har utgjutit över er en ande 
med djup sömn. Han har slutit era ögon, 
profeterna, och täckt över era huvuden, 
siarna. All uppenbarelse har för er blivit 
som orden i en förseglad bokrulle. 

Och lite längre fram (Jes 29:13): 

Detta folk kommer nära med sin mun och 
ärar mig med sina läppar, men håller sitt 
hjärta långt ifrån mig. Därför är deras vörd-
nad för mig bara ett inlärt människobud. 

Kära vän, nu är tid att gå till botten med detta 
och gå till Herren och be om förbarmande, 
precis som de döva och blinda ropade till Je-
sus när han gick förbi. Han vill ta sig an oss 
på samma sätt och öppna våra öron och våra 
ögon genom sitt Ord. Om vi inte hör och ser 
medan det är tid kommer det att sluta illa. Det 
gick så för Nordriket, och det höll på att gå 
lika illa för Juda och Jerusalem, men genom 
Guds långmodighet och nåd bevarades sta-
den. Och därmed bevarades det folk där Fräl-
saren skulle födas. För så hade Gud lovat ge-
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nom sina profeter. Frälsaren kom, och på den 
dagen öppnades de dövas öron och de blin-
das ögon öppnades som ett tecken på att han 
vill göra samma sak med oss, och med alla 
folk i hela världen, på ett andligt sätt. 

Jesus öppnar öron och ögon 

Det är bara genom att möta Jesus och låta ho-
nom bota oss som vi kan räddas undan fien-
den och bli frälsta. Låt oss alltså höra vad han 
vill säga oss. 

Den andra halvan av texten lyder: 

De ödmjuka ska få allt större glädje i HER-
REN, de fattigaste bland människor ska 
fröjda sig i Israels Helige. 

Det här påminner om vad Jesus lärde i bergs-
predikan, saligprisningarna, men också om de 
här orden (Matt 11:28f): 

Kom till mig, alla ni som arbetar och är 
tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta 
på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild 
och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för 
era själar, för mitt ok är milt och min börda 
är lätt. 

Tänk på vilket sammanhang det här står i! Lite 
tidigare i samma kapitel har Jesus skarpt be-
straffat Kapernaum och Betsaida för att de inte 
hade omvänt sig, trots att de hade upplevt så 
många kraftgärningar. Och sedan prisar han 
Gud för att han har uppenbarat detta för de 
små och inte för de visa och kloka.  

Samma sak handlade förra söndagens evange-
lium om. Den egenrättfärdige fariseen behöv-
de ingen Frälsare. Han klarade sig själv. Han 
hörde till de visa och kloka. Men tullindriva-
ren visste om sin synd och han behövde en 
Frälsare. Och han fick förlåtelse för sina syn-
der och gick hem rättfärdig. För han hade 
klätts i Jesu rättfärdighet, som täckte över hans 
synder. Han var tyngd av sin syndabörda, men 
han fick ro och vila för sitt samvete. 

Det är därför som Jesus sände bud till Johan-
nes Döparen om sina gärningar, som också 
berättas i samma kapitel, Matt 11:5f. 

De fattiga ska glädja sig, sade Jesaja. Nu hän-
de det, när Jesus gick omkring och botade sju-
ka. För de hörde glädjens budskap om hur 

den som sörjer över sin synd, sin dövhet i 
andliga ting och sin blindhet när det gäller att 
höra och förstå Ordet, får sina ögon öppnade 
av Jesus så att han ser att de är kallade att 
komma in i hans glädje och få se Guds här-
lighet. 

Och det samma gäller dig som hör detta bud-
skap i dag. Du hör till de saliga som får glädja 
sig, om du ser att det som Jesus gjorde gäller 
dig, när han levde så som du borde ha levat, 
nämligen rättfärdigt och fullkomligt, på allt 
sätt enligt Guds lag, och när han gick i döden 
för att ta på sig straffet som Guds lag utmäter 
åt den som syndar. 

Paulus förklarar det här så i 2 Kor 8:9: 

Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han 
var rik men blev fattig för er skull, för att ni 
genom hans fattigdom skulle bli rika. 

Han var rik. Han var mer rik än någon männi-
ska. Han var nämligen Gud själv, med all den 
makt och all den rikedom som Gud äger, 
världens Skapare och kung. Men han blev fat-
tig för vår skull. Han blev en människa som 
gick in i all den förnedring en människa kan 
uppleva. Han upplevde själv yttre fattigdom, 
han upplevde också all sorg som människor 
kan uppleva, han grät vid sin käre vän Lasarus 
grav, han upplevde sjukdom, för Jesaja säger 
om honom att han var en smärtornas man och 
förtrogen med lidande. Han blev mobbad på 
det grövsta sätt, och utsattes för den värsta tor-
tyr människor har kunnat hitta på. Och till slut 
blev han korsfäst, vilket var ett straff som bara 
kunde utmätas åt förbrytare. Och ändå hade 
han inte gjort något ont utan bara gott. 

Men det här lät han drabba sig för att du och 
jag skulle få glädje i HERREN, för att vi, de 
fattigaste bland människor i andlig mening, 
skulle få fröjda oss i Israels Helige. 

Det här är Ordet, det livgivande Ordet som 
öppnar öron och ögon. Det är det här Ordet 
om Jesus som den Helige Ande använder för 
att skapa tro på honom och så föra människor 
till salighet och på den yttersta dagen till him-
len. Du som har öron till att höra med, hör! Så 
sade Jesus ofta, och så står det i Uppenbarel-
sebokens brev till de sju församlingarna. Så 
sade profeten Jeremia, och så säger Anden 
också till oss i dag: Hör, så får er själ leva! 
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När det här sker, då är det ”den dagen” som 
Jesaja talar om. Då blir det glädje och fröjd, 
om det sedan också skulle blandas med jor-
diska och fysiska lidanden som Gud låter ske 
till vår fostran och för att leda oss på den rätta 
vägen. Den glädjen strålade också från de 
första kristna mitt i deras prövningar. Tänk 
bara på hur Paulus och Silas prisade Gud med 
lovsång och bön när de satt i fängelset med 
fötterna fastkedjade i stocken. 

Och så blir det här också till ord som vi ska 
föra vidare åt andra. Vi ska inte skämmas för 
Guds ord utan låta Anden använda den kraft 
som finns där för att människor omkring oss i 
dag ska höra bokens ord och bli saliga. Amen. 

Lovad vare Gud, och välsignad i evighet, som 
med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar 
oss. Må hans Helige Ande stadfästa Ordet i 
våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, 
utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och 
tålamod intill änden, och blir saliga genom 
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


