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Nåd vare med er! 

Bön: Käre Jesus, kom och var med oss i dag 
både med dina varningar och med din tröst. 
Hjälp oss att inte försumma den tid när du sö-
ker oss. Amen. 

Tionde söndagen efter Trefaldighet. Tema: Be-
sökelsetider. Text: Luk 4:23–30. 

23 Då sade han [Jesus] till dem: ”Säkert 
kommer ni att citera ordspråket för mig: 
Läkare, bota dig själv! Vi har hört om allt 
som hände i Kapernaum, gör det här i din 
hemstad också!” 24 Men han fortsatte: 
”Jag säger er sanningen: Ingen profet blir 
erkänd i sin hemstad. 25 I sanning säger jag 
er: Det fanns många änkor i Israel på Elias 
tid, när himlen var stängd i tre år och sex 
månader och svår svält drabbade hela lan-
det. 26 Men Elia blev inte sänd till någon av 
dem, utan bara till en änka i Sarefat i Si-
dons land. 27 Och det fanns många spe-
tälska i Israel på profeten Elisas tid, men 
ingen av dem blev renad utan bara syriern 
Naaman.” 

28 Alla i synagogan fylldes av vrede när de 
fick höra detta. 29 De reste sig och drev ut 
honom ur staden och förde honom fram till 
branten av det berg där deras stad var 
byggd för att kasta ner honom. 30 Men han 
gick rakt igenom folkhopen och vandrade 
vidare. 

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

Att få besök kan vara något väldigt trevligt. 
När kära släktingar eller mycket goda vänner 
hälsar på är det fest. Man vill bjuda på det 
bästa man har. Man blir uppdaterad med fa-
miljehändelser och minns kanske trevliga sa-
ker som man har haft gemensamt. 

Men besök kan också kännas ansträngande. 
Vad ska jag bjuda på? Vi måste städa och 
snygga till vårt hus.  

Ett besök kan också betyda, eller kännas som, 
granskning, en inspektion. Jag minns hur det 
var i folkskolan när folkskolinspektören skulle 
komma på besök. Vi blev grundligt informera-
de hur vi skulle bete oss när ”inspektorn” 

kom, och vi var ovanligt snälla och duktiga på 
att svara när lärarinnan ställde frågor. 

Kanske det också känns lite opassligt ibland 
när föräldrarna kommer in i ens rum och man 
sysslar med sånt som man inte borde göra. 

Hur skulle vi känna det om Jesus kom på ett 
överraskande besök i vårt hem? Är allt i ord-
ning? Eller vill vi helst skjuta fram besöket nå-
gon dag så att vi hinner rätta till ett och annat, 
plocka undan tidningar och en och annan bok 
som vi inte så gärna vill visa.  

Tänk på att Jesus alltid är hos oss. Han vet all-
tid vad vi sysslar med, fast vi försöker gömma 
bort det för människor. Hans blick går igenom 
alla väggar och också in i hjärtat, fast han inte 
kommer på ett fysiskt besök hos oss. 

Men det kan finnas särskilda tillfällen när Gud 
kommer oss speciellt nära. Man brukar tala 
om besökelsetider i andlig mening. Det kan 
handla om olyckor, sjukdomar eller andra 
former av lidande och svårigheter, som gör att 
vi särskilt börjar tänka på vår gudsrelation. 
Det som för två dagar sedan hände i Åbo är 
en sådan händelse som gör att vi tänker mera 
på de andliga tingen. Gud kan besöka oss 
med sin lag, när han påminner om vår synd 
och vår ovärdighet att möta honom. Och han 
kan också genom sin godhet föra oss till om-
vändelse, som det står i Rom 2. 

Jesus besöker sin hemstad 

Vår text berättar om vad som hände när Jesus 
var på besök i sin hemstad Nasaret. Jesus 
hade börjat sin offentliga verksamhet i Gali-
leen efter att ha blivit frestad av djävulen i ök-
nen. Han undervisade i deras synagogor och 
fick lovord av alla, berättar Lukas. Han gjorde 
också mycket annat. Lukas betonar hans un-
dervisning och så gör också Markus och Mat-
teus. Men när han undervisade mötte han 
motstånd. Djävulen reagerade genom att låta 
onda andar bli aktiva och attackera honom. 
De visste vem han var, skriver Markus (Mark 
1:38). Men han drev ut dem alla. Och han 
botade alla slags sjukdomar. 

Lägg märke till att det första han gjorde var att 
han undervisade. Mark 1:22: 
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Folk blev överväldigade av hans lära, för 
han undervisade dem med auktoritet och 
inte som de skriftlärda. 

De skriftlärda utlade lagen enligt den rabbins-
ka traditionen, det som kallades ”de äldstes 
stadgar”. Att ständigt undervisa i lagen ger 
ingen glädje och inget liv. Det var annat med 
Jesus. Han predikade lag och evangelium med 
sin egen auktoritet, för han var själv Gud. 

Nu hade Jesus alltså kommit till sin hemstad 
och besökte synagogan på sabbaten. Eftersom 
han redan var känd ute i bygderna förväntade 
man sig att han skulle läsa Skriften och hålla 
en predikan efteråt. Man räckte honom Jesajas 
bokrulle och han läste (Luk 4:18–19): 

18 Herrens Ande är över mig, för han har 
smort mig till att förkunna glädjens budskap  
för de fattiga. Han har sänt mig att utropa 
frihet för de fångna och syn för de blinda, 
att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna 
ett nådens år från Herren. 

Så skulle Jesus predika, alltså tolka texten. Det 
gjorde han på ett dramatiskt sätt: 

I dag har det här stället i Skriften gått i upp-
fyllelse inför er som lyssnar. 

Med det här förklarade Jesus att den som Jesa-
ja hade profeterat om (Jes 61) stod framför 
dem. Alla visste att Jesaja hade talat om Mes-
sias, den kommande Frälsaren. Nu står det 
först att alla berömde honom (äldre översätt-
ningar: de gav honom sitt vittnesbörd). De 
förundrade sig över de nådens ord som kom 
från hans mun.  

Jesaja talar om ett nådens år. Alla kände till 
föreskrifterna om sabbatsår och jubelår (3 Mos 
25). Sabbatsåret skulle hållas vart sjunde år. 
Då skulle man inte så och skörda, utan landet 
skulle ha vila. Gud skulle se till att det kom 
tillräckligt med gröda under det sjätte året så 
att det räckte också för det sjunde, och ända 
tills man skördat under det åttonde året. 

Jubelår skulle firas efter det sjunde sabbatsår, 
det femtionde året. Det var ett frihetens år i 
hela landet. Då skulle den som tvingats ge sig 
till slav återfå friheten. Om man råkat i olycka 
och blivit av med sin fäderneärvda jord skulle 
man få tillbaka den. 

Jesus kungör nu i Nasaret att nådens år har 
kommit. Nu har han kommit som skulle ge 
slavarna frihet. Nu är det en glädjens dag: 
evangeliets dag. Tecken på det var att Jesus 
botade sjuka och lät döva höra, så som han 
också vittnade för Johannes Döparens lär-
jungar när de kom för att fråga honom om 
hans uppdrag. Så här långt var det en glädje i 
synagogan. 

Men sedan kom motståndet. Några påpekar 
att den som står framför dem är Josefs son, 
alltså en vanlig timmermans son. Då svarar 
Jesus på ett sätt som i ett slag vänder sympati-
erna till vrede. Det är nu som vi kommer in i 
vår text.  

Jesus ser vad nasareerna tänker. Han ser att de 
är stolta över honom för att han är berömd. 
Inte för att de vill lyssna till vad han verkligen 
vill lära dem. De vill gona sig i hans strål-
glans. Det här är en högmodssynd, och Jesus 
bryter ner synden med sin undervisning. Han 
träffar spiken på huvudet med sina ord, som 
påminner om jantelagen: ”Du ska inte tro att 
du är något”. 

Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 

Och så predikar han lagen i all dess skärpa 
genom att anknyta till två välkända händelser. 
Det som han säger är inte något smicker för 
att få mera beröm. Tvärtom, det väcker vrede. 
Och så är det med lagen, den träffar männi-
skor i samvetet och skapar vrede, eftersom vi 
av naturen inte vill ta emot den. Man blir lätt 
arg när någon är rakt på sak och visar på en 
sjuk punkt i vårt beteende. 

Vittnesbörd från GT 

Jesus anknyter först till profeten Elias tid 800 
år tidigare, det som omtalas i 1 Kung 17, då 
Elia stängde igen himlen så att det inte regna-
de på 3,5 år. Det blev hunger i landet. Elia 
sändes då till en hednisk änka, änkan i Sarefat 
i Sidons land. Gud säger till Elia att han har 
befallt en änka där att ge honom mat. Och så 
gör han ett under med oljan och mjölet, så att 
det räcker till både för änkan, hennes son och 
profeten. Varför sänder han inte Elia till någon 
av Israels många änkor, utan till hedningarnas 
område? Jo, för att visa sin nåd, som inte frå-
gar om någon är värd den. 
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Det här måste ha varit svårt att förstå för israe-
literna, som ju hade kallats att vara Guds 
egendomsfolk. De trodde ju att de var bättre 
än andra folk. De trodde att de var förtjänta av 
Guds nåd. Varför blev de förskjutna? För att de 
inte tog emot Guds ord, de hade avfallit. Och 
när Jesus nu drar en parallell till sin egen 
hemstad förstår alla att han avser deras otro. 
De har ju profetians ord, att Messias skulle 
vara nasaré. Och de har ordet i Jes 9 att det är 
just i Galileen som ljuset ska tändas för lan-
det, det ord som vi läser i Jesajas julevangeli-
um. Att de inte begriper! Han är ju deras Fräl-
sare! Men i stället förkastar de honom. 

Och så tar Jesus ännu ett exempel med sam-
ma innebörd: profeten Elisa som botar den 
syriske hovmannen Naaman från hans spe-
tälska (2 Kung 5). Varför botade inte Elisa de 
många spetälska som fanns i Israels land, utan 
bara Naaman?  

De här exemplen nämner Jesus som belägg 
för orden: Ingen profet blir erkänd i sin 
hemstad.  

För nasareerna var de här jämförelserna en 
domspredikan. De vittnade om deras hårdhet 
och otro. 

Ville då Jesus inte att också människorna i 
hans egen hemstad skulle bli frälsta? Varför 
predikade han inte evangeliet för dem, då när 
de ifrågasatte honom och hans uppgift? 

Problemet med nasareerna, liksom med Israel 
som folk, var att de var fastlåsta vid gärningar-
nas väg till frälsning. De hade inte förstått 
Guds utkorelse av nåd. De ansåg sig bättre än 
andra folk. Men Gud hade utvalt dem mot allt 
förnuft. Han hade valt Isak i stället för Abra-
hams förstfödde Ismael. Han hade valt Jakob, 
bedragaren, i stället för den förstfödde Esau, 
som enligt mänsklig rätt borde ha välsignats 
som stamfar. Han hade förskjutit den förstföd-
de Ruben som stamfar för Messias och i stället 
använde han sig av Juda i ett otuktsförhållan-
de med hans svärdotter Tamar. Han upphöjde 
den hedniska kvinnan Rut till stammoder för 
Jesus. Och så vidare, många andra exempel. 

Borde inte Israels folk ha insett att det inte var 
tack vare deras härstamning och goda gär-
ningar som de var utvalda till Guds folk, utan 
trots deras onda gärningar? Borde inte nasare-

erna ha ödmjukat sig och tackat Gud som lät 
en sådan profet uppstå i deras egen stad? 

Nej, de fylldes av vrede och tänkte döda Je-
sus. Det var bara genom ett under som Jesus 
kunde undkomma och gå rakt genom den ils-
ka hopen.  

Besökelsetider 

Kanske du nu tänker att de som jagade ut Je-
sus var otroligt dumma. Tänk att jaga iväg och 
försöka döda Herren, deras Frälsare! Men hur 
gör vi? Vi ställs i dag inför frågan: vad anser 
du om Jesus? Blir du arg om någon kommer 
och säger att du har syndat, för du tycker att 
du är lika god som någon annan? Bryr du dig 
om allt som Jesus har gjort för dig, eller klarar 
du dig gott på egen hand? 

Om det är så, då är det som med nasareerna: 
du ska inte alls höra något evangelium om 
nådens år och Guds goda handlande, utan då 
går Jesus bort, rakt genom hopen. Det är det 
hemskaste som finns, om Jesus går bort ifrån 
oss. Men innan han gör det påminner han om 
hur han tog sig an änkan i Sarefat, som sam-
lade ihop sin sista mat åt sig och sin son för 
att sedan lägga sig och dö. Och han påpekar 
att du är lika hjälplös och dödssjuk som Naa-
man som han botade trots att han inte hade 
någon rätt till det. Han påminner om att han 
är din Frälsare, du som inte är någon israelit 
utan en hedning som änkan och Naaman. Det 
här gör han just i dag, för i dag är det besökel-
setid. 

Vad har Gud för orsak att besöka oss i dag? 
Varför berättar han för oss att han har älskat 
oss så mycket att han sände sin son Jesus för 
att ge dig och mig rätt att vara Guds barn? 
Ingenting hos oss. Inte för att vi har städat så 
fint och plockat bort allt som stör. Det har vi 
ju inte gjort. Vi är inte bättre än nasareerna 
och de som ropade ”Korsfäst” inför Pilatus. 
För du och jag är medskyldiga till att föra Je-
sus i döden. Och det är inte bara för att det 
har hänt någon gång att vi gjort orätt. Till och 
med det bästa hos oss är värt straff, inte bara 
de gånger när vi vet att vi har handlat emot 
Guds bud. Själva vår natur är bortvänd från 
Gud. Axel B Svensson beskriver vår situation 
på ett dramatiskt sätt: 
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Min fromhet var en tagg, o Jesus i din kro-
na, min strävan idel synd, som dyrt du mås-
te sona. Det bästa som hos mig i bästa 
stunden fanns var intet annat värt än tör-
nets vassa krans. 

Därför har vi ingen glädje och ingen framtid i 
att titta på oss själva. Så som Jesus måste 
stoppa till nasareernas munnar, när de skröt 
med sig själva, så vill Gud flytta blicken från 
dig själv till Jesus. Han vill att du ska se den 
kärlek som han bevisat dig och mig och hela 
världen, då han gav sig i döden för oss, för att 
inte bara bota oss från yttre spetälska, utan för 
att frälsa våra själar från helvetet. 

När Gud visar oss sin kärlek i evangelium, då 
får vi klä oss i Jesu rättfärdighet i stället för i 
vår egen fromhet. Då ser vi, att han tog vår 
ofullkomlighet, alla våra synder, vår avund, 
vår likgiltighet, vår bitterhet och vår självisk-
het, på sig på korset. Han klädde på oss sin 
rättfärdighet när vi döptes och blev förenade 
med honom så att vi var med honom på kor-
set. Och vi fick ett nytt liv tillsammans med 
honom när han uppstod, så att vi nu får leva 
tillsammans med honom i evig rättfärdighet, 
oskuld och salighet, och vänta på att den dag 
när han kommer tillbaka ska få njuta av den 
salighet som han har vunnit för dig och alla 
andra syndare.  

Då du ser och tror att det var för dig, då blir 
det en stor glädje att få hälsa Jesus välkom-
men och vara hos honom, trots din ovärdig-
het. Och han vill stanna hos dig och inte gå 
sin väg genom hopen. Därför ber vi: 

Ja, kom till mig, o Jesus kär!  
Mitt hjärta för dig öppet är.  
Kom in med nåd och salighet  
och bliv där kvar i evighet.  
Hjälp, Jesus, mig till himlens ro,  
att jag hos dig får evigt bo. 
”Jag kommer snart, o kära själ.” 
Ja amen, kom, allt är nu väl. 
Amen.


