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

Bön: Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer 
för att höra vad i dag du till oss säger om allt 
som i dig vi äger. Amen. (SH 91, L Sandell) 

Dagens predikan har temat Jesus, hemmets 
herre. Vi ska se på tre sanningar som vi ska 
belysa utifrån dagens texter och några andra 
bibelställen. 

1. Där Jesus är med börjar ett nytt liv 

Dagens text berättar om hur Jesus kom till 
Samarien och staden Sykar. Det skedde efter 
en påskhögtid i Jerusalem, när han också fick 
besök av Nikodemus, och verksamhet i Ju-
deen då hans lärjungar döpte. Det var ingen 
slump att han kom till Samarien, för Johannes 
säger att han måste ta den vägen. Annars bru-
kade judarna undvika den trakten, för man 
föraktade samarierna.  

Johannes använder många ord för att beskriva 
mötet mellan Jesus och en kvinna med tvivel-
aktig bakgrund. Det är tydligt att det var vik-
tigt för Johannes att berätta den här händel-
sen, och det är han ensam om. Allt slutar med 
att många i den staden kom till tro på Jesus 
under de två dagar han stannade där. Först 
fick kvinnan vara ett vittne och sedan fick de 
höra Jesus själv undervisa. Berättelsen är ett 
utmärkt exempel på god själavård och evan-
gelisation. 

Kontentan av berättelsen är att det blir en änd-
ring när Jesus kommer in i vårt liv. Utan Jesus 
regerar synden, som är medfödd hos oss. Det 
första som sker är att synden avslöjas och vi 
står med skuld. Men när han berättar vem han 
är kommer befrielsen: Det Är Jag, den som 
talar med dig. Han använder det heliga guds-
namnet om sig själv, efter att kvinnan nämnt 
att hon väntar på Messias. Hon behöver Fräl-
saren. Och nu är han där, och talar med hen-
ne. 

Det står inte direkt att kvinnan bekände sin 
tro. Men berättelsen avslutas med en bekän-
nelse som inte bara hon utan också många 
andra i staden framförde (4:42): 

Vi har själva hört, och vi vet att han verkli-
gen är världens Frälsare. 

Ordet som kvinnan berättade om Jesus, och 
sedan också Jesu egna ord, skapade tron på 
honom. Samarierna var förundrade över de 
fick besök av världens Frälsare. Så är det när 
Jesus kommer på besök. Han för med sig nytt 
liv. Vi behöver honom också i våra hem. 

Den tredje årgångens evangelietext på hem-
mets söndag handlar om hur Jesus mötte 
tullindrivaren Sackeus (Luk 19). Där ser vi hur 
en människa och ett hem totalt förvandlas i 
mötet med Jesus. Från girighet och tjuveri för-
vandlas Sackeus mål i livet till att ge och hjäl-
pa sina medmänniskor.  

Sackeus var inte nöjd med sitt liv. Han ville se 
Jesus. Han hade hört om honom och trodde 
att Jesus kunde förändra hans liv. Och det be-
hövs inte mer än att Jesus ser honom och talar 
till honom så sker förvandlingen. Jesus behö-
ver inte hålla något strafftal till honom. Sac-
keus känner sin syndaskuld. Vi vet ingenting 
om vad Jesus sa när han kom till Sackeus hus. 
Det står inget om vad de gjorde, fast det var 
självklart att man bjöd på mat när man tog 
emot en gäst. Men det som sägs är vad Sac-
keus bekände och att han åtog sig att rätta till 
det som han hade gjort fel. Och det står att 
Jesus sammanfattade vad som hade hänt med 
de dyrbara orden som blivit så viktiga (Luk 
19:9f): 

I dag har frälsning kommit till det här huset, 
för också han är en Abrahams son. Männi-
skosonen har kommit för att söka upp och 
frälsa det som var förlorat. 

När Jesus kom till huset, kom frälsningen dit. 
Jesus blev herre över det hemmet. Därför är 
det så viktigt att vi har Jesus med oss i våra 
hem. Där han är med finns det frid med Gud, 
med ett annat ord: frälsning. 

2. Med Jesus får vi hjälp i vardagen 

I kapitel 2 berättade Johannes om Jesu första 
under i Kana, när han förvandlade vatten till 
vin. Det är första årgångens evangelietext. Där 
får vi se hur Jesus brydde sig om hemmets 
praktiska problem och löste dem. 

Man fick ett stort bekymmer där på bröllopet i 
Kana. Vinet hörde till ett gästabud. Att vinet 
tog slut var en skam. Att Jesus gjorde sitt första 
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tecken just på det sättet är anmärkningsvärt. 
Det var inte en dödssjuk person som han bo-
tade eller en död som blev uppväckt. Det var 
helt jordiska problem som har ordnade upp. 
Senare skulle han göra mycket som hjälpte 
enskilda människor. Men här kunde han med 
sin gudomliga kraft rädda de nyblivna makar-
na från en pinsamhet. Han välsignade hem-
met med en yttre glädje. 

En annan gång försåg han fem tusen män för-
utom kvinnor och barn med mat genom att 
välsigna fem bröd och två fiskar. De här män-
niskorna kunde kanske ha klarat sig utan mat 
en dag eller två, men det skulle ha varit be-
svärligt. För den dagliga maten hör till våra 
primära behov. Men han skötte om så att de 
inte behövde vara hungriga. 

Vi ska ändå lägga märke till att Johannes inte 
beskriver det som hände som under eller mi-
rakel, utan som tecken (Joh 2:11; 6:14). Han 
gjorde under för att visa sin härlighet och 
makt. Han gjorde det för att lära oss något 
också i dag. Jesus var knappast med på varje 
bröllop och skaffade fram vin åt gästerna varje 
gång. Jesus samlade omkring sig stora skaror 
människor varje dag under flera års tid. Men 
bara vid två tillfällen berättas att han ordnade 
med matutdelning. I vanliga fall fick nog 
människorna söka sig mat själva. 

Det som händelserna lär oss är att Jesus kan 
hjälpa oss i nöden och också i vardagens små 
problem. Men vi ska inte tänka så att han är 
något slags ”hjälpmaskin”, så att vi stoppar in 
våra problem i bönemaskinen och så kommer 
det ut en sådan hjälp som vi behöver. Han 
väljer alltid själv tiden och sättet. Också när 
Jesu mor sa åt honom: ”De har inget vin”, så 
svarade han överraskande negativt: ”Kvinna, 
vad har vi med det att göra? Min stund har 
inte kommit än.” Ändå trodde Maria att han 
skulle göra något, för hon sa till tjänarna att 
de ska göra det som han säger åt dem att göra. 

Fast det ofta verkar som om Jesus inte hör och 
rentav avvisar våra önskningar ska vi inte tro 
att han inte vill hjälpa oss. Han gör det när 
hans stund har kommit. Just då när han ser att 
det är rätt och blir till hjälp på rätt sätt. Och 
han uppmanar han oss ändå att alltid vända 
oss till honom. Joh 14:13f: 

Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, 
för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. 
Om ni ber om något i mitt namn ska jag 
göra det. 

Och i Joh 15:7: 

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, 
så be om vad ni vill och ni ska få det. 

Grunden för att vi ska ha rätt att be om vad vi 
vill är inte att vi skulle vara värda det av oss 
själva, utan grunden är att vi är i honom och 
att hans ord förblir i oss. Jesus uttrycker den 
här underbara sanningen med bilden av vin-
stocken och grenarna. Han är den sanna vin-
stocken, vi är grenarna. Och lite längre fram i 
det kapitlet säger han (15:16): 

Ni har inte utvalt mig, utan jag har bestämt 
er till att gå ut och bära frukt, och er frukt 
ska bestå. 

Det att Jesus hjälper oss tjänar alltså syftet att 
hans Ord ska ge frukt och förhärliga Fadern i 
Sonen. I den andan vill han att vi bygger våra 
hem. Jesus är Herren, och vi lever med ho-
nom och har hans Ord ibland oss, och då bär 
vårt arbete frukt.  

Därför säger också Paulus i Kol 3:16f: 

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin 
vishet. Undervisa och förmana varandra 
med psalmer, hymner och andliga sånger 
och sjung till Gud med tacksamhet i era 
hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller hand-
ling, gör det i Herren Jesu namn och tacka 
Gud Fadern genom honom. 

Tänk så fint uttryckt: sjung i era hjärtan! Ock-
så fast inte alla har en fin sångröst och kan 
sjunga med rätt melodi, så kan alla sjunga 
med tacksamhet i sina hjärtan. Det uttrycker 
tacksamheten över att vi för Jesu skull får vara 
Guds barn och ha den innerliga gemenskap 
med honom som beskrivs med liknelsen vin-
stocken och grenarna. 

3. Med Jesus kan vi segra i frestelser och 
motgångar 

Bekymmer finns i varje hem. I alla tider har 
det funnits motgångar och svårigheter. Förr i 
tiden fanns det mera svårigheter att skaffa mat 
och uppehälle än i dag. Men i dag möter vi 
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farliga frestelser i större utsträckning än våra 
föräldrar gjorde. De tekniska hjälpmedel som 
vi har i överflöd i dag hämtar med sig många 
faror. De splittrar oss vid matbordet. De tar 
ifrån oss tiderna när vi kan samlas kring Guds 
ord och be tillsammans. De hämtar in grym-
het, våld och otukt mitt in i våra hem. Sådant 
hotar att förstöra vår goda gemenskap med vår 
Frälsare och våra inbördes relationer. 

Genom all den ondska som väller över oss 
kommer onda begärelser, som hotar våra äk-
tenskap och sliter sönder de relationer som 
borde vara välsignade av Guds ord och bud. 

I skolor och daghem påverkas fostran av an-
tikristliga makter som förvränger vår uppfatt-
ning om manligt och kvinnligt och om hur ett 
sunt hem ska se ut. Hur ska vi kunna motver-
ka en sådan utveckling? 

Bibeln framställer den tid vi lever i som en 
ond tid, den yttersta tiden. Och Bibeln säger 
att det kommer att bli värre och värre, ända 
till den dagen när Jesus kommer tillbaka. 

Hur ska vi klara oss? Hur ska vi kunna låta bli 
att påverkas av allt? Ska vi stänga oss inne och 
inte ta del av samhället omkring oss? Ska vi 
vara utan smarttelefoner, radio, TV, och klippa 
av allt som heter Internet? 

Jesus har gett oss ett uttryck som kan hjälpa 
oss: ”I världen, men inte av världen.” 

Det kan hjälpa till en del att ta bort sådant 
från våra hem som förstör relationerna till Je-
sus och till varandra. Vi ska inte bjuda in 
ondskan i våra hem. Men vi kan inte bege oss 
ut ur världen. Det vi har makt över själva är 
att akta oss för att leva av världen. Vi ska vara 
uppmärksamma på att världens onda påver-
kan verkligen är ett hot mot vår gemenskap 
med Jesus, och den är ett hot mot våra famil-
jer, våra hem. Det behöver varje hem och fa-
milj noggrant fundera över och vidta åtgärder 
för att minska riskerna. 

Framför allt är vi beroende av att ha Guds ord 
rikligt med oss i våra hem. Det är därför som 
vi behöver våra husandakter. Och det är pap-
pan i familjen som i normala fall har huvud-
ansvaret. Han ska ta sitt ansvar som pastor i 
familjen. När Luther skrev sin lilla katekes 
skrev han ovanför varje huvudstycke: ”Hur en 
husfar ska undervisa sitt husfolk.” Det lär vara 

så att de barn vars pappa går i kyrkan till-
sammans med familjen hålls bättre med i för-
samlingen senare när de blir vuxna än om han 
inte gör det. Om man inte själv har haft som 
tradition i sitt eget hem att hålla husandakt 
kan det kännas väldigt svårt att börja med det. 
Men det är en oerhörd rikedom och kan vara 
avgörande för barnen. Vi behöver också egen 
tid för bibelläsning och bön. Låt inte din Bibel 
stå på hyllan och samla damm! 

En av huvuduppgifterna för andaktslivet i ett 
hem är att påminna oss om det stora i att vara 
döpta. Gärna så att vi varje dag repeterar ka-
tekesens fråga: Vad betyder dopet? Det bety-
der att den gamla människan varje dag ska dö 
bort från synden och en ny människa dagligen 
uppstå för att leva tillsammans med Jesus. 

Det här kännetecknar den förändring som sker 
i en människa och i ett hem när Jesus fått 
komma in där. Då vill vi leva annorlunda än 
världen gör. Då vill vi varje dag be att Jesus 
ska vara med oss och välsigna vårt hem. Och 
det gör han, enligt sitt löfte.  

Bön: Käre Jesus, tack för att du vill vara en 
gäst i våra hem. Jesus kom in, rena oss och 
fyll oss med din kärlek, så som du gett ditt liv 
för oss i din kärlek. Amen.


