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4. søndag i treenighetstiden - 12. juni 2016

Prekentekst: Matt 9.35-38
Lesetekst I:  Salme 22.8-12
Lesetekst II: 1 Tess 2.5-13 

Jesu nød for sitt folk

Innledning

Etter  at  Matteus  har  brukt  to  kapitler  på  Jesu  barndom  og  neste  to  på  hans  forberedelse  til
tjenesten, tar han for seg ulike måter Jesus utførte sin tjeneste på: ved preken (kap 5-7) og ved
helbredelser (kap 8). Kapittel 9 er en ”reportasje” fra en dag i Jesu liv. Vår tekst oppsummerer det
som har hendt, og gir samtidig oppdrag til ny tjeneste. Vers 35 er neste identisk med 4.23 og begge
steder blir det både en oppsummering og en overgang til nytt avsnitt i Jesu liv. I vårt tilfelle blir
folkemengdens størrelse og beskaffenhet brukt til å kalle disiplene til tjeneste.

Til teksten 

”alle byene og landsbyene” er underforstått - i Galilea, (4.23) I følge Josephus var det hundrevis av
byer og landsbyer i Galilea på Jesu tid. Mange av dem er navngitt i NT, men de fleste er ukjent og
omfanget  av  Jesu  virke  derfor  uklart,  men  hans  todelte  gjerning,  forkynnelse  i  synagogen  og
helbredelse av syke, er tydelig beskrevet. 
I  hele  fem ulike  situasjoner  forteller  NT at  Jesus  hadde  ”inderlig  medfølelse”  med folket  eller
grupper  i  folket.  Det  er  først  og  fremst  knyttet  til  brødunderne,  men  også  til  mer  generelle
sammenhenger som i vår tekst. Flere steder er uttrykket knyttet til bemerkningen om ”sauer uten
gjetere”. Det forekommer i 4 Mos 27.17 og profeten Mika bruker det i 1 Kong 22.17, men det er
særlig i Esekiel 34 dette utbroderes. Matteus som stadig viser til at Jesus oppfyller det som var
skrevet, har nok bevisst tatt dette uttrykket med her for å vise at nå er han her som gjør krav på
tittelen ”min gjeter, David” Esek 34.23. Jesus konstaterer at oppgaven er omfattende, og resursene
små. Han oppfordrer derfor disiplene til å be Gud sende ut arbeidere.

Til prekenen

Norge:
Man kan med god grunn spørre seg hva Jesus hadde følt etter å ha vandret omkring i alle byene og
bygdene i Norge i dag. Han er som kjent den samme i går som i dag, og det er nok grunn til å tro at
heller ikke situasjonen hos oss nå er så helt ulik den han fant i sitt eget land den gang. Det sitter
som kjent langt inne å erkjenne at man er forkomne og hjelpeløse, og langt verre er det å akseptere
at man er ”som sauer uten gjeter”! 
Likevel er det nok det som er sannheten! Folkemengdene trenger evangeliet om riket, legedom for
alle syndens ødeleggelser og plager. Det er en stor innhøstning på gang, men få arbeidere er opptatt
av den. Han som eier grøden, er bekymret! Vil den komme i hus tids nok? I hele bildet ligger det et
alvorlig tidsperspektiv. Jesus mobiliserer til bønn. Herre, send ut dine tjenere med frimodighet til å
kalle til omvendelse og bot!  
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Det jødiske folk:
Om dette er en beskrivelse som passer på våre hjemlige forhold, passer det ikke mindre på arbeidet
blant det jødiske folk. I altfor lang tid har de måttet vente på det glade budskapet! Gang på gang
sukker jøder som kommer til tro på Jesus: Hvorfor har ingen fortalt meg dette før? Heldigvis er det
arbeidere som er villige til å bli med i innhøstningsarbeidet blant jøder både i Israel og andre land.
Når Jesus vandrer omkring i byene og landsbyene i Galilea i dag, finner han mange flokker som
samler seg omkring hans ord og hans bord, og deres nød er deres eget folks frelse! De deler Jesu
egen inderlige medfølelse med folket og har stadig for øyet hvordan nye skal kunne høstes inn. 
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