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18. søndag i treenighetstiden – 8. oktober 2017

Prekentekst:  Matt 8,14-17
Lesetekst I:    Jes 53, 1-5
Lesetekst II:  Hebr 2,10-18

Løftene oppfylles

Teksten i møte med kirkeåret

Flere av de foregående tekstene i treenighetstiden har handlet om ganske dramatiske undere som
Jesus gjorde.  Jfr  forrige søndag,  også kalt  høstens oppstandelsesdag, og søndagen før der som
omhandler helbredelsen av en døvstum mann.

Jesus og det trivielle

Hovedscenen i vår tekst, slik jeg oppfatter det, handler om noe så trivielt som feber. Det kunne nok
være alvorlig nok i datidens samfunn. Men for oss er det ganske trivielt.

Og det er i møte med dette trivielle at Jesu omsorg og kraft til å gripe inn i forhold til sykdom
virkelig får sette sitt preg på dagen. For det er fokuset når vi leser Dagens bønn for denne dagen i
kirkeåret: 
“Gud vår trøster, du har makt til å reise opp syke og gi oss ny kraft og styrke. Vi ber deg: Lid med
oss i våre sykdommer og plager, og forny oss ved din Hellige ånd, så vi kan leve i forventning om
den dagen du gjør alle ting nye, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den
hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.” 
Kan det være slik at det er lettere å forkynne helbredelsens mulighet i en slik situasjon enn i møte
med alvorlig sykdom?

Til teksten

Dagens prekentekst har paralleller i Mark 1,29-34 og Luk 4,38-41.
Vår tekst er den korteste og minst detaljerte av disse. Fokuset er kun på Jesus og Peters svigermor.
Og i del to at Jesus driver de onde åndene ut.

Familieliv

En viktig side av denne teksten er også at den viser oss at disiplene hadde et familieliv. Teksten er
derfor et viktig fundament i møte med Jesu ord i Mark 3, 33-35:  Han svarte: «Hvem er min mor og
mine søsken?» 34 Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: «Se, her er min mor og mine
søsken! 35 For den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor.»

I møtet mellom Jesus og Peters svigermor skjer følgende: Han griper inn i hennes liv og gjør henne
frisk. Hun står opp og tjener ham. 
Dette forteller oss for det første at Jesu inngripen medfører at svigermoren blir frisk umiddelbart.
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Det er ikke bare en gradvis bedring som man normalt opplever når man kommer til hektene etter
feber. Det er snakk om en momentan helbredelse der og da. 

Respons

Det andre dette viser oss er svigermorens respons på Jesu inngripen i livet. Hennes respons er å
umiddelbart gå inn i tjeneste for ham. Dette er en god beskrivelse av hva som skjer med de fleste
som opplever at Jesus griper inn i deres liv.

Parallelltekstene i Markus og Lukas forteller oss at denne hendelsen skjedde på en sabbat. Dette er
forklaringen på hvorfor de syke og de som hadde onde ånder ble brakt til ham først når det ble
kveld. De ventet til sabbaten var over før de brakte de syke til Jesus.

Lesetekstene om temaet

NT-teksten slår fast at det er vanlige mennesker Jesus tar seg av, v 16: “Det er jo ikke engler han tar
seg  av.  Nei,  han  tar  seg  av  Abrahams  ætt.”  Satt  sammen  med  evangelieteksten  blir  dette  en
understrekning av at Jesus bryr seg om vanlige menneskers hverdagslige problemer.

GT-teksten refereres direkte til i evangeliteksten som en tydelig understreking av Jesu makt over
både åndsmakter og sykdommer.

Konklusjon og utfordring

Avslutningsvis konkluderer Matteus med at alt dette som skjer i tekstavsnittet er en oppfyllelse av 
Jes 53,4-5:  
Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han.
Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget.
Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. 
En tydelig understreking av Jesu makt over både åndsmakter og sykdommer.

Utfordringen for dagens predikant er å forkynne dette like tydelig som Matteus, inn i en hverdag og
virkelighet der vi ikke ser så mange eksempler på at dette er sant. 

Salmeforslag
Jesus från Nasaret går här fram 99 (N13)
Å kor djup er Herrens nåde 345( N13)
Jag kan icke räkna dem alla 376 (N13)
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