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Prekentekst: Mark 7, 31-37
Lesetekst I: Salme 40, 2-6
Lesetekst II: Rom 8,19-23

Prøvesmaking- frukten av høsten
Fra løfter til opplevelse og erfaring
Jesus er på ferd(-e) gjennom hedningenes ( ikke-jødenes) Galilea og Dekapolis, landet som er øst
for Genesaretsjøen. Han har nettopp åpenbart sine Messias-tegn i områdene ved Tyrus og Sidon.
Vi hører og ser gjenlyden av hans tale i synagogen i hjembyen Nasaret. Der proklamerer han med
all tydelighet hvem han er og hvilket oppdrag han er sendt til å utføre: Messias (gresk: Christos,
Den salvede - utvalgte) siterer et avsnitt fra Jes 61, som av jødene også ble oppfattet som en
proklamasjon av jubelåret ( det 50. året). Jubelåret VAR et jubelår fordi fanger fikk frihet, gjeld ble
slettet og folket kunne hvile og «rykke fram til ny start»--HELT GRATIS. Et nådens år fra Herren.
Hans sambygdinger forsto hva som skjedde, men det er ikke sikkert at vi ser eller forventer å se de
samme linjer og sammenhenger mellom profetenes budskap og oppfyllelsens faktum midt i det
livet vi lever.
I DAG er dette blitt oppfylt mens dere hørte på
Dette er startskuddet for Jesu Messiasgjerning med mulighet for prøvesmaking på Messiasrikets
velsignelser og etterlengtede kvaliteter. Jesus har et nødvendig og Gud-villet oppdrag.
Jesus bortforklarte ikke eller omtolket ikke profetenes ord og løfter. Han lot menneskene, ingen
unntatt (grunnet feil eller mangelfull teologi, slett livsførsel eller etnisk tilhørighet), se og oppleve
Messiastegnene i sine egne liv.
Guds rike er kommet nær. Se, ta imot, smak! Jesus bekrefter, oppfyller og understreker Guds ord
gjennom tale og gjerning. Ingen overstrykninger. Guds ord står fast, og oppfyllelsen av løftene
skjer i minste detalj. Jesus lar mennesker få smake Guds gode ord og den kommende verdens
krefter midt i den enkeltes egen livssituasjon. Han proklamerer og demonstrerer ET NÅDENS ÅR.
Alt er nytt
Det stakes ut en ny kurs, en gjennomgripende endring, - ut av hengemyra og inn på fast grunn.
«For at det skulle oppfylles…» Her klinger kjente ord fra GT i tanken: Opp av fordervelsens grav,
blinde blendes av Lyset, lamme kan plutselig danse omkring og proklamerer at dette er Herrens
gjerninger. Han talte og det skjedde, han befalte og det sto der, Salme 33,9.
Gud er troverdig
Hvordan våger vi å omtolke/bortforklare Gud ord, eller gjennom «demokratiske vedtak» omgjøre
Guds evige ordninger og planer. Gud HAR virkelig sagt…!!! Han som holder verden oppe ved sitt
ord.

Den store fortellingen med det universelle perspektiv
Den fønikiske kvinnen, folket i området øst for Jordan og samaritanene ( blandingsfolket) som
jødene ikke regnet med, opplevde Jesu oppmerksomhet, omsorg, nåde og nyskapende krefter.
Jesus hadde ikke dermed forkastet 'De fortapte får av Israels hus', men han åpenbarte at Guds
plan og løfter til Abraham og hans etterkommere innbefattet alle mennesker.
Løftene, paktene, misjonsbefalingene ble gitt til jøder. Gud brukte og bruker fortsatt det folket han
dannet seg som redskap for å formidle Den stor fortellingen om at Gud vil fellesskap og frelse.
Jesu gjerninger bekrefter dette. Den fønikiske kvinnen og den døvstumme inkluderes også i Guds
budbærerflokk.
Respons på Herrens frelse
Han la i min munn en ny sang - en lovsang til vår Gud. Mange ser det, frykter, og setter sin lit til
Herren, Salme 40. 4.-6. Vi hører lyden av de glade og lette fottrinnene fra folk som så gjerne vil
frembringe DET GODE BUDSKAP. Er det mine fottrinn?
Håp - tross alt - da og nå!
Ikke alle spedalske ble helbredet, verken på Elias tid eller da Jeshua (=Herren frelser) virket.
Likevel spredte ryktet seg om Ham som gjorde messiastegnene, og mange ble berørt. Også vi som
har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli
Guds barn fullt og helt når kroppen blir satt fri. For i Håpet er vi frelst.
-

Messiasgjerningene blant jødene og folkeslagene bekrefter og åpenbarer hvem han er og
hva hans målsetting er. Jesus/ Jeshua ( Herren frelser).

-

Bibelens budskap lar oss prøvesmake på Messiastidens evige kvaliteter og velsignelse slik
den døvstumme fikk.

-

Møte med den nådige Jesus innebærer alltid forandring og endring.

-

Hvordan er lyden av mine fottrinn og klangen i lovsangen etter mitt møte med Jesus?

-

Ryktespredere med godt budskap! Kan vi anklages for å føre folk til Jesus?
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