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18. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. oktober 2020 
 
Prekentekst: Matt 8:14–17  Jesus helbreder Peters svigermor 
Lesetekst I: Jes 53:1–5  Såret for våre overtredelser 
Lesetekst II: Hebr 2:10–18 En barmhjertig øversteprest 
 
 
Den lidende tjeneren i aksjon 
Sammenhengen  

Da Jesus trådte fram, måtte han først døpes av Johannes (Matt 3:13–17). To ting 
skjedde: a) Ånden kom ned over ham og ble over ham. b) Guds røst presenterte ham 
som Guds sønn med begreper hentet fra Jes 42:1-6.  

Trøsteboken hos Jesaja inneholder fire ‘sanger’ om en lidende tjener. ’ Ved Jesu dåp 
skjer nettopp det som den første ‘sangen’ signaliserer (ved åndsutrustningen og 
gudsrøsten). Døperen skjønte nå at Jesus var disse ‘sangenes’ hovedperson. Dermed 
måtte han også være den lidende syndebæreren. (Jes 53 er den fjerde ‘sangen’.) Etter 
denne dagen i Jordanelva ble sentrum i døperens forkynnelse at Jesus er Guds sønn, 
og at han er Guds lam (Jes 1:15–29).   

For vår tekst er dette et viktig bakteppe. Refleksjonssitatet i v.17 er jo fra Jes 53.  

 

En svigermor blir frisk 

Så til prekenteksten. Her står Jesus vi midt i blant folk med mange frustrasjoner og 
smerter.  

Også forkynnere i dag taler ofte til mennesker med bekymringer, sykdom, angst, nød 
og død. Med visse mellomrom, som f.eks. denne søndagen, kan vi gjerne skildre Jesu 
medlidenhet med dem som har helseproblemer. De er urolige i sitt indre pga 
alvorsskyer som henger over familielivet grunnet sykdom. Mange vil vi skal be for 
dem.  

I dagens tekst kom både Jesus medfølelse og Jesu makt til uttrykk. Han helbredet 
svigermor – og mange andre.  

Forbindelsen til Jes 53. 

Jes 53 skildrer den lidende tjeneren både som syndebæreren og sykdomsbærere. Det 
som skjedde med Peters svigermor, var derfor mer enn en guddommelig 
makthandling – i medfølelse. Det var oppfyllelse av den største profetien i GT! Når 



svigermor sto opp og stelte for dem, var det indirekte en mektig forkynnelse om Jesus 
som Guds sønn og Guds lam – i pakt med døperens forkynnelse og i pakt med med 
Jes 53. 

 

Synd og sykdom 

Vi må som Jesus selv understreke at det ikke er noen nødvendig individuell 
sammenheng mellom synd og sykdom (Joh 9:3). Men det er en generell 
sammenheng. I Jesaja-profetien er både folks sykdom og folks synder omtalt. Han 
som tok «på seg våre plager og bar våre sykdommer», var den som ble ført bort 
«likesom et lam» for å slaktes. Hvorfor? Fordi han bar ansvaret for alles synder og 
tok våre misgjerninger på seg (Jes 53:4-6).  

 

Å rydde i forestillinger 

En viktig oppgave for forkynnere er å hjelpe folk å rydde i trosforestillingene. Målet er 
en sunn bibelsk tro. Denne søndagen ville jeg ha vært ærlig og sagt at det faktisk er en 
forbindelse mellom synd og sykdom. Men straks ville jeg ha presisert at dette er en 
generell forbindelse: Synden kom inn i verden, og med den kom sykdom og død (1 
Mos 3). Vi er alle rammet og underlagt «syndens og dødens lov» (lovmessighet). Det 
var dette også svigermor til Peter var rammet av.  

Men fordi svigermor (og vi alle) lever under denne lovmessigheten (jf. Rom 8:19–24), 
ble hun syk og døde igjen. Helbredelsen var foreløpig. Men Jes 53 er et håpets 
kapittel de luxe! Han som så herlig helbredet svigermor, døde selv for synden for å 
kjøpe oss fri – både fra syndens og dødens lov! Helbredelsen i Kapernaum var (slik de 
er i dag) tegn som pekte helt fram til ‘herlighetsriket’. 

Ved troen på ham får vi her og nå full tilgivelse. Ingen synd kan fordømme oss. Og 
den dagen han kommer igjen, får vi – ved den samme troen – en helbredelse som 
ikke lenger er foreløpig (Åp 21:1-5)!  

 

I hans hender 

Et tilgitt Guds barn er i Herrens hender, både i gode og vonde dager, når kropp og sjel 
fryder seg, og når feberen og alvorlig sykdom rammer. Vi eier håp for evigheten. I 
troen på ham, ved tekstene om ham og i bønnen til ham får vi hjelp til å se framover. 
Og noen ganger gir han oss en forsmak på herligheten, ved herlige helbredelser (som 
også kan skje ved medisiner og eller annen legehjelp). 

 

… 

Slik har vi nå tatt med oss Jes 53 inn i den lille fortellingen om det som skjedde en 
dag i Kapernaum. Kanskje dette kan være en hjelp, kjære medpredikant, når du skal 
utlegge og anvende denne teksten. Godt mot! 



 

Salmeforslag: 

Takk at du tok mine byrder   Salmeboken nr.381, Sangboken nr. 288 

Skriv deg Jesus på mitt hjerte  Salmeboken r.339, Sangboken nr. 920. 
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