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4. søndag i åpenbaringstiden – 23. januar 2022 

Prekentekst: Luk. 13,10-17 
Lesetekt I: Ordsp 14,21-22.25.31 
Lesetekt II: Fil 1,20 

 

Løse lenker på sabbaten? 
Dagen 

Alle tekstrekkene for denne dagen inneholder en evangeliefortelling med fokus på Jesus som 
helbreder. Lesetekstene har også fokus på Gud som ser de fattige og undertrykte, og har 
omsorg for dem. Dagens bønn gjenspeiler også dette fokuset:  

“Jesus Kristus, barmhjertige Herre,  

du lot blinde se og løste dem som var bundet av sykdom.  

Vi ber deg: Hjelp oss når vi roper til deg i vår nød,  

så vi kan fryde oss over frelsen du gir,  

du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,  

én sann Gud fra evighet til evighet.  

Amen.” 

Teksten 

Dagens evangelietekst står i forlengelsen av to Jesus-ord om dom eller omvendelse. Vår tekst 
kan sees som en konkretisering eller eksemplifisering av hva omvendelsen må dreie seg om.  
Den demonstrerer også at denne omvendelsen er mulig gjennom Jesus.  

Slik jeg opplever det er brennpunktet i teksten, forholdet mellom bud og regler på den ene 
siden, og omsorgen for det enkelte menneske på det andre. Jesus konfronterer et misbruk av 
sabbatsbudet, fordi dette settes over Guds mange påbud om omsorg for de svake og vår 
neste. «Løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen også på sabbaten og 
leier dem ut så de får drikke? 16 Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet 
i hele atten år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» 

Dette perspektivet gjenspeiles også i GT-teksten, vers 31: “Den som undertrykker den svake, 
håner hans skaper, den som hjelper den fattige, gir Gud ære.” 



Det er også verdt å merke seg at Jesus bruker uttrykket Abrahams datter, om kvinnen. Ved å 
gjøre det stadfester han hennes verdi på lik linje med resten av folket. Hennes fysiske 
tilstand endrer ikke på hvem hun er, og det gjør henne ikke mindre verdt enn de friske i 
befolkningen. 

Aktuelt perspektiv: Dagen og Vårt Land har den siste tiden satt fokus på usunn 
helbredelsesforkynnelse, koblet til svak tro eller mangel på tro. I teksten vår er Jesus opptatt 
av å løse den lenken som kvinnen er bundet av, dvs sykdommen.  

De religiøse lederne på den tiden var så opptatt av at sabbatsbudet ikke måtte brytes, at de er 
villige til la kvinnen beholde lenken for å overholde budet. Det er dette Jesus irettesetter dem 
for. Spørsmålet jeg stiller meg er om Jesus ville konfrontert et fokus på “for lite tro” hos 
mennesker som ikke blir helbredet, som en tilsvarende lenke å bli bundet av? Men det er 
mulig dette er å lese for mye inn i teksten. 

Det finnes flere eksempler i evangeliene på at Jesus selv anklager mennesker for å være lite 
troende, men svært sjelden i møte med en som trenger helbredelse. 
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