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1 TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång 

Luk 17:11-19 Under sin vandring mot Jerusalem följde han 

gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in 

i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd 

och ropade: »Jesus, mästare, förbarma dig över oss!« Då sade 

han till dem: »Gå och visa upp er för prästerna!« Och medan 

de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när 

han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud 

och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. 

Han var samarier. Jesus frågade: »Blev inte alla tio rena? Var 

är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt 

tillbaka för att ge Gud ära?« Och han sade till mannen: »Stig 

upp och gå. Din tro har hjälpt dig.« 

Tio män med spetälska. Utestängda från mänsklig gemenskap. 

Vi läste: De stannade på avstånd och ropade: 

Risken att smitta någon med spetälska var överhängande. Gud 

gav sitt folk detaljerade anvisningar avseende sjukdomar: 

3 Mos 13:1-3 Herren talade till Mose och Aron. Om någon får 

en blemma, ett utslag eller en vit fläck på huden och det kan 

vara spetälska, skall han föras till prästen Aron eller någon av 

hans söner, prästerna. Prästen skall undersöka det angripna 

stället. Om behåringen har vitnat och stället ligger djupare än 

den omgivande huden, är det spetälska. När prästen ser detta, 

skall han förklara honom oren. 

När någon blev botad, skulle han visa sig flera gånger för präs-

ten. Även det en omfattande procedur för att förhindra smitta: 

3 Mos 13:6 Den sjunde dagen skall prästen undersöka honom 

ännu en gång. Har då angreppet gått tillbaka och inte brett ut 



sig, skall prästen förklara honom ren; det var bara ett utslag. 

Han skall tvätta sina kläder, sedan är han ren. 

Alla är vi världsmedborgare, som lever tillsammans på det här 

klotet. Ett förunderligt klot. Forskarna letar intensivt efter andra 

planeter med någon form av liv. Vår planet består av myriader 

olika liv. Allt från bakterier till blåvalar. Lärjungen Johannes 

skriver följande hisnande ord om vem Jesus är: 

Joh 1:10-14 Han (Jesus) var i världen, och världen hade blivit 

till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till 

det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt 

dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt 

alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, 

inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. 

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans 

härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och 

han var fylld av nåd och sanning. 

Alla tio gjorde som Jesus sa. Trots pågående sjukdom gick de 

iväg för att bli friskförklarade. Den myndiga kraft i Guds skap-

ande ord – alltså Guds eget ord, som tagit mänsklig gestalt och 

levde bland oss som människa – tog bort all sorts sjukdom. En 

enda av de tio - en samarier - återvände och föll ner inför Jesus 

av tacksamhet. Det fick Jesus att ställa frågan: 

Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge 

Gud ära?« Och han sade till mannen: »Stig upp och gå. Din tro 

har hjälpt dig.«  

Reflektion: Vem ger jag äran när jag blivit frisk? Ärar jag Jesus 

– Guds son - som skapat alla mina myriader celler i min kropp 

och som öppnat evigheten för mig? Eller, ärar jag vår tids avgud 

”Vetenskapen” den som skapat obalansen i vår tillvaro? 


