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SÖNDAGEN EFTER NYÅR - Guds hus 

Mark 11:15-19 De kom till Jerusalem, och han gick till templet. 

Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte omkull 

borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som 

sålde duvor, och han lät ingen bära något med sig över tempel-

platsen. Han undervisade dem och sade: »Står det inte skrivet: 

Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har 

gjort det till ett rövarnäste.« Detta hörde översteprästerna och 

de skriftlärda, och de sökte efter ett sätt att röja honom ur 

vägen. De var rädda för honom, eftersom alla människor var 

överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade 

de staden. 

Vi måste tänka ut något sätt, så vi slipper denne Jesus! Alla 

människor påverkades av Jesu ord. Rädsla inför hans överty-

gande undervisning hade gripit de religiösa ledarna. Varför? 

Ett rimligt, kort svar: De hade gjort om tempelområdet till ett 

köpcentrum! Vi vet inte om köpmännen var anställda eller lie-

rade med de religiösa ledarna. Kommersen störde påtagligt 

Guds avsikt med templet: Bön och tillbedjan. 

Skriftens ord: ”Ett bönens hus för alla folk” som Jesus påta-

lade, finner vi hos profeten Jesaja, vi läser vad som står skrivet: 

Jes 56:6-7 Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra 

tjänst hos honom, älska Herrens namn och vara hans tjänare, 

ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den och håller 

fast vid mitt förbund får … komma till mitt heliga berg och 

glädjas i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skall 

jag ta emot på mitt altare. Mitt hus skall kallas ett bönens hus 

för alla folk. 



Ur bibelns synvinkel är du och jag främlingar. Vi tillhör andra 

folk. Ändå är vi välkomna, redan under gamla testamentets tid! 

Förutsättningen är – liksom i dag! – att:  

1. Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos 

honom,  

2. älska Herrens namn och  

3. (vill) vara hans tjänare 

Främlingar, som ville tjäna Gud, var alltså välkomna till Guds 

tempel i Jerusalem. Guds vilja med templet var: Bön, tillbedjan 

och offer. Offren var ”beviset” på sinnesändring – alltså om-

vändelse – och bön om förlåtelse. Ett offer medför alltid ett 

minskat ekonomiskt livsutrymme. 

Texten ”ni har gjort det till ett rövarnäste” innebar att ledarna 

vilseförde folket, modell: ”Gud gillar offer. Köp fem lamm så 

får du ett gratis!”. Givetvis var de rädda för Jesus.  

Människan har fått möjligheten att välja, alltsedan Adam och 

Evas tid. Du och jag gör våra val i dag, på samma sätt som man 

gjorde på Jesajas tid. Då hade Gud föreskrivit att offra djur. De-

ras blod bar syndens konsekvens i gamla förbundets tid. Efter 

Jesu uppståndelse är det Guds egen sons blod som renar oss från 

syndens konsekvens. Vår evighetsgrundande valmöjlighet se-

dan 2000 år består i att tro eller förkasta Guds gåva till dej och 

mej.  

Gåvan är: Jesu försoningsgärning. Någon större gåva finns inte! 

Aposteln Paulus skriver följande till församlingsborna i Efesos: 

Ef 2:8-9 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, 

Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall 

kunna berömma sig. 


