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Tacksägelsedagen 

Lovsång 

Matt 15:29-31 Jesus gick därifrån utmed Galileiska sjön och sedan upp 

på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom, och de 

hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade 

ner dem framför honom. Han botade dem, och folket häpnade: stumma 

talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Isra-

els Gud. 

Ofta påpekar jag att Jesus riktar sig till lärjungarna och inte till folket. 

Men, i dagens text så är det vanliga judar, alltså vanliga människor. 

Dessa människor hade givetvis hört talas om Jesus, därför att de hade 

med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem 

framför honom. 

De ville väl – en förändring till något bättre - för dessa människor som 

fanns i deras omgivning. Alla dessa lama blinda och lytta. Givetvis hade 

det varit mödosamt att få upp dem på berget till Jesus. Definitivt mer 

mödosamt än för dej och mej att ta med sig någon i en bil till en guds-

tjänst i Svenska kyrkan. 

I texten hörde vi följande ord: Och de prisade Israels Gud.0 

Frågan blir vem prisar vi? På Jesu tid här på jorden, fanns det många 

olika gudar. Är det Israels Gud - den Gud som uppenbarar sig i vår bibel 

- eller är det vår tids olika gudar som du och jag prisar? 

Ordet ”prisa” betyder: Berömma, hylla, lovorda, rosa eller ära. 

Således: Vem är det vi berömmer, hyllar eller lovordar? Är det den eller 

den artisten, företagsledaren eller politikern? 

Jesus hade två huvuduppgifter: 

1. Visa vem Gud är, visa på Guds natur. 

2. Genomföra försoningen för allas våra misstag. 

Människor prisar andra människor, lovordar dem, men Jesus visar i da-

gens text vem han är. Visar vem Gud är, genom alla de under han utför. 

Ett under är ingen vanlig förekommande händelse, för då vore under 

inte under! 



Dagens evangelium – det goda budskapet – handlar i högsta grad om 

under. Dagens text kan vi läsa i miljontals biblar, på olika språk. Det 

kan vara så, att vi ”skruvar på oss”, när under kommer på tal. Vill vi tro 

på under, eller, har tidsandan rationaliserat bort innehållet i dagens text? 

Jag avslutar den här bibliska allmänbildningen på samma sätt som förra 

söndagen, med avsikten: Är dagens text myter eller förmedlar dagens 

evangelietext en gudomlig sanning? 

- - -  

Förförelsen, att förkunna bibelns budskap såsom myter – alltså strunt – 

är inte nytt. Det började med att man mutade den romerska vakten, som 

hade hållit vakt vid graven. Det ledde till följande uttalande av Paulus: 

1 Kor 15:17-20 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro menings-

lös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i 

tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, 

då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus 

uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. 

Varför skulle Paulus ord vara sanna, kanske någon undrar. Mitt enkla 

svar blir: 

Alla lärjungarna – utom Johannes – blev avrättade för sin tro. Jag påstår 

att ingen, som står inför sin egen avrättning, håller fast vid en saga. 

Alla mina misstag börjar med en frestelse – alltså en förförelse. Så var 

det för Eva i Edens lustgård, så är det för oss, för mej och dej, i dag. 

När man fullföljt en frestelse, först då, inser vi att det var ett misstag! 

Jesu huvuduppgift var att förlösa dej och mej ur en omöjlig situation. 

Det gjorde han, genom att på korset – såsom Guds son – försona allas 

våra misstag.  

Vi får tillgång till Jesu försoning, genom en bön om räddning. Det enda 

som hindrar oss är vår prestige. Sannolikt värst för den som menat att 

Guds ord är myter och sagor. Så här lyder tillvägagångssättet och löftet: 

Rom 10:12-13 Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme 

herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var 

och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. 


