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Förspillda tillfällen. Städerna som inte omvände sig. 
 

”Kom ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig.”  Så förmanades med 

stort allvar församlingens ledare i Sardes. Och om förmaningen inte hörsammades, om tillfällena till 

omvändelse förspilldes, skulle vilken stund som helst Herrens dom drabba nådesföraktaren: ”Kom 

därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig 

vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.” 

Episteltextens allvarsord understryker med kraft vad vi läst i såväl dagens evangelium som i 

predikotexten. Det är tragiska berättelser om förspillda tillfällen som Herren i dag ställer fram för oss.   

I evangelietexten läste vi om Jesu tårar över Jerusalem, och det är ingen tillfällighet att vi just den här 

söndagen i slutet av augusti läser om hur Jesus såg in i framtiden och grät när han såg vad som skulle 

drabba den sköna staden.  År 66 startade ett judiskt uppror mot romarna. För en kort tid lyckades man 

driva romarna på flykten, men nya romerska styrkor organiserades under kejsar Vespasianus 29-årige 

son, generalen Titus, och undan för undan återbesattes landsbygden av de romerska trupperna. Stora 

folkskaror flydde undan till Jerusalem, där trängseln blev stor. Vid påsktiden nådde Titus´ härar fram 

till Jerusalem. Staden belägrades och de lägre delarna av staden erövrades.  I augusti gav så Titus 

order om stormning av tempelberget och Antoniaborgen. Den 10:e augusti är minnesdagen för 

Jerusalems förstöring. Då stormades själva tempelberget, templet stacks i brand och blodet från 

många, många tusentals dödade, som trängt sig samman på tempelberget och i själva templet, rann i 

strömmar ner från berget.  Den 30:e augusti år 70 fullbordade så general Titus Jerusalems förstöring. 

Då låg, i enlighet med Jesu förutsägelse, inte sten på sten kvar av templet. I branden hade allt templets 

guld smält ner och soldaterna hade i jakt på guldet vräkt omkring brandresterna till en enda ruinhög.  

När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den och sade: "Tänk om du i dag hade 

förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Ty det skall komma 

dagar över dig, när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig 

från alla håll. De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar i dig sten på 

sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig." Luk. 19. 

Har Herren handlat så mot det folk han en gång av nåd utvalde till sitt egendomsfolk, till bärare av alla 

frälsningens löften genom Gamla förbundets tid, har han låtit sådant gå över det folk han särskilt 

upphöjt och vårdat sig om, har han låtit Jerusalem läggas i grus och aska, så fullständigt att man 

efteråt, enligt den judiske historikern Josefus,  inte kunde finna läget för ett enda hus, 

har han låtit det sköna templet, där han själv hade sin boning, jämnas med marken −  

det säger oss  med stort allvar hur slutet blir för den som framhärdar i nådesförakt och otro!!?? 

I predikotexten i dag ropar Jesus sitt ve över andra städer – Korasin, Betsaida, Kapernaum – alla hade 

de varit föremål för stor nåd från Herren, alla hade de förkastat den frälsning Kristus erbjudit dem.  

Och så ljuder över dem verop från honom, som kommit för att frälsa syndare, en frälsning som de 

visade ifrån sig och hånade och förkastade.  

Förspillda tillfällen – det handlar om människor som förhärdat sig och gått evigt förlorade. Om 

människor som nåtts av evangelii nådeserbjudande, som kallats från död till liv, som fått många 

nådestillfällen att vända om till Herren, men som avvisat dem alla, förhärdat sina hjärtan och så slutat i 

förtappelsen, i evig pina.  

Vad kan vara avsikten med sådana berättelser som vi den här dagen får lyssna till? När Herren ställer 

sådana här texter framför oss, vill han att de skall leda till allvarlig självprövning inför Herrens 

ansikte. Han vill ställa fram vår egen andliga situation i kritisk belysning.  

Är det med dig som med han i Sardes: Du har namnet att du lever, men du är död? Är du rätteligen 

omvänd? Lever du i sann trosförening med din Herre och Frälsare – eller har du bedragit dig med ett 

falskt hopp? Är du rentav en nådesföraktare, som folket i de städer Jesus ropade sitt ve över? 

Sådana frågor vill Herren med dagens ämne och texter väcka i våra hjärtan. Och där bakom ligger en 

oändlig kärlek och omsorg om oss syndare. Herren vill inte någon syndares död, utan att han vänder 

om från sin onda väg och får leva. Han vill inte heller att någon skall gå och bedra sig med ett falskt 

hopp – tro att man är på himlavägen fast man vandrar mot förtappelsen. 



Därför ropar den nådefulle Guden från himmelen, därför kallar din Frälsare, Jesus Kristus på dig, 

därför överbevisar den helige Ande om synd, om rättfärdighet och om dom – allt för att du inte en 

gång skall vakna upp när det är försent och upptäcka att du bedragit dig med ett falskt hopp. 

För sent skall syndarn vakna, Där ingen morgon är; Där skall han evigt sakna Den nåd, han spillde 

här, Där inga böner höras, Där ingen bättring sker; Ty kan väl bättring göras, Då ingen tid är mer? 

Hebreerbrevets författare varnar sina läsare för förhärdelse med exempel från Israels historia i Gamla 

förbundets tid:  Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era 

hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. Där frestade de mig och 

satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar under fyrtio år. Därför blev jag vred på detta släkte 

och sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. Då svor jag i min vrede: 

De skall aldrig komma in i min vila. Hebr. 3: 7-11. Och detsamma gör Paulus i brev till församlingen i 

Korint, som vi läste i förra söndagens episteltext: Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs 

ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. Därför skall den som menar sig stå, se till att han 

inte faller. 1 Kor. 10: 11-12. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den 

blir till nytta. Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu 

är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. 2 Kor. 6: 1-2. 

 

Förspillda tillfällen! Kan man förspilla Guds nåd? – Ja, det kan man! Man kan förhärda sitt hjärta och 

kasta bort Herrens alla nådeskallelser. Har man sedan också hört mycket Guds ord, betyder det att man 

har större ansvar och strängare straff för den som förkastar Guds nåd. 

Men hur ska jag veta att jag inte har förspillt mina tillfällen och har ett förhärdat hjärta? Du hörde 

Herrens ord nyss: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan… Se, nu är den rätta tiden, 

nu är frälsningens dag… Det betyder att det är nådatid. Det betyder att du har fått ett nytt nådestillfälle 

i dag. Nådatiden var inte slut ens för Jerusalem och de städer Jesus ropade sitt ve över. Många gånger 

än besökte dem Herren, dels genom sin Son, dels genom sina lärjungar och lät dem höra såväl lagens 

dom, som evangelium om Kristus Jesus. När Guds ord ljuder är det nådatid. När Herren säger sitt 

”kom”, så menar han vad han säger. Han är inte som vi som kan säga ett och mena något annat. Och 

nu ville Herren Gud få reda ut allt, låta dig vila i nåden, ge dig ett hjärta som i tro och förtröstan 

omfattar Kristus Jesus som din Frälsare, och ingjuta sin fruktans Ande i ditt hjärta, så att du inte viker 

av ifrån honom.  

 

Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar… 

Jesus hade sänt ut sina apostlar att predika och förberett dem på vad de skulle möta i sin  

verksamhet. Sedan gick Jesus själv vidare, predikande och undervisande i de olika städerna, läser vi i 

kapitlets inledning. Och han predikade med makt och myndighet.  Folk häpnade. Aldrig hade någon 

talat som han! Och han gjorde stora under och kraftgärningar.  I stora skaror samlades människor runt 

honom. Många ville höra honom undervisa. Många kom med sina sjukdomar och krämpor och blev 

botade. Men omvända sig från sitt syndiga leverne ville man inte. Och då säger Jesus dem, vad följden 

blir av ett sådant förhållningssätt: "Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som 

har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck 

och aska.  Jag säger er: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er. Och du, 

Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Ty om de 

kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag. Men jag säger 

er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig." 

Korasin, Betsaida, Kapernaum – ingen av de städerna existerar i dag. Man vet inte ens säkert var 

Korasin och Betsaida låg. Kapernaum är en ruinstad, där man också kan gå omkring i resterna av 

synagogan, där Jesus predikat – alltsammans en mäktig påminnelse om sanningen i Jesu verop. 

I de här trakterna hade Jesus ofta vistats. Från Betsaida kom också Petrus, Andreas och Filippus.  

I Kapernaum bodde Jesus under sin verksamhet i Galileen, och dit hade också Petrus flyttat. Stor nåd 

hade de här platserna fått, men man förspillde sin nådatid. 

Tyrus och Sidon, urgamla, mäktiga städer i Fenicien längs medelhavskusten, var kända i Israel som 

ogudaktiga nästen, som för sin ogudaktighet drabbats av Herrens domar. Detta kan man läsa om i Jes. 

23, Hes. 26-28, i Amos 1 och Sakarja 9. Och Sodom, detta syndens näste, hade brunnit i eld och 

svavel från himmelen. Men enligt Jesus bar de på mindre skuld än de, som nåtts av evangelii kallelser 

från Jesu egen mun, men avvisat Guds nåd i Kristus Jesus. 



”Och du, Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen?” frågar Jesus.  Frågan är hämtad från Jes. 

14 och där handlar det om det stora Babylon. Babel var ju själva symbolen för satan och hans rike, 

men Jesus tillämpar det på Kapernaum, som kunnat bli upphöjt till himmelen, men som avvisat 

evangelium och nu skall nedstörtas till helvetet. Tyrus, Sidon och Sodom – varför fick inte de samma 

möjligheter som Korasin, Betsaida och Kapernaum? undrar du kanske. Hur Herren fördelar sina 

nådeskallelser är hans sak. Vi är inte i den positionen att vi ens har rätt att ställa frågan. Men Korasin, 

Betsaida och Kapernaum fick den nåd de behövde för att vända om. I Sodom fanns Lot, som i Bibelns 

kallas rättfärdighetens förkunnare. Tyrus och Sidon fick många besök av Jesus och apostlarna. I Matt. 

15 berättas om hur Jesus lämnade trakten runt Genesaret och drog sig undan till området runt Tyrus 

och Sidon. Och där kan man läsa om en kananeisk kvinnas tro på Jesus, hur hon trots att Jesus prövar 

henne, hänvisar till hundens rätt att äta smulorna och vägrar släppa hoppet om förbarmande från 

syndares Frälsare, så att Jesus säger: ”Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill.”  

Markus berättar om hur stora folkskaror kom vandrande från Tyrus och Sidon för att höra Jesus 

predika. (2 Petr. 2: 5ff, Matt. 15:21 ff, Mark. 3:8, Apg. 11:19; 21: 3f; 27:3). Det fattades inte något i 

Herrens nåd. Det fattades tro på Jesus. 

Och i dag gäller det oss. Vad skall vi tänka om dagens ämne och om oss i belysning av Bibelns 

berättelser om nådesföraktet? Vi har fri tillgång till Guds ord. Vi har bekännelsetrogna församlingar, 

som i allt vill följa och lyda Herren. Vi har många tillfällen att samlas kring Ordet och sakramenten, 

där Herren föder och när våra själar med de eviga, oförgängliga skatterna.  Har all denna nåd också 

inneburit omvändelse och ett helgat liv i Jesu efterföljd? Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de 

kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan 

ha omvänt sig i säck och aska. Ja, man klädde sig så i Bibelns länder för att visa att man sörjde djupt, 

att man ödmjukade sig inför Herren. Jag tror att vi hade haft användning för mycket säck och aska, om 

samma sed hade gällt hos oss. Vi behöver göra profeten Daniels ord (Dan. 9) till våra, och bedja: "O 

Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och 

håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort 

från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn… 

Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss… (Vi) måste gömma våra ansikten i skam 

därför att vi har syndat mot dig.” Så behöver vi be, men också komma ihåg vad Daniels-bönens 

fortsättning: ”Men hos Herren, vår Gud, finns barmhärtighet och förlåtelse.” 

Därför, som Paulus skriver i Rom. 2, vill Herren i sin stora godhet, med sin mildhet och sitt tålamod 

föra oss till omvändelse. Han vill rädda oss undan den farligaste av alla synder, den synd som ensam 

ställer oss utanför nådens och salighetens rike – OTRON, som gör att människan inte tror Guds ord i 

lag och evangelium, som inte vill omvända sig, inte vill erkänna sig vara en fördömelsevärd syndare, 

inte vill be Frälsaren om nåd och förlåtelse. Det är Otron som gör människan till en nådesföraktare och 

leder henne in på förhärdelsens väg. 

Men Herren vill rädda oss och frälsa oss till sitt eviga rike. Till honom törs man komma som man är. 

Det är inte farligt att ta honom på orden, när han säger sitt ”kom”. Det är tvärtom välsignat.  

Han kastar inte ut syndare, utan sluter dem i sin famn och gör barmhärtighet med dem.   

Så säger han i fortsättningen av vår text: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor 

så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni 

finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." 

Han förlåter synder och helar brister, han läker förkrossade hjärtan och ger ny kraft, glädje och  

frimodighet. I hans kraft, förlåten och upprättad, får du gå, möta vardagens små och stora utmaningar, 

med tillförsikt se framtiden an och så med glädje vänta Herrens ankomst i skyn. Amen. 
 

 

 


