Bibel intro:
- Mina vänner, vi lever i en tid då människor förlöjligar och skrattar
åt Bibeln. En tid då man ser på vår tro som föråldrad och trångsynt.
En tid då många församlingar försöker vinna världen genom att anpassa
sig efter den. En tid då den kristna moralen hånas och Jesu död ses som
kosmisk barnmisshandel.
- Många sållar bort de delar som man inte gillar i Bibeln. Ett exempel
på detta är Jeffersons Bibel.
Thomas Jefferson bestämde sig för att klippa ut dom delar ur Bibeln som
han inte gillade och inte kände sig bekväm med.
- Helvetet, nä det kan inte existera. Det övernaturliga, omöjligt. Guds
vrede över synd, nä, det tror jag inte på osv.
Du kanske skakar på ditt huvud och säger, ”Jag skulle aldrig skapa min
egen Bibel”
- Men ska vi vara ärliga så måste vi också erkänna att vi alla frestas
av att skapa våra egna biblar.
Om vi undviker någon del av Bibeln, antingen omedvetet, av
bekvämlighet eller avsiktligen så har vi gjort precis som Thomas
Jefferson.
- Vissa av Bibelns sanningar är verkligen obekväma att handskas
med, det tar emot i vårt kött och förkunnar för oss att vi inte kan
fortsätta att leva vårt liv på det sätt som vi lever.
En sådan text är dagens text som bland annat säger att vänskap med
världen är fiendskap med Gud. Vad är då världslighet?
- Har det att göra med att man är världslig som kvinna om man inte
har på sig hatt, om man går på bio eller på Liseberg som man
tidigare förkunnade i pingströrelsen?

Är man världslig om man lyssnar på en viss typ av musik, spelar TV-spel,
eller om man har på sig dom senaste trendiga kläderna?
- Är man världslig om man försöker tjäna mycket pengar och ha den
senaste bilen?
Vad menas med att vara världslig? I 2 Tim 4:10 så får vi möta en man
som nog ingen av oss skulle anse vara världslig om vi hade träffat honom
några år innan detta skrevs.
- Han var en av Paulus följeslagare som hade offrat sin bekvämlighet
för att nå ut med evangelium.
Han hade lämnat bakom sig sin familj och fått utstått många faror,
lidanden och förföljelser för evangeliets skull.
- Vi kan läsa om hur han var med och hälsade församlingen i Kolosse
när Paulus satt fängslad.
Men sen så läser vi i 2 Tim 4:10 hur denne man, Demas hade övergett
Paulus pga. kärlek till denna värld.
- Vad är värdslighet? Idag så ska vi tala om världslighet: dess diagnos
och botemedel.
Och vad är väl mer passande än att gå till dagens text. Nämligen Jak 4:112.
[Bibelläsning, bön]
4:1 Varifrån kommer tvister och varifrån kommer stridigheter bland
er? Är det inte från era lustar, som för krig bland era lemmar?
4:2 Ni vill ha, men har inte, ni mördar och avundas, men kan inte
uppnå [något]. Ni strider och tvistar. Ni har inte, därför att ni inte ber.
4:3 Ni ber, men får inte, eftersom ni ber illa, för att ni vill slösa [det] på
era lustar.
4:4 [Ni] äktenskapsbrytare, vet ni inte att vänskap med världen är
fiendskap med Gud? Den som därför vill vara vän med världen blir
Guds fiende.

4:5 Eller menar ni att Skriften förgäves säger, ”Med svartsjuka längtar
han efter anden som han har låtit bo i oss”?
4:6 Men större [är den] nåd han ger. Därför säger den ”Gud står emot
de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.”
4:7 Underordna er därför Gud. Men stå emot djävulen, och han ska fly
från er.
4:8 Närma er Gud, och han ska närma sig er. Rengör [era] händer, [ni]
syndare, och rena [era] hjärtan, [ni] tvehågsna.
4:9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas till sorg och [er] glädje till
bedrövelse.
4:10 Ödmjuka er inför Herren, och han ska upphöja er.
4:11 Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar [sin] broder eller
dömer sin broder förtalar lagen och dömer lagen. Men om du dömer
lagen är du inte lagens görare utan [dess] domare.
4:12 Det finns [bara] en lagstiftare och domare, som kan frälsa och
förgöra. Men vem är du som dömer [din] nästa?
Introduktion:
- I vårt studie av Jakobs brev så har vi fått möta tre huvudteman som
är:
1. Prövningar och frestelser.
2. Vishet att leva det kristna livet.
3. Rikedom och fattigdom
I kapitel 3 så talade Jakob om visheten att leva det kristna livet och hur
det relaterar till vårt tal. Vidare så kom han in på skillnaden mellan
jordisk och himmelsk vishet och hur de manifesterar sig.
- Idag så kommer vi att fortsätta med temat: vishet att leva det
kristna livet.
I kap 1:26-27 så introducerade Jakob för oss vad en sann tillbedjan eller
gudstjänst är inför Gud. Det är att kunna tygla sin tunga som vi såg i kap
3:1-12.
- Vidare så lyfte Jakob fram att en sann tillbedjan är att ta sig an
föräldralösa och änkor i deras nöd. Alltså att ta sig an fattiga, något
som han tog upp i kapitel 2.

Dessutom så är en sann tillbedjan att hålla sig obefläckad från världen.
Det är detta som dagens text kommer att handla om.
- Vi kommer att få en diagnos på vad världslighet är och få
medicinen eller botemedlet för den.
Det första av fyra symptom på världslighet finner vi i v.1-3, nämligen att
själviskt försöka uppfylla sina lustar eller njutningar.
- Detta kan ta sig många utryck, var av vi ser ett i v.1-3.
4:1 Varifrån kommer tvister och varifrån kommer stridigheter bland
er? Är det inte från era lustar, som för krig bland era lemmar?
4:2 Ni vill ha, men har inte, ni mördar och avundas, men kan inte
uppnå [något]. Ni strider och tvistar. Ni har inte, därför att ni inte ber.
4:3 Ni ber, men får inte, eftersom ni ber illa, för att ni vill slösa [det] på
era lustar.
- Ordet för lustar i v.1 kommer från det grekiska ordet ἡδονῶν som
också kan betyda njutningar eller begär. Det är härifrån vårt ord
hednisk kommer och den filosofiska inriktning som kallas
hedonism.
I hedonismen så är målet för människans strävan att uppnå njutning och
med njutning så har det att göra med njutningar på alla livets områden.
- Det var just dessa syndiga njutningar och lustar som fanns i
församlingen och som Jakob vänder sig emot.
I detta sammanhang så hade det fått leda till tvister, stridigheter och
avund.
- När Jakob beskriver dessa tvister och stridigheter så använder han
två grekiska ord som annars används för att tala om krig.
Det hade gått så långt så i v.2 när man inte fick det man ville ha att Jakob
skriver: att de mördade och avundades varandra utan att uppnå något.

- Betyder detta att dom bokstavligen mördade varandra? Det skulle
kunna betyda så, men jag tror att Jakob här talar symboliskt vilket
han gör i v.1 om stridigheter och krig och i v. 5 när han talar om
äktenskapsbrott.
Jag tror här att Jakob hänvisar tillbaks till Jesu undervisning i
bergspredikan som vi redan sett ett antal gånger i Jakobs brevet.
- I Matt 5:21-22 så säger Jesus, 21Ni har hört att det är sagt till
fäderna: Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför
domstolen. 22Men Jag säger er: Den som är vred på sin broder är
skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt
dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din
dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.
Här så likställer Jesus att vara vred på sin broder eller säga något
nedvärderande som ditt dumhuvud eller din dåre med mord.
- Det var det att människor sökte sitt självförverkligande och sina
lustar och njutningar som kom att leda till osämja.
Man kom i vägen för varandra i jakten på att få sina njutningar och
begär uppfyllda och så uppstod stridigheter.
- Dessa lustar och njutningar beskrivs som om de för krig ibland våra
lemmar, alltså våra kroppar.
Och det är detta som vållar stridigheter. I stycket innan där Jakob talat
om världslig och himmelsk vishet så såg vi att den himmelska visheten
uppenbarade sig i frid.
- Dessa lustar och njutningar däremot har sitt ursprung i den
jordiska, själiska och demoniska visheten.
I sin kamp att få det dom ville ha så missade dom i v.2 att be och därmed
fick inget.

- Men även när dom bad så ser vi i v.3 hur dom ber men inte får
eftersom dom ber illa för att slösa det på sina lustar eller
njutningar.
Många gånger när vi ber så får vi inte det vi ber om eftersom vi ber illa
och är motiverade av våra själviska motiv.
- Detta är ljusår från att be: Fader vår som är i himlen, helgat vare
ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen så och
på jorden.
Det är inte fel att be om saker som ”ge oss idag vårt dagliga bröd”, men
frågan är: vad är motivet bakom våra böner?
- Är det att vi vill uppfylla våra syndiga lustar och njutningar eller är
våra böner fokuserade på Guds ära.
Världslighet kan manifestera sig på många olika sätt men roten till det är
ett inre problem i våra hjärtan.
- Låt oss rannsaka våra hjärtan. Försöker vi själviskt att uppfylla våra
lustar, begär och njutningar?
Vad är det du är uppfylld av. Vad är det som är din längtan i ditt liv? Vad
är det du strävar efter?
- Det finns två typer av hedonism. En som är syndig som styrs av
människans ego.
Men det finns också en biblisk form av hedonism som finns utryckt i
första frågan i Westminsters lilla katekes:
- Vad är människans främsta ändamål? Människans främsta ändamål
är att förhärliga Gud och åtnjuta honom för alltid.
Det är som John Piper säger: ”Gud blir som mest förhärligad i oss, när vi
är som mest tillfredställda i honom”

- Vilken av dessa hedonismer är det som du manifesterar? Detta blir
en tydlig indikator på om vi är värdsliga eller andliga.
Och ska vi vara ärliga så frestas vi alla på olika områden av värdslighet.
- Är ditt främsta mål att åtnjuta Gud för alltid eller drivs du av någon
annan längtan?
Världslighet blir tydligt manifesterad när vi finner vår tillfredställese i
något annat än Gud.
- Det kan t.ex. vara i materiell framgång, yrkes karriär, dina barns
framgång, din familj, sexuell tillfredställelse eller rent ut sagt lycka.
När vi söker denna tillfredställelse och strävar efter att uppfylla våra
lustar, njutningar och begär så kan det ha förödande konsekvenser som
bland Jakobs läsare, då man börjar strida och tvista med varandra.
- Många gånger så är upphovet till våra konflikter värdslighet där det
visar sig att vi inte har korsfäst vår själviskhet och vårt kött.
Om vi lever och strävar efter att uppfylla våra lustar, njutningar och
begär, då har vi tydligt fått diagnosen av världslighet.
- Låt oss se på nästa symptom på världslighet i v.4-5 som är andligt
ätenskapsbrott. Jakob skriver:
4:4 [Ni] äktenskapsbrytare, vet ni inte att vänskap med världen är
fiendskap med Gud? Den som därför vill vara vän med världen blir
Guds fiende.
4:5 Eller menar ni att Skriften förgäves säger, ”Med svartsjuka längtar
han efter anden som han har låtit bo i oss”?
- I Gamla Testamentet så beskrevs Gud som Israels man. När folket
hade varit trolösa mot honom så tilltalades dom som
äktenskapsbrytare.

Det är detta Jakob vill fånga när han skriver [Ni] äktenskapbrytare.
Många svenska bibelöversättningar väljer att översätta detta ord med
trolösa vilket är vad det syftar på, men då missar man kopplingen till GT,
som beskriver Israels otrohet som andligt äktenskapsbrott.
- Hur definierar då Jakob andligt äktenskaps brott? Jo, det är
vänskap med världen som är fiendskap med Gud.
Den som vill vara vän med världen blir Guds fiende. Tidigare så har Jakob
skrivit om Abraham i Jak 2:23 att han kallades Guds vän.
- Men här så talar han om att vara Guds fiende. Dom som Gud står
emot i sin vrede.
Världen är det organiserade system som är aktivt fientligt och bortvänt
från Gud.
- Att vara vän med världen det har att göra med att identifiera sig
med världens standard och prioriteringar.
Här så har vi två riken som står i motsättning mot varandra. Det är Guds
rike som besår i rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande (Rom
14:17).
- Och det andra är mörkrets välde (Kol1:13), med Satan som dess
gud (2 Kor 4:4), som står i fiendskap med Herren.
Vilket av dessa riken karaktäriserar dig? Är din livsstil annorlunda än en
icke kristen?
- Om vi för ett ögonblick skulle låta en främmande person få jämföra
ditt liv med en icke kristen, skulle då din livsstil vara annorlunda?
Skulle han eller hon se en skillnad på ditt tal, internet vanor, hur du klär
dig, den musik du lyssnar på, de tv-program du tittar på, dina intressen,
hur du spenderar din fritid, handskas med dina pengar, dina tankar,
drömmar och mål.

- Skulle man se en skillnad på dig och din icke kristne granne,
arbetskamrat, skolkamrat eller vän?
Vi blir inte frälsta genom våra gärningar men dom blir en indikation på
om vi har blivit frälsta.
- Lever du för denna värld eller lever du för Guds rike?
1 Joh 2:15 säger: Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om
någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.
- Älskar du denna värld eller älskar du Gud?
Det är inte fel att kolla på TV eller film, men ser du på sådant som är
avskyvärt i Guds ögon?
- Kan du sitta och njuta av att se på sex och meningslöst våld i filmer,
kan du obehindrat sitta och titta på människor som hånar vår tro?
Kan du gotta dig i att lyssna på sekulär musik där texterna präglas av
omoral, svordomar, droger och ondska?
- Ser du det som underhållning att spela slaktarspel samtidigt som
hjälplösa människor blir skoningslöst torterade och mördade i
Syrien och Irak?
Är du mer entusiastisk över den senaste filmen eller TV-spelet än du är
över att läsa din Bibel och be?
- Föredrar du att umgås med dom som vill leva för världslig njutning
framför att vara med dom som vill leva i helighet?
Vad är det du prioriterar i det liv? Här så blir det tydligt vem som är vår
vän, Gud eller denna värld.
- Du kanske säger: ”Detta är lagiskt.” Nej, min vän, men det
uppenbarar var du har ditt hjärta. Det kristna livet kretsar inte kring
hur du lyckas anpassa dig efter ett beteende mönster.

Vad allt handlar om är: Vem är du förälskad i, Gud eller denna värld?
- Älskar du denna världens njutningar eller älskar du Gud?
Det är precis på samma sätt med ett äktenskap. Jag har ingått ett
förbund med min fru att älska henne i nöd och lust tills döden skiljer oss
åt.
- Då är det helt otänkbart för mig att ge mig hän åt någon annan
kvinna.
Är du förälskad i världen eller är du förälskad i Gud. Det handlar inte om
lagiskhet utan om vem du älskar.
- Paul Washer har träffande sagt: Guds fruktan begränsar inte en
människa, detta sätter henne fri.
Vänskap med världen sårar Guds hjärta. V.5 säger: 4:5 Eller menar ni att
Skriften förgäves säger, ”Med svartsjuka längtar han efter anden som
han har låtit bo i oss”?
- Denna vers kan tolkas på lite olika sätt, men själv tror jag att den
bästa tolkningen är att se det som om det är Gud som svartsjukt
längtar efter livsanden som han har låtit bo i oss.
Likt en man eller kvinna som är svartsjuk över om dess partner är
otrogen så är Gud svartsjuk gentemot den människa som är otrogen mot
honom.
- När världslighet få smyga sig in i våra liv så sårar vi Gud. Och om
det är detta som karakteriserar och präglar våra liv så blir det en
indikation på att vi är förlorade och aldrig har fått ta del av Guds
frälsning.
Skillnaden mellan en förlorad och en frälst människa är att den förlorade
njuter av att leva ett liv i synd och världslighet medans den frälsta
kämpar emot synd och världslighet.

- Låt oss inte ta lätt på detta och bedra oss själva. På ett eller annat
sätt så blir vi alla influerade av världslighet och det är viktigt att vi
inser det så att vi kan ta emot botemedelet.
Det tredje symptomet på världslighet som jag vill att vi ska se ur vår text
hittar vi i v.11-12.
4:11 Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar [sin] broder eller
dömer sin broder förtalar lagen och dömer lagen. Men om du dömer
lagen är du inte lagens görare utan [dess] domare.
4:12 Det finns [bara] en lagstiftare och domare, som kan frälsa och
förgöra. Men vem är du som dömer [din] nästa?
- Förtal är illasinnat och lögnaktigt tal gentemot vår nästa. Ordet kan
också betyda att tala emot andra.
Att förtala och tala nedvärderande om andra är ett symptom på
världslighet.
- Denna världens furste är själv lögnens fader (Joh 8:44), ont tal
kommer från honom och är antänt av självaste Gehenna som Jak
3:6 talar om.
När Jakob skriver om att döma sin broder så menar han inte att vi inte
får bedöma en broder eller systers beteende eller till och med om någon
blir föremål för församlings disciplin.
- Men tyvärr så är vi många gånger för snabba med att dra
slutssatser och har en dömande attityd eller framtoning.
I konflikter så är det lätt att leta fel och felaktigt döma varandras
attityder och motiv.
- Om vi förtalar och talar nedvärderande med en dömande attityd så
förtalar vi och dömer självaste lagen enligt Jakob.

Vi sätter oss över lagen och bestämmer själva vad som gäller. Här så
hänvisar Jakob indirekt tillbaks till 3 Mos 19:16-18.
- I v.16 så talar det om att vi inte ska förtala, i v.17 så får vi balansen
av att döma att vi ska tillrättavisa vår nästa så att vi inte för hans
skull kommer att bära på synd.
Och sen i vers 18 så står det att vi ska älska vår nästa som oss själva.
- När vi förtalar och talar illa och nedvärderande mot eller om
varandra så ställer vi oss över lagen och dömer lagen och bryter där
med mot kärleksbud att älska vår nästa som oss själva.
Det är inte vi som avgör vad som är Guds lag och standard utan enligt
Jak 4:12 så finns [det bara] en lagstiftare och domare, som kan frälsa
och förgöra. Men vem är du som dömer [din] nästa?
- När vi på ett felaktigt sätt dömer vår nästa så älskar vi inte han eller
henne som oss själva.
Tidigare så sa vi att världslighet kan manifestera sig på många olika sätt
men att roten till det är ett inre problem i våra hjärtan.
- När vi genom vårt tal talar det som inte förhärligar Gud så
uppenbarar vi världslighet i våra hjärtan.
Tyvärr så går vi och bär på vår gamla människa och vi säger allt för ofta
saker som vi sedan ångrar.
Vi har sett tre symptom på världslighet:
1. Att själviskt försöka uppfylla sina lustar och njutningar.
2. Andligt äktenskapbrott, alltså vänskap med världen
3. Förtal och dömande
Det fjärde och sista symptomet på världslighet i vår text finner vi i v.6,
nämligen högmod eller stolthet.
- Gud han står emot de högmodiga och stolta.

Andrew Murray beskriver stolthet som ”roten till all synd och ondska.”
- Högmod och stolthet har att göra med när människor försöker ta
Guds plats och den ära som bara han är värd att få.
Det är vad Puritanen Thomas Watson har beskrivit som the ungoding of
God. Att avsätta Gud från att vara Gud och själv försöka ta hans plats.
- Stolthet är enligt Jonathan Edwards den värsta huggormen som
finns i hjärtat och den största orosstiftaren när det gäller själens
frid och gemenskap med Kristus.
Högmod och stolthet manefesterar mer än något annat denna världens
furste, Satan som försökte ta Guds plats.
- Tyvärr är detta symptom på världslighet mer vanligt i våra liv en vi
är villiga att erkänna.
Vi har alla sökt vår egen ära. Och det är detta som hela denna värld
kretsar kring, att bli något och att framstå som något i människors ögon
och få ta emot ära och berömmelse.
- Men när vi söker vår egen upphöjelse och ära så gör vi oss själva till
tjuvar som stjäl från Gud och i själva verket gör vi oss till gudar när
vi berövar Gud från hans rättmäktiga ära.
Det är inte för inte som ordet för idol på engelska betyder just avgud.
- Efter att vi har fått symptomen på världslighet så måste vi medge
att vi på ett eller annat sätt manifesterar världslighet.
Vi har alla sökt tillfredställelse i något annat en Gud. Vi har alla försökt
att uppfylla våra själviska njutningar och begär.
- Vi har alla varit trolösa genom att kompromissa med världen. Vi har
alla talat illa och dömt vår nästa och vi har alla manifesterat
stolthet.

Vi bekänna att vi uppenbarar världslighet i våra liv.
- Vad är då medicinen och botemedlet för världslighet? Jakob ger oss
fyra saker som kan tillämpas både på den sant kristne som kämpar
mot världslighet och på den icke kristne som fortfarande håller fast
vid världen.
Den första delen av medicinen eller botemedlet mot världslighet är att
ödmjuka sig inför Gud som vi ser i v.6 och 10.
- 4:6 Men större [är den] nåd han ger. Därför säger den [alltså
Skriften] ”Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han
nåd.”
Efter att ha sagt att Gud med svartsjuka längtar efter anden som han har
låtit bo i oss så står det att större är den nåd han ger.
- Gud själv i sin allmakt står emot de högmodiga men de ödmjuka
ger han nåd.
Om vi ödmjukar oss inför Gud och släpper taget om vår självdyrkan och
att söka vår egen ära så lovar Gud oss att han ska ge oss nåd, alltså det vi
inte förtjänar.
- En ödmjuk människa präglas av motsatsen till världslighet.
Det verkar som om en del av de stridigheter och tvister som pågick i
församlingen hade att göra med att vissa försökte sätta sig själva
framför andra där dom ville vara ledare.
- Att det fanns någon form av maktkamp bland dom. Men det är inte
så här Guds rike fungerar.
I v.10 så säger Jakob: Ödmjuka er inför Herren, och han ska upphöja er.
- I världen så försöker man att tränga sig före varandra men det är
inte så det ska gå till i Guds rike där vi ska ge andra förturen.

När Abraham och Lot i 1 Mos 13 blickade ut över landet för att avgöra
vad de skulle besitta så hade Abraham som den äldre rätten att välja
först, men istället så visade han ödmjukhet och lät sin brorson Lot välja
först.
- Läser vi vidare ser vi hur Herren upphöjde Abraham eftersom han
hade ödmjukat sig inför Herren.
Må vi be att vi alla skulle få växa till i ödmjukhet.
- Den andra delen av botemedlet mot världslighet får vi i vers 7:
4:7 Underordna er därför Gud. Men stå emot djävulen, och han ska fly
från er.
- Världslighet kommer från djävulen själv. Det bästa sättet som vi
kan stå emot honom på är att fullt ut underordna oss Gud.
Det finns ett så kallat evangelium som förkunnas idag som går ut på att
det är bara att tro sen så är allt ok.
- En del av förespråkarna för detta säger att du inte behöver
omvända dig från din synd utan att du kan fortsätta och leva i den
och njuta av den.
Man hävdar också att man bara behöver ta emot Jesus som sin Frälsare
men inte som sin Herre.
- Detta är rena nonsens. Antingen tar vi emot hela Jesus eller ingen
alls.
Om du vill bli räddad från din världslighet och synd så måste du vara
villig att släppa taget om den och underordna dig Gud som Herre på alla
områden av ditt liv.
- Gud är en svartsjuk Gud som vi såg i v.5, han kommer inte att vilja
dela oss med någon eller något annat.

Om du som kristen står inför ett dilemma. Kan jag göra detta eller inte
så ställ dig frågan? Förhärligar detta Gud eller bedrövar det honom.
- Låt Gud få vara mottstocken för vad som är världsligt eller ej? Och
glöm inte att det handlar om en relation, inte om en lista som du
ska uppfylla.
Älskar du Gud så kommer du att vilja leva ett liv underordnat honom.
- Att stå emot djävulen betyder inte att man förbannar och står och
skriker mot djävulen som man lär i vissa kretsar.
Om inte ens ärkeängeln Mikael vågade uttala en smädande dom över
djävulen i Judas 9, vilka är då vi att göra detta?
- Vi står emot djävulen genom att underordna oss Gud och genom
att vara ödmjuka.
Det är som jag nämnde i förra predikan som Jonathan Edwards har sagt:
”Inget håller en människa så mycket borta från djävulens räckhåll som
ödmjukhet”
- I vissa fall så måste vi fly från djävulens frestelser samtidigt som vi
ibland tvingas stå mitt ibland dem.
Även om det inte beskrivs här så är det också genom bön och att vi står
orubbliga i tron som vi står emot djävulens listiga angrepp.
- Att vi håller upp tronssköld mot alla den ondes brinnande pilar av
världslighet.
Den tredje beståndsdelen av medicinen mot världslighet finner vi i vers
8 som jag skulle vilja kalla uppriktig omvändelse.
4:8 Närma er Gud, och han ska närma sig er. Rengör [era] händer, [ni]
syndare, och rena [era] hjärtan, [ni] tvehågsna.

- Sann omvändelse innebär att vi släpper taget om synden och
greppar tag i Kristus genom tro.
Att istället för att hålla fast vid vår världslighet att vi närmar oss Gud,
vilket vi gör genom att ödmjuka oss och underordna oss honom.
- Tillskillnad från de högmodiga som Gud står emot så närmar han
sig de som närmar sig honom.
En sann omvändelse för alltid med att vi bär sådan frukt som hör till
omvändelsen (Matt 3:8).
- Att vi inte vill fortsätta i synden utan att vi rengör våra händer och
hjärtan från världens befläckelser.
Att vi verkligen släpper taget om synden. Här så beskrivs inte läsarna
som bröder och systrar utan som ni syndare och ni tvehågsna.
- Att vara tvehågsen betyder att vara villrådig eller ha svårt att
bestämma sig. Det grekiska ordet kommer från ordet två och själ,
tvåsjälad.
Här så har det att göra med Gud eller världen. Vi kan inte ha båda. Gud
och världen kan inte leva i en vänskaplig samexistens.
- Dom är fiender!!!
Därför så säger Jakob till oss den sista delen av botemedlet mot
världslighet i v.9 som också det är knutet till omvändelsen, nämligen en
uppriktig ånger och sorg över synden.
4:9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas till sorg och [er] glädje till
bedrövelse.
- Itsället för att skratta och glädje oss i världslighet så är det riktiga
gensvaret till Gud när vi förstår vår synds vidrighet inför honom att
vi klagar, sörjer och gråter över vår synd.

När senast låg du på dina knän och grät över din synd och värdslighet?
- För mig var det länge sedan. Det är så lätt att bli kall och avtrubbad
över synden.
När senast var du bedrövad över din synd? Må Herren komma och
belysa för oss djupet av vår synd och värdslighet.
- Är du vän med världen, eller är du vän med Gud. Du kan inte vara
vän med båda.
Antingen så är du Guds vän och världens fiende eller så är du världens
vän och Guds fiende.
- Vi kan omöjligt ha en fot i världen och en fot i Guds rike. Vi måste
ta ställning.
Låt oss stämma in med Elia: ”Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om
det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ
honom.”
- Låt oss ödmjuka oss och underordna oss Gud i uppriktig sorg och
omvändelse.
Den yttersta lösningen och botemedlet på världslighet är Jesu kors.
- Det är bara genom korsets kraft som vi kan stå emot världens
förförelser.
Kristi död är vad som gör det möjligt för oss att få förlåtelse för vår synd
och som ger oss kraften att övervinna synden.
- Det är korset som är Guds kraft till frälsning och som ger oss
visheten att leva det kristna livet.
Det är när vi lever med evangelium i centrum som får alla andra
lockelser att framstå som tomma och meningslösa.

- Låt oss avsluta med puritanen John Owens visa ord:
”När någon sätter sin tillgivenhet till korset, korsfäster han världen som
en död och oönskad sak.
- Syndens lockelser förlorar då sin attraktion och försvinner. Fyll dina
känslor och tillgivenhet med Kristi kors och du hittar inget utrymme
för synden.”

