Bibel intro:
- Kära vänner, idag kommer vi att beröra ett ganska känsloladdat
ämne som tar upp hur bön, helande, tro, sjukdom och synd hör
ihop.
Vi kommer alla med olika erfarenheter när det gäller frågan om helande.
En del av oss har fått vara med om hur Gud har helat.
- Många är sjuka utan att ha fått erfara ett helande.
Samtidigt så finns det dom i bland oss som har fått vara med om hur
helande har missbrukats. Detta kan lätt leda till smärta, sår och
förvirring.
- Själv så kan jag känna igen mig i alla dessa påståenden.
När vi bemöter dagens text så finns risken att man hamnar i ett av två
diken.
- Vissa har blivit så brända på mycket av det missbruk som sker så att
man avfärdar att Gud inte längre helar idag.
Det andra diket är att hävda som man gör inom vissa delar av
trosrörelsen att det är en kristens rättighet att bli helad och att om man
inte blir helad att det är den sjukes fel.
- Båda av dessa är fel! Hur ska vi då förhålla oss till frågan angående
helande?
Kan sjukdomar bero på synd? Beror alla sjukdomar på synd? Hur hör
helande och tro ihop?
- Vad har Guds suveränitet att göra med helande?
Hur går helande till? Och vad är andligt helande? Detta är några av de
frågor som dagens text kommer att beröra.

- Välkomna att gå med mig till Jakob 5:13-20
[Bibelläsning, bön]
5:13 Lider någon bland er? [Då] ska han be. Är någon glad? [Då] ska
han lovsjunga.
5:14 [Är] någon bland er sjuk? [Då] ska han kalla på församlingens
äldste, och de ska be över honom [och] smörja honom med olivolja i
Herrens namn.
5:15 Och trons bön ska rädda den som är sjuk, och Herren ska resa
honom upp. Och om han har begått synder ska det förlåtas honom.
5:16 Bekänn därför [era] synder för varandra, och be för varandra så
att ni må bli helade. En rättfärdig [mans] bön uträttar mycket när den
verkar.
5:17 Elia var en man med samma natur [som] oss, och han bad
innerligt att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet på
tre år och sex månader.
5:18 Och han bad igen, och himlen gav regn, och jorden bar sin frukt.
5:19 Mina bröder, om någon bland er skulle vandra bort från
sanningen och någon återför honom,
5:20 ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg,
frälser hans själ från död[en] och övertäcker många synder.
Introduktion:
- Nu så har vi kommit fram till det sista textavsnittet i Jakobs brev.
Detta utmanande brev som pekar på hur vi praktiskt ska leva ut
våran tro.
Med risk för att bli tjatig så säger jag det ännu en gång att vi har fått
möta tre huvudteman i Jakobsbrevet som är:
1. Prövningar och frestelser.
2. Vishet att leva det kristna livet med betoning på vårt tal
3. Rikedom och fattigdom
Här i sista kapitlet så berörs alla dessa ämnen, men det är framförallt
temat om prövningar och frestelser som vi här får möta.

- Redan i kap 4:13-17 så fick vi möta prövningen och frestelsen att
leva oberoende av Guds suveränitet.
I kap 5:1-12 så handlade det om den frestelse och prövning som det
innebär att utsättas för förtryck och orättvis behandling.
- Och i dagens text i v.13-18 så handlar det om hur vi ska hantera de
prövningar och frestelser som vi får möta när vi bli sjuka.
Och avslutningsvis i v.19-20 så knyter Jakob ihop brevet med vikten av
att återföra en broder eller syster som kommit på villovägar.
- Detta textavsnitt börjar i v.13 med hur vi ska gensvara till olika
omständigheter i livet.
5:13 Lider någon bland er? [Då] ska han be. Är någon glad? [Då] ska
han lovsjunga.
- Ordet för att lida här återkopplar till v.10 där det står: Bröder, ta
profeterna som talade i Herrens namn som föredömen i att lida
och visa tålamod.
I denna vers så handlade lidandet primärt om förföljelse. Här i v.13 så
verkar det ha en mer allmän betydelse som kan inkludera både
förföljelse men även den orättvisa behandling som Jakob tidigare talade
om.
- Det kan även syfta på andra svårigheter som t.ex. sjukdom. I
situationer av lidande så ska vi enligt Jakob be.
Om vi jämför med Paulus så ska vi enligt Ef 6:18 ständigt be och enligt 1
Thess 5:17-18 be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden.
- Jakob däremot delar in alla livets omständigheter i två delar: När vi
lider och när vi är glada.
När vi lider så ska vi be till Gud. Vad är det då vi ska be? Att Gud ska ta
bort lidandet?

- Detta är absolut någonting som vi kan be, men mest av allt som vi
ser i övriga brevet ska vi be att vi skulle vara uthålliga i prövningen
med ett rätt sinnelag.
Som vi såg i början på Jakobsbrevet i kapitel 1 så är det de prövningar
som vi får genomgå som Gud använder för att bygga sin karaktär i oss.
- Så när vi får lida då ska vi be. Vidare säger Jakob i v.13 Är någon
glad? [Då] ska han lovsjunga.
Att vara glad står nödvändigtvis inte i motsats till att lida. Jakob har ju
både i kapitel 1 och här i kap 5 kallat den som härdar ut för salig som
betyder lycklig.
- Det är framförallt i tider av glädje som vi behöver extra påminnelse
om att vända oss till Gud.
Och just här så är det i lovsång som i sig är en form av bön, där man med
sin mun prisar Gud.
- Bön handlar inte bara om att be om något från Gud, utan även om
bekännelse, tillbedjan och tacksägelse.
Så oavsett våra omständigheter i livet så ska vi vända oss till Gud i bön
och lovsång.
- Ett exempel på detta är Paulus och Silas som mitt under vad vi
skulle kalla extrem förföljelse där dom blivit misshandlade och
fängslade bryter ut i tillbedjan.
Dom var fyllda av glädje över sin frälsning. Dom flesta av oss sitter på ett
eller annat sätt fängslade i livets omständigheter.
- Det kanske är en sjukdom, nöd, svårigheter, besvärliga relationer
på jobbet eller i släkten eller var det vara må.

I dessa situationer så får vi dels be att Gud tar oss ur dom, men om han
inte gör detta att kan skulle hjälpa oss att vara uthålliga.
- Samtidigt så får vi inte glömma att vi kan glädja oss över vår
frälsning oavsett vad vi går igenom.
När de 70 lärjungarna kom tillbaka i Luk 10 och var glada över att till och
med de onda andarna lyder dom så säger Jesus i v.20, ” Men gläd er inte
så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i
himlen.”
- Detta är något vi kan glädja oss över och lovsjunga Gud för oavsett
hur svåra våra omständigheter ser ut.
Ok, nu så kommer vi till det som ni nog alla har väntat på: helande!
5:14 [Är] någon bland er sjuk? [Då] ska han kalla på församlingens
äldste, och de ska be över honom [och] smörja honom med olivolja i
Herrens namn.
- Här så verkar det tyda på att den som är sjuk är så sjuk så att han
eller hon inte kan gå till de äldste utan måste kalla på dom.
Ordet för äldste är en synonym till pastor och syftar på de som har blivit
utsedda till att leda församlingen.
- Om någon är allvarligt sjuk så ska denne kalla på församlingens
äldste som ska be över honom.
När det står ”be över” så är det mycket möjligt att det indikerar att den
sjuke är sängliggande.
- Sen så står det att de ska smörja den sjuke med olja. Vi ser detta på
ett annat ställe i NT, nämligen i Markus 6:13 och de drev ut många
onda andar och smorde många sjuka med olivolja och botade
dem.

Vad innebär det då att smörja sjuka med olivolja? Har det en medicinsk
funktion som i Lukas 10 när den barmhärtige samariten hällde olivolja
och vin i såren på mannen som hade blivit överfallen av rövare?
- När vi bodde i Tunisien så använde man olivolja för massa olika
medicinska syften, men jag tror inte det är detta som Jakob syftar
på utan snarare att det är av en symbolisk betydelse.
I GT så smörjde man både kungar och präster för att avskilja dem till
tjänst för Gud och jag tror det är på ett liknande sätt man smörjer sjuka
men för att avskilja dom åt Guds speciella omsorg.
- Olja kan också symbolisera den helige Ande.
Så måste man då alltid smörja med olja när man ber för sjuka? Nej, det
finns olika sätt att be för sjuka men detta är ett sätt i vilket de äldste på
ett speciellt sätt symboliskt avskiljer den sjuke till Guds omsorg.
Hur går då helande till? Jakob skriver i v.15:
5:15a Och trons bön ska rädda den som är sjuk, och Herren ska resa
honom upp.
- Först och främst: vem är det som helar? Är det den som ber? Nä,
det står att Herren ska resa honom upp, så helandet kommer från
Herren och inte från en människa.
1 Korintierbrevet 12:9 talar visserligen om helandets gåva, men om det
är någon som blir helad så är det Gud som helar människan.
- Vad ska vi då säga om trons bön som ska rädda den som är sjuk?
Har delar av trosrörelsen och andra sammanhang rätt när dom hävdar
att om en människa inte blir helad att det är personens fel eftersom hon
inte har tillräcklig tro?
- Och hur passar Guds suveränitet in i det hela?

När det gäller helande liksom all annan bön så spelar tron en viktig roll. I
bönen om vishet när man råkar ut för prövningar så skriver Jakob i kap
1:6-8
1:6 Men han ska be i tro utan att tvivla, för den som tvivlar liknar en
havsvåg som drivs och kastas av vinden. 1:7 För en sådan människa bör
inte tänka att han ska få något av Herren. 1:8 Han är en tvehågsen
man, ostadig på alla hans vägar.
- Om vi inte tror på det vi ber om så ska vi inte få något.
Craig Blomberg skriver sammanfattat följande angående Jesu helanden i
evangelierna:
- Om vi gör ett studie över Jesu helandemirakler så ungefär hälften
av gångerna så gensvarar han till någons tro och den andra halvan
av gångerna så försöker han att framkalla eller stärka tron där den
är svag eller inte förekommer.
Vi får inte ta bort faktorn att t.ex. Jesus valde att begränsa miraklerna
han gjorde baserat på otro.
- T.ex. i Markus 6 så står det om att Jesus inte kunde göra någon
kraftgärning i sin hemstad och att han bara botade några få sjuka
där och hur han förundrade sig över deras otro.
Om vi inte tror på att Gud kan hela då kommer han inte heller att hela.
Men all tro som behövs är tro som ett senapskorn.
- En man vid namn Thomas Schaller har sagt: Tro som ett senapskorn
kan förflytta ett berg, men tro som ett berg kan inte förflytta ett
senapskorn.
Med detta påstående så syftade han på den ytliga övertro som en del
försöker skapa. Det räcker med tro så liten som ett senapskorn som var
det minsta av de frön som man kände till.

- Mannen vars son hade en stum ande i Markus 9 sa till Jesus, ”om
du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss!”
Jesus svarade honom: ”Om du kan, säger du. Allt förmår den som
tror.” 24Genast ropade barnets far: ”Jag tror. Hjälp min otro!”
- Fadern hade ingen märklig tro och bad till Jesus att han skulle
hjälpa honom med hans otro och Jesus helade hans son.
Så har då grupperingar inom trosrörelsen rätt som hävdar att det är en
kristens rättighet att bli helad och om hon inte blir helad att det är
hennes eget fel pga. att hon inte har tillräcklig tro?
- Denna lära är rent ut sagt farlig och vållar mycket skada för de som
är sjuka och inte blir helade.
Dom har nog med lidande från sin sjukdom och ovanpå detta så lägger
man på dom lidandet från människor som påstår att dom inte har
tillräcklig tro.
- Det är inte en kristens rättighet att bli helad.
Inom trosrörelsen betonar man att helande ingår i försoningen och
hänvisar till Jesaja ord, ”Det var våra sjukdomar han bar” och ”genom
hans sår är vi helade.” Detta stämmer utifrån en aspekt.
- Som kristna så är vi genom försoningen garanterade fullkomlig
hälsa, men inte i detta liv utan det liv som ska komma.
Men samtidigt så tillämpar Matteus denna text i Matt 8:17 på Petrus
svärmor som Jesus helade här i tiden.
- Skulle fullt ut helande ingå i försoningen nu i tiden då skulle vi inte
ha något åldrande eller någon fysisk död vilket vi ju har.
Dom troende i Nya testamentet och i historien med den största
tänkbara tron har alla dött och majoriteten av dom från sjukdomar. Gud
är den som räknar våra dagar.

Vad ska vi då säga angående påståendet att Gud vill hela alla och om
man inte blir helad att det beror på att man har för lite tro?
- Det finns ett litet mått av sanning i detta. Just med tanke på att
otro hindrade Jesus från att hela många.
I vårat exempel här i Jakobsbrevet liksom med pappan med den
demonbesatte pojken i Markus 9 och många andra exempel i
evangelierna så handlade det här inte primärt om den sjukes tro utan
den som ber vilket blir tydligt i Jak 5:16 om en rättfärdig mans bön.
- I flera fall i NT så kunde överhuvudtaget den ”sjuke” inte ha någon
tro eftersom de hade dött.
Men ändå så uppväckte Jesus och bl.a. Petrus och Paulus folk från det
döda.
- Det finns också flera exempel i Bibeln där människor inte blev
helade som t.ex. i 2 Tim 4:20 där Paulus lämnade Trofimus i Miletus
eftersom han var sjuk.
Paulus uppmanade också Timoteus att använda lite vin för hans mage
eftersom han så ofta är svag. Det grekiska ordet för svag här kan också
betyda sjuk.
- Verbformen av detta ord används i just Jak 5:14 ”om någon är sjuk”
Hallå: Men det var ju genom Paulus som människor blev helade när man
lade på dom dukar och klädesplagg som kommit i beröring med hans
kropp.
- Kunde då inte Paulus som hade sådan tro ha helat sina
medarbetare som också var fulla med tro?
Nej, dom blev inte helade. Det är också möjligt att Paulus törntagg som
han pratade om i 2 Kor 12 skulle kunnat vara relaterat till en sjukdom.

- Även i denna text så används samma ord för svaghet som i texten
med Timoteus som kan betyda sjukdom.
Dessa och många andra exempel från Skriften tillsammans med det
åldrande och den död som möter alla människor visar att Gud inte helar
alla.
- Även om det skulle kunna vara som så att en människa inte blir
helad eftersom hon inte tror så får vi passa oss från att säga detta.
Att som vissa i trosrörelsen säger att en människa inte blivit helad eller
inte är rik eftersom hon inte har tillräcklig tro är förödande och rent ut
sagt skadligt.
- Detta har orsakat att hundratals människor i vårt land går och mår
mentalt dåligt, allt pga. en felaktig teologi.
Det har till och med lätt till att människor har dött som har vägrat att
uppsöka läkare och ta sin medecin för att dom så mycket har ”hållit fast
vid sitt helande”
- Gud förmår att hela om vi bara har tro som ett litet senapskorn,
men han väljer inte alltid att göra detta och varför han inte gör
detta beror inte på att Gud inte är god.
Men en sak vet vi: Gud han har vårt andliga bästa i fokus och han är god
emot oss.
- Det är våra prövningar och där ibland sjukdomar som Gud
använder för att bygga karaktär i oss.
I Jak 4:15 står det ”Om Herren vill ska vi leva och göra det eller det.” Så
vi måste ta med Guds suveränitet i beräkningen.
- Ytterst så beror helande på Guds vilja. Det är som 1 Joh 5:14-15 säger:
V.14 Och detta är den frimodiga tillit som vi har till honom, att om vi
ber om något efter hans vilja, [så] hör han oss.

V.15 Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, [så] vet vi att vi
har det begärda som vi har bett honom om.
- Så om vi ber om något efter hans vilja så får vi det. Men vill då inte
Gud att alla ska bli helade?
Detta kan kännas svårt att förstå. Alla blir tyvärr inte helade i detta livet,
men ändå så är Gud god.
- Några av dom kristna som genom historien har fått vara till enorm
hjälp för andra människor har fått kämpa med mycket svåra
sjukdomar utan att bli helade.
Men i deras svårigheter så har dom fått vara till oerhörd välsignelse för
andra människor.
- Om vi går tillbaks i historien så ser vi hur dom flesta kristna gick
igenom svåra sjukdomar utan att bli helade.
I vår tid så kan vi t.ex. påminnas om Joni Eareckson Tada som genom sitt
lidande efter hennes dykarskada har fått hjälpa tusentals människor som
hon aldrig skulle haft någon kontakt med om det inte vore för hennes
olycka.
- Ok, nu har vi talat mycket om missbruken som sker när det gäller
helande eftersom så många i vårt land har blivit illa behandlade på
det här området.
Vi får inte falla i det andra diket och tro att Gud inte kan hela idag. Gud
han helar, och vi måste fortsätta att i tro be för sjuka samtidigt som vi
förtröstar på att Gud är god oavsett om ett helande inträffar eller ej.
- Inledningsvis så ställde vi oss frågor: Beror sjukdomar på synd? Och
kan det vara så att alla sjukdomar beror på synd?
Vad säger Guds ord? I Slutet på Jak 5:15 så står det om den sjuke:
5:15b Och om han har begått synder ska det förlåtas honom.

- Och vidare i v.16:
5:16 Bekänn därför [era] synder för varandra, och be för varandra så
att ni må bli helade.
- Vi ser i dessa verser att sjukdomar kan bero på synd. Men
observera att det står, om han har begått synder.
Så sjukdomar behöver nödvändigtvis inte bero på personliga synder men
de kan det.
- Under Jesu tid så var det många som ansåg att alla sjukdomar och
tragedier var relaterade till synd.
Idag i vårt land så har vi motsatt problem där många inte alls tror att
sjukdomar kan vara en följd av synd.
- Vi behöver komma tillbaks till förståelsen att sjukdomar faktiskt
kan vara orsakade av synd.
I Bibeln så får vi många exempel på detta: T.ex. med den lame mannen
som Jesus helade som han i Joh 5:14 säger till: ”Synda inte mer så att
inte något värre drabbar dig.”
- I 1 Kor 11:30 så säger Paulus att det fanns sjuka och svaga bland
dem och att några hade dött eftersom de hade missbrukat Herrens
måltid.
Och i 5 Moseboken så ser vi en direkt länk mellan sjukdomar och Israels
synder (5 Mos 28:58-63).
- Ett tydligt exempel på en sjukdom som sprids genom synd är aids.
Ok, det finns de som får sjukdomen som inte har begått en
personlig synd för att få den.
Skulle män och kvinnor bara ha sex inom äktenskapets ramar så skulle
aids nästintill dö ut.

Det är genom sexuell omoral som denna sjukdom primärt sprids. Ett
annat tydligt exempel från sjukvården är att man kunnat se ett samband
mellan oförlåtelse och sjukdomar.
- Samtidigt som vi ser att sjukdomar kan bero på synd så måste vi ha
klart för oss att inte alla sjukdomar beror på personlig synd.
När det gäller Job så tillbakavisar både Job och Gud att Jobs lidande och
sjukdom skulle bero på synd (Job 9:13-21; 29:1-30:31).
- I Joh 9:2 så frågar lärjungarna Jesus om en blindfödd man: ”Rabbi,
vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han
föddes blind?”
Jesus svarade: ”Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat,
utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på
honom” (Joh 9:3).
- Slutsatsen av detta är att synd kan vara orsaken till sjukdom men
det behöver inte vara så.
Vi får vara mycket försiktiga att säga att någons sjukdom skulle bero på
synd.
- Samtidigt när vi är sjuka så ger det oss tillfället att rannsaka oss
själva om vår sjukdom kan bero på någon synd som vi inte bekänt.
Så synd kan vara ett hinder för helande.
- Detta för oss till v.16: Bekänn därför [era] synder för varandra, och
be för varandra så att ni må bli helade.
Detta är enda stället i Nya Testamentet där vi är uppmannade att
bekänna våra synder för varandra.
- Ska vi bekänna alla synder för varandra? Är det detta Jakob talar
om?

Jag tror inte det.
Författaren Daniel Doriani listar tre generella principer när det gäller att
bekänna synder.
1. Att den som har syndat ska bekänna sin synd till den han eller hon
eller han har syndat mot.
2. Att vi bekänner dolda synder till Gud så som ilska, avundsjuka och
lust, även om de inte lätt till handling.
Det är inte troligt att vi skulle uträtta något konstruktivt genom att säga
till någon, ”jag avundades dig” eller ”lustade efter dig.”
3. Den tredje principen som Doriani nämner är att vi bekänner privata
synder, privat till den vi syndat mot. Och att vi bekänner offentligt
synder som har begåtts offentligt.
Jag skulle vilja tillägga att om man kämpar med en privat synd som ingen
känner till så kan det ibland vara bra att bekänna denna inför någon som
man har förtroende för.
- Också om vi tittar på många väckelser så har ett av startskotten till
dessa varit att man just har bekänt privata synder offentligt.
Så det är inte fel att bekänna en privat synd offentligt, det kan snarare
vara en hjälp för andra att ta itu med synder som de brottas med.
- Men om vi bekänner alla våra attityder och tankar för varandra så
skulle det nog snarare vålla skada en nytta.
Här i Jakob 5:16 så tror jag det handlar om primärt att bekänna synder
som vi har begått mot någon annan.
- När vi har gjort detta och de är förlåtna då är detta hinder för
helande borta.

Är det då bara de äldste som ska be för sjuka. Här i v.16 så ser vi att det
är hela församlingen som ska be: och be för varandra så att ni må bli
helade.
- Det står att ”En rättfärdig [mans] bön uträttar mycket när den
verkar.”
Alla som är rättfärdiga av tro och vill leva i överlåtelse inför Gud ska be
och deras böner uträttar mycket när de verkar.
- Men verkan på bönen beror ytterst på Guds nåd och kraft och inte
på den som ber.
För att illustrera hur en rättfärdig [mans] bön uträttar mycket när den
verkar så nämner Jakob Elia.
5:17 Elia var en man med samma natur [som] oss, och han bad
innerligt att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet på
tre år och sex månader.
5:18 Och han bad igen, och himlen gav regn, och jorden bar sin frukt.
- Elia var en rättfärdig och trogen man, men han var inte felfri. Jakob
beskriver honom som en man med samma natur som oss.
Elia var inte perfekt. Han flydde bort och gömde sig och till och med bad
till Gud att han skulle dö, en bön som Gud inte svarade.
- Men Gud svarade Elias böner om att det inte skulle regna och
senare att det skulle regna.
Vi kan be precis som Elia, vi kanske känner oss svaga, ensamma och
modlösa.
- Men som rättfärdigförklarade kristna som vill leva för Jesus så
uträttar våra böner mycket när de verkar.
Låt oss inte bara lämna dessa ord i Jak 5 åt sidan, utan låt oss verkligen
praktisera vad som står.

- Om du är sjuk, ställ dig frågan: Kan detta bero på någon synd som
du vet med dig. Låt oss bekänna våra synder.
Men också låt oss tro att Gud kan hela och att han gör det idag och låt
oss i tro be för dom som är sjuka.
- Må vi vädja till Gud att han griper in och helar, men också be att
Gud ger oss kraften och nåden att genomgå sjukdom när han väljer
att inte hela.
Och låt oss heller inte glömma att ha medlidande med varandra när vi är
sjuka och hjälpa varandra.
- Heb 12:12-13 säger 12Styrk därför kraftlösa händer och svaga
knän. 13Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar
inte går ur led utan i stället blir botad.
Istället för att ge massa tillämpningar så låt oss i vårt dagliga liv börja
med att praktisera vad vi just läst.
- Och låt oss inledningsvis börja med att i slutet på detta möte be för
om det är någon som är sjuk som önskar förbön för helande.
Avslutningsvis så talar Jakob om ett annat helande. Nämligen andligt
helande. Jakob säger:
5:19 Mina bröder, om någon bland er skulle vandra bort från
sanningen och någon återför honom,
5:20 ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg,
frälser hans själ från död[en] och övertäcker många synder.
- Här så har vi ett helande från evig död.
Om någon bland läsarna skulle vandra bort från sanningen och någon
återför honom frälser han dennes själ från döden.

- Jakob adresserar dom som bröder men det fanns också ofrälsta
ibland dem.
I kapitel 2 så har han talat om att tron utan gärningar är död och han var
oroad att det kunde finnas dom ibland dem som inte hade en sann tro.
- I kapitel 4 så kallar han vissa av dem äktenskapsbrytare och
mördare och i början på kap 5 så talar han till en grupp som inte
hade någon tro alls.
Även i de mest sunda församlingar så finns det människor som ännu inte
har blivit genuint frälsta, men även dom som har blivit frälsta kan
tillfälligt hamna på villovägar.
- Här så är det viktigt att vi söker dessa personer och återför dem
från deras villovägar.
Istället för att som vi såg exempel på i kap 4:11-12 att förtala och döma
vår broder så ska vårt mål vara att återföra dem så att deras själar blir
frälsta.
- Vi ska inte förtala en broder eller syster som vi upptäckt har
vandrat på villovägar utan istället återföra och genom Guds
förlåtelse få vara med att övertäcka många synder.
Dessa synder skulle lätt kunna användas till förtal och skvaller men som
kristna så säger 1 Pet 4:10: Framför allt skall ni älska varandra innerligt,
ty kärleken överskyler många synder.
- Det är inte det att vi struntar i synderna, utan när dom är förlåtna
så ska vi överskyla dem.
Så när en syndare blir återförd från hennes villoväg så får hon erfara ett
andligt helande.
- Alla människor går och bär på en synd sjukdom. Jesaja bok som är
nästa bok som vi ska börja med inleder med att säga i kap 1:5-6:

5

Var skall man mer slå er, då ni fortsätter i trolöshet? Hela huvudet är
sjukt och hela hjärtat svagt. 6Från fotbladet upp till huvudet finns inget
helt, bara blåmärken, ärr och öppna sår, som inte är urkramade eller
ombundna eller lindrade med olja.
- Människor är andligt sjuka och behöver hjälp med deras synd.
Det finns bara ett sätt i vilket vi kan få del av detta helande och det är
genom att någon annan tar på sig våran sjukdom istället för oss.
- För nästan 2000år sedan så blev Gud själv människa för att ta itu
med vår syndasjukdom en gång för alla.
Jesus kom ner på jorden och levde ett perfekt liv i full lydnad av lagen.

3

Han var föraktad och övergiven av människor,
en smärtornas man och förtrogen med lidande,
lik en som man skyler ansiktet för,
så föraktad att vi räknade honom för intet.

4

Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.
5
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
6
Vi gick alla vilse som får,
var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade HERREN på honom.
7

Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig
och öppnade inte sin mun.
Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,
lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,
så öppnade han inte sin mun.
8
Genom våld och dom blev han borttagen.
Vem i hans släkte besinnar

att när han rycktes bort från de levandes land,
blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse?
9
Bland de ogudaktiga fick han sin grav,
men hos en rik var han i sin död,
ty han hade ingen orätt gjort,
och svek fanns inte i hans mun.
10

Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida.
När du gör hans liv till ett skuldoffer,
får han se avkomlingar och leva länge,
och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom.
11
Genom den vedermöda hans själ har utstått
får han se och bli tillfreds.
Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många
rättfärdiga,
och deras skulder är det han som bär.
12
Därför skall jag ge honom de många som hans del,
och de starka skall han få som byte,
eftersom han utgav sitt liv i döden
och blev räknad bland förbrytare,
han som bar de mångas synd
och trädde in i överträdarnas ställe.
1 Pet 2:24 tillämpar helandet från Jesaja 53 som jag just läste på
fölåtelse från synd.
24
Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi
skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom
hans sår har ni blivit botade.
- Det var på korset Jesus tog på sig vår syndasjukdom och tog fram
den enda medicinen och botemedlet för denna sjukdom som är
evangelium.
Denna glada nyheten om hur Jesus har dött istället för och tillfredställt
Guds vrede för alla syndare som omvänder sig och tror evangelium.
- Vad människor måste inse är att dom är andligt sjuka och ta emot
medicinen annars så går dom evigt förlorade.

Här så har vi ett uppdrag att likt Jakob beskrev det i V.19-20 återföra
syndare från deras villovägar.
- Men först så måste dom inse att dom är sjuka. Om jag skulle vilja
ge dig världens dyraste medicin så skulle du bara skaka på huvudet.
Är du tokig, jag är inte sjuk. Jag behöver ingen medicin.
- Men om jag hade varit en doktor som hade gett dig diagnosen att
du bär på en dödlig sjukdom och att ditt enda hopp står till att äta
denna medicin, då hade du gladligen tagit emot den.
Vi har en uppgift i denna värld, att likt en läkare ge människor
diagnosen, du är dödligt sjuk, du är på väg till en evig död och ditt enda
hopp står till världens dyrast medicin.
- …som kostade Jesus hans eget blod och liv. Du kan få ta emot
denna medicin evangelium.
Den är gratis men den kommer att kosta dig allt. Släp taget om din
syndasjukdom och i tro ta emot medicinen.

