Kära vänner,
Hur förhåller ni er till Jesus?
- Om vi skulle gå ner här på Kortedala torg och fråga hur människor
förhåller sig till honom så skulle vi få många olika svar.
En muslim skulle svara att han eller hon vördar Jesus som en stor profet.
Frågar vi en hindu eller en buddist så skulle de nog hålla honom för en
vishetslärare.
- Skulle vi fråga svenskar så skulle många nog säga något i still med
att de uppskattar hans moraliska exempel.
Skulle vi däremot fråga hur människor förhåller sig till honom baserat på
vissa av de saker som han sa och gjorde så skulle vi få en helt annan
reaktion.
- Skulle vi peka på hans handlande och de ord han sa som tydligt
pekar på att han är Gud så skulle en muslim vända sig emot detta.
Skulle vi för en hindu, buddist eller svensk lyfta fram att Jesus sa att han
är vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till Fadern utan
genom honom så skulle man tycka att han var alldeles för exklusiv.
- Mina vänner: vi befinner oss på en resa genom Lukasevangeliet
som var skriven för att vi ska veta hur säkra dessa ord om Jesus är.
På denna vandring så vill Lukas tvinga oss att ta ställning. Vem är denna
Jesus? Hur förhåller jag mig till honom, det han gjorde och det han sa.
- I Lukas 9:51 så ägde ett skifte rum där Jesus vänder sitt ansikte på
väg mot Jerusalem där han skulle komma att dö.
Under denna vandring så börjar människor bli mer fientligt sinnade
emot Jesus vilket kommer att kulmineras kring hans död.

- Idag så ska vi få möta 4 olika gensvar till Jesus efter att han drivit ut
en stum demon.
Vi ska se på hur människor. 1. Anklagagar Jesus, 2. Förundras, 3. Kräver
ett tecken, 4. Det gensvar som vi bör ha att vi tar emot Guds ord och
bevarar det.
- Så hur förhåller du dig till Jesus? Lukas påpekar att vi inte kan hålla
oss neutrala till honom.
Det går inte att komma här söndag in och söndag ut och lyssna till
förkunnelsen om Jesus och hålla dig neutral.
- Det går inte bara att plocka ut godbitarna och det du tycker om
från Bibeln och lämna resten åt sidan.
Du måste ta ställning: Tar du emot Jesus för den han är, vad han har
gjort och allt han säger eller ej?
- Lukas är väldigt svartvit: Antingen så tar du emot hela Jesus eller så
är du emot honom.
Hur förhåller du dig till Jesus? Låt oss gå till vår text i Lukas 11:14-36 och
ställa oss frågan: Är jag med Jesus eller emot honom? Hur förhåller jag
mig gentemot honom?
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Jesus drev vid ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onde
anden hade farit ut, talade den stumme, och folket förundrade sig.
15
Men några av dem sade: ”Det är med hjälp av Beelsebul, de onda
andarnas furste, som han driver ut de onda andarna.” 16Andra ville
snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen. 17Men han
visste vad de tänkte och sade till dem: ”Ett rike som har kommit i strid
med sig självt blir ödelagt, och hus faller på hus. 18Om nu Satan har
kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det
är med hjälp av Beelsebul som jag driver ut de onda andarna. 19Men om
det är med hjälp av Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med
vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför att vara era
domare. 20Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda

andarna, då har Guds rike kommit till er. 21När den starke beväpnad
vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. 22Men kommer det en som
är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom
alla vapen som han litade på och fördelar bytet. 23Den som inte är med
mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
24
När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom
ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon
tänker han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. 25När
han så kommer och finner det städat och pyntat, 26ger han sig av och tar
med sig sju andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor
där. För den människan blir det sista värre än det första.”
27
Då Jesus sade detta, ropade en kvinna i folkskaran: ”Saligt är det
moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat.” 28Han
sade: ”Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.”
29
Då folk strömmade till, sade Jesus: ”Detta släkte är ett ont släkte. Det
begär ett tecken, men det skall inte få något annat än Jonas tecken. 30Ty
liksom Jona var ett tecken för folket i Nineve, så skall Människosonen
vara det för detta släkte. 31Drottningen av Söderlandet skall vid domen
träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens
yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än
Salomo. 32Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte
och bli det till dom. Ty de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är
mer än Jona.
33
Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under
skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in
ser skenet. 34Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också
hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker.
35
Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. 36Om hela din kropp har ljus
och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när
ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken.”
[Bön]
- Mina vänner: När vi kommer in i händelsernas centrum så har Jesus
just drivit ut en stum demon och i denna händelse så beskrivs inte
miraklet i detalj som så ofta tidigare i Lukasevangeliet utan fokusen
hamnar på hur människor gensvarar.

Det intressanta är att ingen ifrågasatte om Jesus drev ut demonen. Det
var uppenbart för alla.
Och här så får vi tre olika gensvar till vad Jesus just gjort, medan Jesus
själv betonar ett fjärde. För det första så ser vi i v.14 hur folket förundrar
sig.
- Detta kommer vi få ett exempel på i v.27-28 då efter att en kvinna
har sett detta mirakel och lyssnat till Jesu undervisning hur hon
ropar att det moderliv som har burit Jesus är saligt.
I v. 15 så möter vi ett annat gensvar där man anklagar Jesus att driva ut
demoner med Satans hjälp och detta kommer att adresseras i v.17-26.
- I v. 16 så har vi ett tredje gensvar där man ifrågasätter Jesus och
begär ett tecken från honom och detta kommer Jesus att bemöta i
vers 29-32.
I slutet på vår text i v.33-36 så får vi sen en förklaring på varför vi
gensvarar olika till Jesus.
- Så folket här uppenbarar 3 olika gensvar + att Jesus uppenbarar för
oss ytterligare ett gensvar av motagande och bevarande som är det
sett som han vill att vi ska gensvara på.
Så låt oss i tur och ordning kolla på dessa fyra olika gensvar genom vilka
även vi och människor i vår tid uppenbarar hur vi förhåller sig till Jesus.
Dessa gensvar så som de uppenbaras i tur och ordning i vår text är:
1. Anklagande, 2. Med förundran, 3. Mottagande, 4. Ifrågasättande
Låt oss börja med att titta på det anklagande gensvaret. Jesus har just
drivit ut en stum demon vilket gör att den stumme nu kan tala.
- Och här så anklagas han att han gjort detta genom Beelsebul,
demonernas furste som syftar på Satan. Detta görs tydligt av den
efterföljande texten.

I detta första anklagande gensvar så hävdar man att Jesus drivit ut
demonen med Satans hjälp. Man säger att det goda Jesus har gjort är
något ont.
- Och är det inte också på detta sätt som många fortfarande idag
2000 år senare säger: att församlingen, Kristi kropp på jorden är
ond när vi t.ex. talar om att det bara finns en väg till Gud och står
upp för de oföddas rätt och en biblisk sexual etik.
Människorna här i texten anklagade Jesus för att gå den ondes väg, att
vara hans hantlangare och för att visa att så inte är fallet ger Jesus oss
två exempel.
- För det första så ger han liknelsen med hur ett rike som är delat
och står i strid med sig själv inte kan bestå.
Om Satan är delad och står i strid med sig själv hur kan då hans rike stå
kvar?
- Om Jesus med hjälp av Beelsebul, Satan driver ut demoner, hur kan
då den ondes rike bestå?
Man försvagar inte sitt eget rike. Till sina kritiker så säger Jesus i v.19
Men om det är med hjälp av Beelsebul som jag driver ut de onda
andarna, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer
därför att vara era domare.
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- Vilka är här era söner: Många moderna författare hävdar att det är
lärjungarna.
Själv så tror jag att det syftar på kritikerna, de judiska ledarnas
efterföljare.
- Om Jesus skulle driva ut demoner med Beelsebul då borde detta
också underförstått leda till att deras söner, dom bland judarna
som gjorde detta iså fall också drev ut demoner genom Beelsebul.

Så m.a.o. säger han att deras söner kommer att döma dom för detta
uttalande.
- Om däremot i v.20 det är med Guds finger som Jesus driver ut de
onda andarna då har Guds rike kommit till er.
En grundläggande sak att tänka på vid bibeltolkning är första gången
något förekommer i Bibeln.
- Första gången som Guds finger nämns i Bibeln är när Gud sänder
de 10 plågorna över Egypten så att Farao ska släppa Guds folk.
För er som kommer ihåg så lyckades Faros spåmän att återskapa dom
två första plågorna.
- Men när det gällde den tredje plågan: myggorna i 2 Mos 8:19 så
lyckades inte spåmännen återskapa detta och brast ut: ”Detta är
Guds finger”.
Dom erkände att detta var Guds handlande. Och precis på samma sätt
så var denna demonutdrivelse ett tecken på Guds handlande. Det var
Guds finger, ett tecken på att Gud verkligen handlade och att hans rike
hade kommit.
- I parallellstället i Matt 12:28 talas det om att det var genom den HA
som Jesus drev ut demonerna. Guds rike var nu här.
Jesus har makten över det onda och kom för att sätta människor fria
från demoniskt styre och föra dem in i hans rike.
- Det är precis som Kol 1.13 talar om att vi som kristna har blivit
frälsta från mörkrets välde och förda in Jesu rike.
Så för det första vad Jesus lyfter fram för att visa att han inte driver ut
demoner med Beelsebul är att peka på att ett rike inte kan bestå om det
är delat och ligger i strid med sig själv.

- Det andra exemplet som Jesus ger för att bevisa att han inte driver
ut demoner med Beelsebul är när en stark fullt beväpnad bevakar
sin gård att han får vara i fred.
Här så är den starke Satan. Men en ännu starkare än honom, Jesus
attackerar och besegrar honom och tar ifrån honom hans vapen som
han litade på och delar hans byte.
- När Jesus kom till denna jord så var det detta han gjorde. Han satte
människor fria från demoners inflytande.
Men ytterst så var det på korset som han besegrade ondskans alla
makter där han enl. Kol 2:15 kläde av väldena och makterna och
förevisade dem offentligt när han på korset triumferade över dem.
- Hur tar han då byte? Jo, genom att sätta människor fria från Satans
välde.
Både genom att begränsa demonerna och genom att sätta dom i
fängsligt förvar, men också genom att sätta människor fria från Satans
välde.
- Innan vi kom till tro så följde vi i Ef 2:3 härskaren över luftens välde,
denna världens gud som i i 2 Kor 4:4 har förblindat de otroendes
sinnen så att de inte kan se ljuset som strålar ut från evangeliet om
Kristi härlighet.
Men det fantastiska är att Jesus satte oss fria från mörker till ljus, och
från Satans makt till Gud (Apg 26:18).
- Min vän: Har du fått erfara detta? Är du nu i vers 23 med Jesus
eller är du emot honom?
Vilket rike är du del av? Denna världs under den ondes styre eller i Guds
rike?
- Jesus säger: Den som inte är med mig är emot mig, och den som
inte samlar med mig, han skingrar.

Problemet med Jesu motståndare var att de själva var under mörkrets
välde istället för i Guds rike.
- Det var därför dom anklagade Jesus som hade kommit med sitt
rike.
Är du med Jesus? Om inte så är du emot honom. Vi kan inte hålla oss
neutrala. Antingen så är vi helt med Jesus eller så om vi inte är med
honom så säger Jesus att vi är emot honom.
- Är du helt med Jesus? Har du underordnat dig honom som Guds
rikes kung eller är det något du likt Jesu motståndare här anklagar
honom för?
Om du inte är för honom så är du emot honom. Rannsaka ditt hjärta och
ställ dig denna fråga. Är jag med Jesus?
- Om du vet med dig att du inte är med honom så omvänd dig och
tro på honom som genom sin död besegrade ondskans andemakter
så att vi kan vara del i hans rike.
Det var detta budskap som Paulus i Apg 26:18 men även alla vi kristna är
kallade att förkunna för att öppna människors ögon, så att de vänder sig
från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så att de genom tron på
Jesus får syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.
- Kära bröder och systrar det är detta du och jag är kallade till på
våra skolor, arbetsplatser, bland våra vänner, grannar, på gator och
torg att nå dom som står emot Jesus med hans underbara
evangelium.
Vi har nu sätt på det första gensvaret till Jesus: Dom som anklagade
honom.
- Låt oss nu titta på gensvar nummer 2 och 3 i v.27-28. Vi får dels ett
exempel på någon som gensvarar med förundran men också för

det tredje det gensvar som Jesus vill att vi ska ha. Att vi tar emot
hans ord och bevarar det.
Men innan vi kommer till dessa två gensvar så har vi en text som
fungerar som ett gångjärn mellan gensvar ett 1. Anklagandet och
gensvar två och tre: förundran och mottagande.
- Här så beskriver Jesus i v.24-26 när en oren ande farit ut ur en
människa så söker den en plats av vila utan att hitta en och
bestämmer sig för att återvända.
När han återvänder så tar han med sig sju andra mer onda andra än han
själv och för denna människa blir det sista värre än det första.
- Här så har vi en viktig princip. När än ond ande har farit ut oavsett
om det är genom Jesus eller genom Jesu motståndares söner så
måste detta tomrum ersättas med något annat.
Men hur ska man då gensvara och med vad måste den ersättas? Detta
för oss till gensvar nummer 2 och 3 där vi strax kommer få svaret på
denna fråga.
- I gensvar nummer 2 så ser vi hur en kvinna efter att hon har sett
hur Jesus har drivit ut den stumme demonen och lyssnat till vad
Jesus just har sagt brister ut i v.27.
”Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har
diat.”
- När denna kvinna säger detta så med andra ord så säger hon att
lycklig är den kvinna som har en sådan Son.
I sig så är dessa ord inte fel. Elisabeth hade i Luk 1:42 sagt om Maria pga.
att hon skulle födda Jesus: ”Välsignad är du bland kvinnor, och
välsignad är din livsfrukt!”
- Och Maria själv hade sagt i Luk 1:48: Och se, härefter skall alla
släkten prisa mig salig.

Men detta har inte att göra med att Maria i sig själv skulle vara del i
treenigheten som våra muslimska vänner hävdar eller att det på något
sätt skulle bero på något i hennes person.
Utan det har enbart att göra med att hon fick välsignelsen och glädjen
att som Guds tjänarinna få privilegiet att bära och föda Jesus och se hur
han växte upp.
- Likväl som med alla oss andra som vi läser i versarna innan detta i
Luk 1:46-48 så står det om Maria: 46Då sade Maria: ”Min själ prisar
Herren, 47och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare. 48Ty han har
sett till sin tjänarinnas ringhet.
Maria var också en syndare som behövde en Frälsare precis som oss och
hon fick det underbara privilegiet att föda hennes och vår Frälsare som
skulle dö för och rädda henne och oss från våra synder.
- Ok, detta var en parentes. Men här så får vi vårt andra gensvar att
gensvara med entusiasm och förundran.
Hur bra det än må vara så räcker inte detta gensvar. I Lukas 8 i liknelsen
om såningsmannen eller som jag skulle vilja kalla den liknelsen om de
fyra jordmånena så ser vi hur vissa när dom hörde ordet genast tog
emot det med glädje.
- Men dom trodde bara en tid och i frestelsen stund kommer de på
fall. Här så har vi inte en sant frälsande tro då de aldrig bar frukt.
Entusiasm och glädje är inte tillräckligt mina vänner. Det räcker inte med
att bara förundras över Jesus.
- Hur bör vi då gensvara? Detta för oss till det tredje gensvaret i v.28
där Jesus säger till denna kvinna:
”Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.”

- Dom som verkligen är lyckliga är dom som när dom hör Guds ord
lyssnar till det och bevarar det.
Det var detta som rösten på förklaringsberget i Lukas 9:35 sa: ”Denne är
min Son, den Utvalde, lyssna till honom!
- Och det hebreiska konceptet av att lyssna är inte bara att höra,
utan att hörsamma, att ta vara på.
Det är detta som är det enda frälsande gensvaret att vi med trons öron
tar emot Jesu ord och bevarar det.
- Det är också detta som läxan i liknelsen om den onda anden som
efter att han har lämnat en människa återvänder med sju andra.
Det räcker inte med som den stumme mannen att bara bli av med den
stumma demonen, man måste också i tro gensvara till Guds ord och
bevara det.
- Den onda anden måste ersättas med den HA som vi talade om i
förra predikan i vers 13 här i kapitel 11.
Och som vi nämnde efter övergången mellan gamla och nya förbundet
som vi såg i Apostlagärningarna så får vi nu den HA vid
frälsningsögonblicket.
- Och när man har fått det HA inneboende i sig så kan man inte bli
besatt av en demon. Gud är en nitälskande Gud, den HA kommer
inte att tillåta att han delar en person med en demon.
Genuint kristna kan inte bli demonbesatta, däremot så kan vi hamna
under demonisk påverkan men det ska vi inte gå in på nu.
- Med vad jag just sagt så vill jag inte heller att någon ska missförstå
mig och tro att alla icke kristna är demonbesatta.

Det vill jag absolut inte hävda. Men alla som inte är del i Guds rike
befinner sig enligt Bibeln just nu i mörkrets välde och behöver gensvara
till Jesu ord.
- Vi har sett att vi inte kan hålla oss neutrala: Inför dessa ord så
måste vi ta ställning: Ska jag lyssna till Guds ord, till evangeliet och
bevara det eller bara låta det rinna av som man häller vatten på en
gås.
Det räcker inte att vara entusiastisk och förundras över Jesu fantastiska
ord.
- Himmel och helvete står på spel. Mörkrets välde eller Gud rike. Är
du för Jesus eller är du emot honom.
Om du inte tar ställning för honom genom att lyssna till hans ord och
bevara dom så är du enligt Jesus emot honom och befinner dig i
mörkrets välde.
- Ta inte lätt på detta: Låt den HA genom evangeliet ta sin boning i
dig.
Detta genom att du omvänder dig och tror på Jesus, att han genom sin
död tog på sig det straff som du förtjänar pga. din synd och att han
genom sin uppståndelse uppväcktes så att du en dag ska uppstå med
honom.
- Detta är att lyssna till hans ord och bevara dem, att ta emot
evangeliet så att den HA får ta sin boning i en.
Nu så har vi sett på dom tre första gensvaren, anklagande, förundran
och mottagande.
- Låt oss nu se på det fjärde och sista gensvaret som är
ifrågasättande.

Efter att Jesus hade drivit ut den stumme demonen så försökte vissa i
v.16 inte att snärja som Folkbibeln översätter det med utan att pröva
Jesus och sökte ett tecken från himlen av honom.
- Det är kanske detta gensvar som är det mest vanliga idag. Vi skulle
kunna kalla detta skeptikerns gensvar.
I den relativa postmoderna tid som vi lever i så resonerar man ofta att
om något känns bra för dig så är det rätt för dig, men försök inte att
pracka på det på någon annan.
- Även om det finns många idag som i det första gensvaret anklagar
den kristna tron så skulle många mer beskriva sig som skeptiker.
Dom resonerar: så länge du inte ger väsen av dig med din kristna tro och
lämnar mig ifred så är det ok att du är kristna.
- Men börjar man att samtala med dom om evigheten, om vem Gud
är och varför Jesus kom så säger dom att dom inte skulle kunna tro
om dom inte fick en upplevelse eller ett tecken från himlen.
I fallet här med Jesus så kunde dom inte förneka att Jesus hade drivit ut
demonen ur den stumme mannen som nu kunde tala.
- Men det räckte inte för dom. Dom krävde ett tecken från himlen.
Hur svarar då Jesus till dom i v.29-32?
Han tilltalar dom som ett ont släkte och säger att dom inte ska få något
annat tecken än Jonas tecken.
- Precis som profeten Jona var ett tecken för folket i Ninive så ska
Människosonen, alltså Jesus vara det för detta släkte.
Ni känner nog alla till profeten Jona som var olydig och inte ville gå till
Ninive för att vädja till folket där att omvända sig.
- Istället så tog han en båt för att fly bort från Guds vilja för hans liv,
men Gud tuktade honom i vilket han kom att sväljas av en stor fisk

och efter tre dagar så spottades han upp på land och gick till folket
i Ninive som omvände sig efter att de hörde hans förkunnelse.
Så precis som Jona var ett tecken för Ninive, på samma sätt ska Jesus
vara ett tecken för detta släkte.
- Sen så ger Jesus exemplet med drottningen från Saba som man tror
antingen låg i nuvarande Jemen eller på andra sidan havet i Afrika.
Hon kom för att lyssna på Salmos vishet och tog till sig vad han sa. Pga.
detta säger Jesus att hon ska trädda fram till doms mot detta släkte.
- Och se en mäktigare en Salomo är här. Alltså Jesus. Eftersom detta
släkte inte vill ta till sig vad Jesus säger så ska drottningen av Saba
som tog till sig Salomos ord trädda fram till vittne mot dom.
Även männen från Ninive ska i v.32 ska vid domen träda upp mot detta
släkte och bli det till dom. För dom omvände sig vid Jonas predikan. Och
se än mäktigare än Jona är här. Alltså Jesus.
- Till skillnad från Jona som var olydig mot Gud så var Jesus i allt
lydig. Precis som Jona tillbringade tre dagar i fiskens buk så skulle
Människosonen efter sin död tillbringa tre dagar i jordens inre som
Matteusevangeliet säger.
Jona kom och predikade omvändelsens budskap och det var även detta
som Jesus gjorde.
- Men om dom inte skulle omvända sig, om dom inte skulle lyssna till
Jesu ord så ska drottningen av Saba och Ninives män trädda fram
till doms mot dom.
Mina vänner människor, oavsett om det var under Jesu tid eller under
vår gömmer sig bakom ifrågasättande, och intellektuella argument.
- Men när allt kommer till sin spets så är skeptikerns verkliga
problem inte ett intellektuellt utan ett moraliskt problem.

Man gömmer sig bakom intellektuella argument för att dölja sitt
moraliska problem.
- Romarbrevet 1 lär oss att människor innerst inne vet att Gud
existerar. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem.
Ända från skapelsen ses och uppenbaras Guds osynliga egenskaper,
hans eviga makt och gudomliga natur. Detta gör att människan är utan
ursäkt.
- Innerst inne vet hon att Gud existerar men problemet är som Rom
1 lär att hon i ogudaktighet och orättfärdighet undertrycker denna
sanning.
Människan är utan ursäkt: Det är därför Guds vrede uppenbaras från
himlen. Det enda tecknet som Jesus gav dom som bad honom om det
var Jonas tecken.
- På samma sätt är Jesus ett tecken för dom, men inte bara för dom
utan också för oss att vi måste omvända oss och tro på honom som
på tredje dagen uppstod från de döda annars så väntar domen.
Lukas visar oss här i Lukasevangeliet hur säkra dessa ord om Jesus är.
Hur förhåller du dig till dessa ord ?
- Är du för Jesus eller är du emot honom? Försöker du som många
idag att förklara bort sanningen i dessa ord för att du inte vill stå
moraliskt ansvarig inför Jesus på domens dag?
Eller lyssnar du till Jesu ord och bevarar dom? Vi måste vakna upp till
verkligheten att oavsett om vi försöker förklara bort sanningen om Jesus
och den väntande domen så är det ett faktum att den kommer.
- Om jag befinner mig på tåg spåret på en obevakad
järnvägsövergång och jag ser att ett tåg kommer emot mig så kan
jag inte inbilla mig att inget tåg är på väg mot mig.

Oavsett om jag säger detta eller ej så är sanningen den att tåget
kommer emot mig och om jag inte flyttar på mig så kommer jag att bli
till mos.
- Min vän lila mycket som vi inte kan ignorera verkligheten om ett
tåg kommer emot oss lika lite kan vi inte ignorera verkligheten av
Guds dom.
Den kommer närmare. Försöker du att ignorera den genom
intellektuella argument och ifrågasättande eller är du redo att ta itu med
problemet: Ditt moraliska problem att du är en syndare och måste möta
Gud på domens dag.
- Ditt enda hopp står till att du lyssnar till Jesu ord och bevarar dom.
Är du redo att vakna upp till verkligheten och göra någonting åt
den eller vill du leva i en verklighetsflykt genom att undertrycka
sanningen?
Vi har nu sett på fyra olika gensvar i vilket vi kan gensvara till Jesus:
Anklagande, med förundran, mottagande och ifrågasättande.
- Hur kommer det sig då att människor gensvarar så olika. Detta får
vi en förklaring på i vers 33-36:
33

Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under
skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in
ser skenet. 34Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också
hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker.
35
Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. 36Om hela din kropp har ljus
och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när
ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken.”
- Här så är ljuset precis som efter liknelsen med dom 4 jormånerna i
Lukas 8 en bild på Jesu ord.
Man ställer inte ett ljus i ett rum på en undangömd plats utan så att alla
ska se.

- Jesu ord har förkunnats, de är uppenbart för alla hans lyssnare:
Men varför gensvarar då människor så olika? Jesus talar här om
ögat som kroppens lykta vilket indikerar en människas andliga
tillstånd. Det är genom ögat vi får ljus.
När en människas öga är friskt eller uppriktigt så får hela kroppen ljus,
men när en människas öga är sjukt eller ordagrant ont så är också hela
kroppen i mörker.
- Problemet är inte att vi inte har tillräckligt med ljus. Gud har gett
oss nog med ljus i evangeliet.
Problemet när en människa inte kan se är där deras ögon, mao. deras
hjärtan fortfarande är i mörker.
- Jesus, med sin förkunnelse lyste på både dom som anklagade
honom och på skeptikerna som ifrågasatte och ville ha ett tecken
men deras ögon var i mörker.
Dom påstod att han var problemet när det i själva verket var mörkret i
dom själva som var problemet.
- Deras andliga syn förmörkades genom deras otro. Det är därför
Jesus varnar dom men även oss i v.35 att se till så att ljuset i oss
inte är mörker.
Finns det då hopp för dom som är i mörker. Absolut! Bibeln lär oss i 2
Kor 4:4 att den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen,
så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi
härlighet.
- Och så var det även för oss som nu är kristna. Vi befann oss i
mörker men som 2 Kor 4:6 säger: Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa
fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att
kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte,
skall sprida sitt sken.

Om Gud genom evangeliet har lyst upp våra hjärtan i det mörker som vi
befann oss i så kan han även lysa upp den som befinner sig i djupaste
mörker.
- Det är detta som vi tidigare nämnde från Apg 26:18 som vi likt
Paulus har blivit kallade till att öppna människors ögon, så att de
vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så att de
genom tron på Jesus ska få syndernas förlåtelse och arvslott bland
dom som är helgade.
Men samtidigt som vi kan läsa om i Hebreerbrevet kap 3-4 så finns det
en risk att människor när dom hör evangeliet helt förhärdar sina hjärtan
så att de totalt förblir i mörker.
- Det är därför vi måste ta till oss Jesu varning och se till så att ljuset i
oss inte är mörker.
I vår text som vi just har gått igenom så har vi lagt märke till fyra olika
gensvar när Jesus driver ut en demon: anklagande, förundran,
motagande och ifrågasättande.
- Detta Jesu handlande när han driver ut demonen är bara en skugga
på Jesu stora frälsningsverk i vilket han kom för att dö för syndare.
Det är detta vi snart ska påminna oss om när vi som kristna tar del av
Herrens måltid.
- Nattvarden är också en proklamation där vi proklamerar Jesus död
till dess han kommer åter.
Som avslutning så skulle jag vilja fråga: Vad är ditt gensvar till Jesu
frälsningsverk, hans död och uppståndelse?
- Har du ett anklagande gensvar som t.ex. vad vi ofta hör i dag där
man ser Jesu död som en grym kosmisk barnmisshandel där man
ifrågasätter hur Gud Fadern kunde göra detta?

Eller som många muslimer som ser korset som en synvilla i vilket Gud
gjorde så att det såg ut som om Jesus dog men att han inte gjorde det?
- Har du ett ifrågasättande skeptiskt gensvar där du kräver ett
tecken? Tala direkt till mig, gör ett mirakel om jag ska kunna tro?
I Luk 16 om Lasarus och den rike mannen så ber den rike mannen att
Abraham ska skicka upp någon från de döda för att varna hans bröder.
- Men Abraham säger: Lyssnar dom inte på Mose och profeterna
kommer dom inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår
från de döda.
Evangeliet är tillräckligt för att du måste ta ställning om du är med eller
emot Jesus.
- Har du kanske ett gensvar full av förundran över hur Jesus frivilligt
kunde gå i döden till och med för sina fiender.
Det räcker inte min vän. Det enda gensvar som håller är att ta emot
honom. Att lyssna till hans ord i evangeliet och ta dig till det och bevara
det i ditt hjärta.
- Så hur förhåller du dig till Jesus? Är du med honom eller emot
honom? Hur ska du gensvar till Jesus?

