Kära vänner är det inte gott att få tillbe vår underbare frälsare!
Sommaren 2014 drabbades Sverige av den största skogsbranden i
modern tid.
- En liten gnista från en skogsmaskin i Västmanland kom att sätta eld
på en hel skog där nästan 14000 hektar skog och 25 byggnader
kom att brinna upp och där en människa fick sätta livet till.
Under släckningsarbetet så insåg man hur oförberet Sverige var på en
sådan här eld där man fick kalla på hjälp från Norge, Italien och
Frankrike.
- Man var helt enkelt inte redo. I förra predikan från Lukasevangeliet
så talade vi om vikten av att vara redo för Jesu tillkommelse genom
att hålla sig vaken och genom att vara trofast.
I den efterföljande texten som vi ska se på idag så lyfter Jesus fram
vikten av att vara redo för Guds dom.
- Och Guds dom beskrivs i denna text just som en eld. En eld som
snabbt sprider sig och antingen bränner upp eller renar det som
kommer i dess väg.
Är du och jag redo för Guds eld, hans dom som likt en skogsbrand
snabbt närmar sig.
- Sveriges myndigheter var inte redo för skogsbranden, är du och jag
redo för Guds dom? Vänligen gå med mig till Lukas 12:49-59 där vi
kommer att se på hur vi kan vara redo för Guds dom.
49

Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag
inte att den redan vore tänd. 50Men jag har ett dop som jag måste
genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. 51Menar ni att
jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan
splittring. 52Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara
splittrade, tre mot två och två mot tre, 53far mot son och son mot far,

mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och
sonhustru mot svärmor.”
54
Till folket sade han också: ”När ni ser ett moln stiga upp i väster,
säger ni genast att det blir regn, och så blir det regn. 55Och när det
blåser sydlig vind, säger ni att det blir hett, och det blir så. 56Ni
hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan
ni då inte tyda den här tiden? 57Varför avgör ni inte själva vad som är
rätt? 58När du är på väg till domaren tillsammans med din motpart, så
gör under vägen vad du kan för att förlikas med honom, så att han inte
drar dig inför domaren, och domaren överlämnar dig åt rättstjänaren,
och rättstjänaren kastar dig i fängelse. 59Jag säger dig: Du skall inte
slippa ut, förrän du har betalat till sista öret.”
[Bön]
Välkomna att fortsätta vår resa genom Lukasevangeliet. I kap 9:51 så
vände Jesus sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit.
- Denna tematiska vandring får vi följa fram till och med kap 19 då
Jesus går in i Jerusalem där han skulle avsluta sitt uppdrag åt vilket
han hade kommit till denna jord där han skulle dö för att rädda sitt
folk från deras synder.
Under denna vandring så får vi se hur motståndet mot Jesus succesivt
kommer att öka tills det kulminerar vid hans död.
- Och detta motstånd i sig är ett utryck för Guds dom. Hur kan vi då
vara redo för Guds dom?
Till detta så vill jag att vi ska lägga märke till tre saker: Inse, tyda och få
det rätt ställt.
1. Inse att Guds dom redan har börjat (12:49-53)
2. Tyda tidens tecken: den ende som kan rädda oss från domen
(12:54-56)
3. Få det rätt ställt med Gud innan den slutliga domen faller (12:5759)

Låt oss för det första: Inse att Guds dom redan har börjat i v.49-53. Vi
läser:
49

Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag
inte att den redan vore tänd. 50Men jag har ett dop som jag måste
genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. 51Menar ni att
jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan
splittring. 52Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara
splittrade, tre mot två och två mot tre, 53far mot son och son mot far,
mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och
sonhustru mot svärmor.”
- Jesus hade kommit för att tända en eld på jorden som han önskade
redan vore tänd.
Vad talar då denna eld om: Alla andra gånger då Lukas nämner eld
förruttom då Petrus värmer sig vid en eld så talar det om dom.
- I Lukas 3:16-17 så berättade Johannes döparen om Jesus för folket
då han sa: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är
starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans
sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.
17
Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats
och samla in vetet i sin loge, men agnarna skall han bränna upp i
en eld som aldrig släcks.”
Gud själv beskrivs i Heb 12:29 som en förtärande eld. Var helst Guds eld
går fram så antingen renar den eller förtär. Guds dom gör en tydlig
åtskillnad på dom som omvänt sig till Gud och dom som förkastar
honom.
- Jesus önskade att denna eld redan vore tänd. Men först så var han
tvungen att fullgöra det som han hade kommit för att göra.
Han var tvungen att avsluta sin vandring till Jerusalem för att genomgå
det dop som han skulle döpas med.

- Och med detta dop så syftar Jesus inte på hans vatten dop utan på
hans lidande och död något som Markus 10 gör tydligt för oss.
Jesus måste först dricka vredens bägare och dö istället för syndare
såsom oss.
- Hans dop var hans lidande och död som skulle skölja över honom
likt en våg.
När Jesu lärjungar hörde detta så blickade dom fram på att detta skulle
hända. För oss nästan 2000år senare så blickar vi tillbaks på det som
något som har hänt.
- Och med detta så antändes Guds doms eld vilket vi ser början på i
v. 51-53.
Jesu lärjungar likt många andra förväntade sig att Jesus som Messias
skulle bringa in en evig fred.
- Därför så ställer Jesus dom frågan: 51Menar ni att jag har kommit
med fred till jorden?
Och är det inte sant att Jesus ska bringa in en evig fred precis som den
berömda messianska profetian i Jesaja 9:6-7 talar om att i Messias eviga
rike friden/freden aldrig ska ta slut.
- Hade det inte med Jesus att göra i Luk 1:79 när Sakarias, Johannes
döparens pappa profeterade att han skulle styra in våra fötter på
fridens väg?
Och var det inte i anknytning till Jesu födelse i Luk 2:14 som en stor
himmelsk här hade talat om frid, alltså fred på jorden.
- Men vad säger Jesus till det lärjungarna menade: Nej, säger jag er,
inte fred utan splittring.
Men Jesus, skulle du inte bringa fred? Jo. Men hur kan du då säga att du
ska vålla splitring?

- Det är sant att Jesus kom för att bringa fred så att vi som Bibeln
beskriver det som Guds fiender ska kunna få fred med Gud.
Detta sker i den stund som en syndare frälsande tror. Det är som Paulus
säger i Rom 5:1 När vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi fred
med Gud.
- En annan följd blir också att människor som har fått fred med Gud
börjar få fred med varandra.
Detta är verkligen ett av kristendomens fantastiska vittnesbörd när
tidigare fiender som genom tron fått fred med Gud nu också får fred
med varandra.
- Men Jesajas profetia om ett rike med evig fred får invänta Jesu
andra tillkommelse.
Vad menar Jesus då när han säger att han inte kommit med fred till
jorden utan splittring?
- Jo sanningen är den att inte alla kommer att gensvara till Jesus med
tro så att de får fred med Gud.
Tragiskt nog många och till och med majoriteten människor kommer
inte att ta emot evangeliet: Dom goda nyheterna om Guds rike.
-
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Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är
bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på
den. 14Och den port är trång, och den väg är smal som leder till
livet, och det är få som finner den (Matt 7:13-14).

Majoriten av människor kommer att vända sig emot detta budskap och
därigenom så leder det till splittring och motsättningar till och med inom
familjer som här i exemplet med en familj på 5 där 3 vänder sig mot 2
och 2 mot 3.

- När evangeliet förkunnas så tvingas människor ta ställning och här i
så uppenbaras den eld som Jesus talar om, Guds dom bland dom
som förkastar evangeliet.
En splittring äger rum och detta kan ta sig många olika utryck. Det kan
vara att man genom sina åsikter och värderingar splittras, men det kan
även leda till våld, död och att familjer kommer att åtskiljas.
- Det är ett pris att betala att följa Jesus. Genom att vara hans
efterföljare så kommer inte alla att gilla oss och vi får utstå
förföljelse.
Och detta är ett utryck av Guds dom som leder till splittring där
människor som förkastar evangeliet börjar förfölja oss.
- För oss som kristna så ska vi enligt Rom 12:18 Hålla fred med alla
människor så långt det är möjligt och beror på oss.
Men ibland så är det ofrånkomligt att hålla fred med alla människor när
dom inte vill ha fred med oss, vilket många gånger leder till förföljelse.
Detta blir väldigt påtagligt när människor lämnar andra religioner.
- En kvinna från Syrien som blev kristen i Libanon blev brutalt
misshandlad av sin man för hennes tro.
Mannen kidnappade barnen och tog dom med sig till krigets Syrien där
han gifte om sig och han hotar denna kvinna att hon inte kommer att få
se barnen om hon inte återvänder.
- Men om hon gör detta är risken stor att hon dödas. Låt oss tänka
på denna kvinna i våra böner.
Tyvärr så blir ibland reaktionen från människor som förkastar evangeliet
att familjer splittras.
- Och att dom gör detta är ett utryck för att dom är under Guds dom.
I själva verket oavsett om man förföljer kristna eller ej så säger Joh
3:36:

36

Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall
inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”
- Så människor befinner sig under Guds dom redan nu tills dom
omvänder sig. Men detta är bara en försmak på den dom som
väntar för alla som förkastar Jesus.
Är du och jag redo för Guds dom? Eller är vi lika oförbereda som dom
svenska myndigheterna var på skogsbranden.
- Vårt första steg är att vi måste inse att Guds dom redan börjat med
att åtskilja dom som tar emot och dom som förkastar evangeliet.
Och som en del av denna dom så kommer det ibland leda till att familjer
splittras och att vi blir förföljda från dom som inte vill lyda evangeliet.
- Det är ett pris som vi måste vara villiga att betala, att om vi börjar
följa Jesus att våra familjemedlemmar, våra arbetskamrater,
skolkamrater, grannar och bekanta kan vända sig emot oss.
Men vad är detta pris att betala i jämförelse med evigheten. Vi såg i
början på Lukas 12 att vi inte ska frukta dom som dödar kroppen men
sen inte kan göra mer utan vi ska frukta Gud som kan döda och sedan
kasta i Gehenna, alltså helvetet.
- Och så som det är just nu så är sannolikheten liten att vi i detta
land kommer att dödas för vår tro även om det skulle kunna hända.
Men ytterst så måste vi när vi beräknar kostanden om vi är villiga att
följa Gud göra detta utifrån den kommande domen.
- Om du omvänder dig och tror på Jesus så är det helt värt det
oavsett vad människor kan göra emot dig.
Vad är denna tidens lidande i jämförelse med en underbar evighet med
Gud?

- Vi måste leva detta liv med evigheten i fokus. Så för att vara redo
för Guds dom så måste vi först inse att den redan har börjat där
människor tvingas ta ställning angående evangeliet.
Hur är det med just dig min vän? Har du tagit ställning för eller emot
evangeliet? Antingen så är du för Jesus eller emot honom.
- Du kan inte hålla dig neutral: I Lukas 11:23 så säger Jesus: 23Den
som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med
mig, han skingrar.
Antingen så är du med Jesus eller så skingrar du? Splitrar du eller är du
med Jesus?
- Hur blir man då med Jesus? Detta för oss till vår andra punkt om
hur man kan vara redo för Jesu tillkommelse: nämligen genom att
tyda tidens tecken om den ende som kan rädda oss från domen i
vers 54-56.
Här så talar Jesus till folket om att tyda vädrets tecken. ”När ni ser ett
moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och så blir det
regn. 55Och när det blåser sydlig vind, säger ni att det blir hett, och det
blir så.
- I dåtidens Israel där man inte hade några väderleksrapporter så fick
man lära sig att tyda vädrets tecken.
Jesus ger här två exempel: När folket skulle se ett moln stiga upp i väster
alltså över medelhavet så skulle dom veta att regn var på väg.
- Detta var vad profeten Elias tjänare såg på berget Karmels topp när
Gud sände regn över landet som hade befunnit sig under en lång
torka.
Han såg ett moln komma långt borta över medelhavet och sen kom
regnet att ösa ner.

- I det andra exemplet om det blåser sydlig vind så visste folket att
det skulle bli hett då varm luft från öknarna i söder blåste in över
landet.
Vad har då detta att säga oss om att vara redo för Guds dom? Jesus
säger i vers 56: 56Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni
att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?
- Här så kallar inte Jesus folket hycklare för att dom lever ett
dubbelliv utan snarare för deras oförmåga att förstå och tolka den
här tidens tecken.
Och med den här tidens tecken så handlar det om hur blinda dom är att
förstå att den messianska tiden hade kommit.
- Profetia efter profetia från GT kom att uppfyllas i Jesus. Han var
uppfyllelsen av alla de messianska profetiorna om Guds rike.
Här så hade Guds evige kung anlänt och dom såg inte vilket tecken det
var. Domen närmade sig sakta dom men även oss.
- Den eld som Jesus skulle tända och som vi nu kan se har blivit tänd
närmar sig sakta och dom kunde inte se tecknet på den ende som
kunde rädda dom.
När den stora skogsbranden härjade så var det ett antal skogsarbetare
som missade tecknen på att skogsbranden närmade sig.
- Men som väl var så lyckades försvaret sända en helikopter som
lyckades få ut 9 arbetare som blivit omringade av elden.
Senare räddade försvaret ytterligare 5 som blivit omringade av elden.
- Mina vänner: Guds doms eld är på väg att omringa oss. Om det
vore för oss själva så skulle ingen av oss vara redo för Guds dom.
Därför så är det viktigt att vi tyder tidens tecken med den ende
som kan rädda oss från Guds dom.

Det var därför Jesus var fast besluten att gå till Jerusalem för att
genomföra historiens största räddningsaktion för att rädda långt mer än
dom 14 personer som försvarets helikopter lyckades rädda.
- Sanningen är den att vi förtjänar Guds dom, vi förtjänar Guds vrede
pga. vår synd att vi har gjort uppror mot honom.
Vi förtjänar alla att få möta Guds eviga eld. Men på korset så dog Jesus
den död vi förtjänar att dö och beviset att han är Guds utlovad Messias
och kung som enbart kan rädda oss från vårt straff det var att Gud
uppväckte honom från de döda.
- Jesu uppståndelse är också beviset på att Gud Fadern godtog Jesu
offer för våra synder.
Men för att kunna bli räddade från Guds dom så måste vi tyda tidens
tecken att Jesus är den Messias som GT talar om och att han kom för att
genomföra världshistoriens största räddnings aktion för att genom sin
död rädda oss från Guds dom.
- Vi kan likt skogsarbetarna först gjorde ignorera hotet från elden
som närmar sig och tyvärr så var det en skogsarbetare som inte
överlevde.
Eller vi kan tyda tidens tecken och förstå att Jesus kom för att själv ta på
sig Guds doms eld för alla som omvänder sig och tror.
- Han är som räddningshelikoptern som sänt ner ett rep. Bibeln har
gett oss varningarna om att elden närmar sig.
Vi kan strunta i dessa varningar eller genom tro greppa tag i
räddningslinan och för evigt bli räddade från den kommande elden.
- Ignorera inte den messianska tidens tecken utan sett din tilltro till
Jesus den ende som kan rädda dig från Guds doms eld.

Vi har nu sett hur vi kan vara redo för Guds dom för det första genom att
vi måste inse att Guds dom redan har börjat och för det andra att vi
måste tyda tidens tecken.
- Vi måste förstå vem Jesus är: att han är den ende som kan rädda
oss från domen.
Låt oss nu för det tredje och sista se på hur vi kan vara redo för Guds
dom och det är genom att få det rätt ställt med Gud innan den slutliga
domen faller.
- Till detta så ger oss Jesus en liknelse i vers 57-59 57Varför avgör ni
inte själva vad som är rätt? 58När du är på väg till domaren
tillsammans med din motpart, så gör under vägen vad du kan för
att förlikas med honom, så att han inte drar dig inför domaren, och
domaren överlämnar dig åt rättstjänaren, och rättstjänaren kastar
dig i fängelse. 59Jag säger dig: Du skall inte slippa ut, förrän du har
betalat till sista öret.”
I väntan på den kommande domen så uppmanar Jesus sina lyssnare att
avgöra eller döma vad som är rätt.
- Han ber dom men även oss att föreställa oss att vi är på väg till en
domare. I detta fall så är vi skyldiga och vi är på väg till domaren
tillsammans med den som vi har begått ett brott emot.
I detta fall så handlar det om en pengaskuld. När vi befinner oss på
vägen till domaren så är den enda naturliga reaktionen att göra allt vi
kan för att förlikas och få det rätt ställt med vår motpart.
- Och på den här tiden om man inte kunde betala en skuld så om
man inte sålde sig själv till slav så blev man av domaren
överlämnad åt rättstjänaren som kastade än i fängelse.
Och man skulle inte slippa ut tills man hade betalat till sista öret. På
grekiska så används här pengaenheten en lepton som var ett litet
kopparmynt som var värt 1/128 del av en dags lön.

- Man skulle inte slippa ut förrän man hade betalt hela skulden till
den minsta lilla beståndsdelen.
Fängelserna på den här tiden var inte som Sveriges fängelser där man får
TV på rummen, kan läsa in en utbildning och ibland till och med får
bättre mat än i skolorna.
- Nej fängelserna på den här tiden var hemska. Man fick ingen mat
om inte anhöriga eller vänner kom med den.
Ofta blev fångarna misshandlade tills dom kunde betala för att få
anhöriga att betala deras skulder.
- Och många kom aldrig någonsin ut ur fängelserna levande. Så tänk
er in i denna situation.
Du befinner dig här på vägen till domaren och du vet vad som väntar dig
om du inte förlikar dig med din motpart.
- Du skulle göra allt du kunde för att inte hamna i fängelse.
En viktig sak när det gäller liknelser är att dom inte är heltäckande utan
undervisar en princip för oss.
- I detta fallet så är det Gud som är vår motpart, det är honom vi har
syndat mot, det är honom vi har utfört vårt brott emot och domen
kommer närmare.
Och här så handlar det inte om ett fängelse som vi kan slippa ut ifrån
utan självaste helvetet som varar för evigt.
- Genom vår synd och vårt uppror mot Gud så är det ingen tvekan
om att vi är skyldiga och hur länge vi än skulle befinna oss i helvetet
så kan vi aldrig någonsin slippa ut.
Vi kan aldrig förmå att betala vår syndaskuld så det finns inget sätt i
vilket en människa när hon väl har hamnat i helvetet kan komma bort
där ifrån.

- Vad bör vi då göra: Jo, allt vi kan för att få det rätt ställt med Gud
innan det är för sent och hans doms eld kommer över oss.
Det var detta dom svenska myndigheterna insåg med den stora
skogsbranden. Att dom måste agera innan det var för sent.
- Dom hade förlorat kontrollen över elden och kunde inte stoppa
den, precis som vi som inte kan stoppa Guds doms eld från att
komma.
Så vad man gjorde var att man vädjade till Frankrike och Italien om hjälp.
Och dessa länder kom att skicka 4 släckningsplan och inom tre dagar så
var elden ovan mark släkt.
- Man fick det rätt ställt med elden innan det var för sent. På samma
sätt så måste vi få det rätt ställt med Gud innan det är försent.
Bibeln lär i Heb 9:27 att det är bestämt om människan att hon en gång
skall dö och sedan dömas
- Vi får ingen andra chans och domen kommer närmare och
närmare. Därför så måste vi som i liknelse få det rätt ställ med vår
motpart Gud så fort vi bara kan.
Hur kan vi då få det rätt ställt med honom? Vi måste inse att vi genom
vår synd och uppror mot Gud är brottslingar i hans ögon.
- Vi måste också inse följden av detta att vi förtjänar att straffas för
all evighet.
Men samtidigt så har vi den fantastiska nyheten att Jesus i sin kärlek likt
vattenbombplanen har kommit till vår undsättning.
- Han dog den död vi förtjänar att dö och om vi bara omvänder oss
och tror på honom då gäller hans död oss. Då räknas den i vårt
ställe så att han för oss utsläcker den eld vi förtjänar.

Har du fått det rätt ställt med Gud? Tiden tickar och snart så kan det
vara försent. Ta inte lätt på detta utan inse hur alvarligt det är.
- Himmel och helvete står på spel. Du måste ta ställning. Ska du bli
förlikad med Gud eller inte. Snart så är det för sent.
Vänta inte utan bekänn din synd och förtrösta på Jesus som din enda
räddning.
- I så fall så får du det rätt ställt med Gud och undflyr den
kommande domen.
Då blir Jesu ord i Joh 5:24 en verklighet för dig:
Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom
som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan
har övergått från döden till livet.
- Är du redo för Guds dom?

