Kära vänner, låt oss för ett ögonblick glömma bort att vi befinner oss här
i denna lokal år 2017.
- Föreställ dig att du går tillbaks nästan 2000år i tiden och nu
befinner dig i en synagoga där Jesus just håller på och undervisar.
I denna synagoga så finns en kvinna som under hela 18år har lidit av en
sjukdomsande som gjort henne krokryggig och hopkrumpen.
- Hennes handikapp gör så att hon har svårt att gå normalt och med
svårighet kan utföra sina dagliga sysslor och där så befinner hon sig
i all sitt elände.
Hur skulle du förhålla dig till henne? Skulle du som många under den här
tiden se hennes lidande som ett straff och tänka att hon allt kunde skylla
sig själv?
- Skulle du ignorera henne och tänka att hon allt kunde klara sig
själv?
Skulle du trots att Jesus var där vara så upptagen i ditt religiösa
utövande att du tänkte att hon måste vänta med att bli löst från sin
bundenhet till ett annat tillfälle än detta?
- Eller skulle du se på henne med barmhärtighet och medlidande?
Låt oss spola fram tiden till oss idag. Vi kanske inte har någon här som
under 18år har lidit av att vara krokryggig.
- Men om vi ser oss om runt omkring oss så vill jag lova er att vi alla
på ett eller annat sätt har saker som vi lider av eller brottas med i
våra liv och många gånger så kanske ingen eller bara någon känner
till detta.
Det kanske är en sjukdom, en svår relation, en familjemedlem som lider,
en synd vi brottas med eller att vi under 18år har varit helt förlorade i
vår synd.

- Det kan finnas otaliga saker som bekymrar var och än av oss som
dom flesta av oss är helt ovetande om.
Vi befinner oss här för att tillbe Gud, lyssna till hans ord och be: men ser
vi vår broder och syster i deras nöd.
- Ser vi den som befinner sig här som ännu inte känner vår Herre
Jesus Kristus eller är vi för upptagna med oss själva och vårt möte
så vi missar att se människor i deras nöd?
Många gånger så är vi blinda och känslokalla gentemot människor i
deras svårigheter. Och ofta beror de på att vi inte ens har suttit ner och
lärt känna varandra.
- Att vi inte ens har tagit tiden att förstå vad någon får gå igenom.
Hur ska vi då förhålla oss till varandra? Idag så ska vi gå till Lukas 13:1017 där Jesus botar denna krokryggiga kvinna på sabbatsdagen.
- Och här så får vi just två attityder gentemot denna kvinna Jesu och
synagogföreståndarens attityd som i våra liv kan fungera som en
diagnos på om vi är känslokalla och likgiltiga eller kärleksfulla och
barmhärtiga gentemot människor i deras nöd.
Och mer än något annat så ska vi se hur denna händelse pekar på vem
Jesus är och hans attityd gentemot oss trots vår känslolöshet och
likgiltighet.
- Vänligen gå med mig till Lukas 13:10-17
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En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. 11Där fanns en
kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var
krokryggig och kunde inte räta på sig. 12När Jesus såg henne, kallade
han henne till sig och sade till henne: ”Kvinna, du är fri från din
sjukdom”, 13och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon
på sig och prisade Gud. 14Men synagogföreståndaren blev upprörd
över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: ”Sex
dagar skall man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte
på sabbaten.” 15Då svarade Herren honom: ”Ni hycklare! Löser inte

varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och
leder bort och vattnar den? 16Men denna kvinna, en Abrahams
dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli
löst från sin boja på sabbaten?” 17Vid de orden skämdes alla hans
motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar
som han utförde.
[Bön]
- Kära bröder och systrar, i vårt studie över Lukasevangeliet så
befinner vi oss just nu på en vandring med Jesus på väg till
Jerusalem där han skulle dö och uppstå för att rädda sitt folk från
deras synder.
Denna vandring sträcker sig från kap 9-19. Sist jag predikade så
avslutade vi en del av denna vandring där den centrala tanken var att ha
evigheten i fokus och i förra predikan så såg vi hur Jesus talade om
behovet av att omvända sig eller gå under.
- I kap 12:56 så förmanar Jesus sina lyssnare för att dom kan tyda
vädrets tecken men inte den här tiden.
Jesus säger: 56Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att
tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?
- Dom missade att den messianska tiden hade kommit och missade
att se vem Jesus är och det är precis detta som äger rum i vårt
textavsnitt för denna predikan.
Men det var inte bara Jesus dom missade att se utan också dom
behövande vilka Jesus kom för att rädda som här med den krokryggiga
kvinnan.
- När vi kollar på vår text så vill jag att ni ska lägga märke till två
tillämpningar:
1. Vår attityd gentemot våra medmänniskor
2. Vår attityd gentemot Jesus

Låt oss börja med vår första punkt: Vår attityd gentemot våra
medmänniskor.
- Och vi ska titta på detta utifrån Jesu och synagogaförståndarens
attityd gentemot denna kvinna.
Låt oss på nytt göra en tidsresa på nästan 2000år. När vi kommer in i
händelserna centrum så undervisar Jesus.
- Och mitt när han undervisar så brister Lukas ordagrant ut: Och se,
en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var
krokryggig och kunde inte räta på sig.
Här så har vi denna kvinna som under 18år har lidit så mycket under en
sjukdomsande.
- Sjukdomar kan som här bero på att någon har en sjukdomsande
men vi måste vara väldigt försiktiga så vi inte drar slutsatsen att alla
sjukdomar beror på att någon är besatt eller under en demons
inflytande.
Men i alla fall här så är det tydligt att denna kvinna befinner sig i denna
situation där i v.16 Satan hållit henne bunden i 18 år.
- Jesus håller på att undervisa och så får han se denna kvinna och det
verkar som när han ser henne att han gör en paus i undervisandet.
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När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne:
”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, 13och så lade han händerna på
henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud.
- Vilken oerhörd kärlek, vilken oerhörd barmhärtighet och vilket
fantastiskt medlidande.

Han såg henne där i hennes nöd när andra inte brydde sig och han löste
henne från denna boja med denna sjukdom och sjukdomsande och hon
var nu fri och prisade Gud.

- Tänk att himmelens konung såg henne, en enkel och sjuk kvinna
och hade medlidande med henne.
Vad kan vi då lära oss från detta? Jo, att se människor i deras nöd och att
sträcka ut en hjälpande hand.
- Ibland så är det uppenbart när någon tydligt berättar om deras
problem eller när vi med en gång kan märka att en broder eller
syster går igenom något svårt.
Men mina vänner allt för ofta så är vi blinda för det faktum att
människor befinner sig i svårigheter.
- Jesus la till och med märke till denna kvinna mitt när han höll på
och undervisade.
Vad gör du och jag för att hjälpa våra medmänniskor? Första steget är
att vi tar oss tiden och lär känna varandra tillräckligt så att vi kan dela
våra bördor med varandra.
- Paulus säger i Gal 6:2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi
lag.
Men hur ska vi kunna bära hjälpa och bära varandras bördor om vi inte
tar oss tiden att lära känna varandra?
- Att öppna upp oss för varandra det gör att vi blir sårbara. Men det
är en risk man får ta för att vi ska kunna växa varandra närmare.
Jag kan säga här inför er alla att den synd jag brottas med ibland är oro.
Där jag ibland har svårt att släppa taget om svåra situationer så att jag
inte kan sluta tänka på dom.
- Om vi vågar öppna upp oss för varandra så blir det lättare också för
andra att göra detta.

Med detta sagt så betyder det inte att man måste öppna upp sig om allt
för alla, men det är viktigt att vi kan dela våra kristna liv och kamp med
andra.
- Är vi känslokalla eller barmhärtiga gentemot människor i deras
nöd? Det första steget är att vi älskar varandra tillräckligt för att ta
tiden att lära känna varandra.
Är vi lyhörda, varma och genuint intresserade av att stötta varandra i
våra svårigheter eller är vi känslokalla och bara håller oss borta där vi
inte är villiga att se människor i deras nöd?
- Och nu så talar jag inte till dig som kanske befinner dig i nöd där du
helt enkelt inte orkar ta steget att se människor i deras svårigheter.
Här så behöver istället människor räcka ut en hjälpande hand till dig i
den situation som du befinner dig i.
- Nästa steg är när vi ser människor i deras nöd att inte bara ignorera
dom eller som Jobs vänner göra dom modfällda.
Utan istället att vara där för dom och uppmuntra och uppbygga.
- Ser vi att någon går igenom något svårt så låt oss inte bara stå och
kolla på.
Låt oss besöka varandra, ringa, skicka uppmuntrande sms eller kort och
att erbjuda vår hjälp och böner.
- Och när det gäller dom som ännu inte känner Jesus, låt oss inte
bara känslokallt kolla på medans dom är på väg att gå förlorade
utan låt oss berätta för dom om Jesus, deras enda hopp, den ende
som kan rädda dom från deras synd till en underbar evighet med
Gud.
Jesus såg kvinnan i hennes nöd och han kollade inte bara på utan gav en
hjälpande hand.

- Ser du människor i deras och nöd? Och vad gör du med Guds hjälp
för att hjälpa dom bland oss som befinner sig i svårigheter?
Låt oss be att vi som församling skulle få växa i att bättre se vad andra
går igenom och att aktivt bry oss om varandra i vår nöd.
- Vi har nu sett vad vi kan lära oss utifrån Jesu attityd gentemot
denna kvinna i hur vi behandlar varandra.
Låt oss nu se vad vi kan lära oss utifrån synagogföreståndarens attityd
gentemot denna kvinna.
- Här så har vi den person som var ansvarig för verksamheten i
synagogan och man kan tänka sig att han verkligen borde
karaktäriseras av kärlek och medlidande för sina medmänniskor.
Hur reagerar han då till denna händelse? I v.14 så står det hur han ”blev
upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket:
’Sex dagar skall man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och
inte på sabbaten.’”
- Lägg märke till att han inte adresserar Jesus direkt utan talar till
folket att dom skulle komma och bli botade på alla andra dagar än
sabbaten.
Han förnekade inte att kvinnan hade blivit botad men ansåg att det var
fel eftersom det skett på Sabbaten.
- Det står ingenstans i lagen att ingen får bli botad av Gud på
sabbaten.
Men judarna under den här tiden dom utvecklade mängder med extra
regler och traditioner som dom försökte hålla för att inte bryta mot
lagen.
- Många av dessa kom senare att bli nedtecknade i den judiska
skriften Talmud.

Och det är dessa traditioner som Jesus många ggr vänder sig emot i sina
konflikter med de skriftlärda och fariséerna.
- Dom missade att Sabbaten blev gjord för människan och inte
människan för sabbaten (Mark 2:27).
Denna fara med människogjorda regler kan också så lätt smyga sin in
ibland oss mina vänner.
- Och jag har själv sett det så många gånger när kristna med goda
avsikter lägger på obibliska regler på människor som inte Skriften
lär som t.ex. att alla måste klä sig på ett visst sätt,
Eller att man inte skulle få utrycka sin glädje inför Gud i tillbedjan som
psaltaren nämner genom att klappa i händerna eller lyfta sina händer
när man lovsjunger eller ber.
- Allt ska enl. 1 Kor 14:40 ske på ett värdigt sätt med ordning. Men vi
får akta oss så att vi inte blir offer för en lagiskhet.
Och med lagiskhet så menar vi inte bara att man försöker att bli frälst
genom sina gärningar utan också när man lägger på människobud och
tvingar människor att följa traditioner.
- I vårt exempel från vår text så hade Jesus löst en kvinna från
hennes bundenhet.
Men synagogföreståndaren missade till och med att ett av sabbatens
syften från 5 Mos 5:15 som var att komma ihåg att Herren hade löst och
befriat sitt folk ut från slaveriet i Egypten.
- Här så hade Jesus, sabbatens Herre, den som står över sabbaten
satt en kvinna fri från att ha varit bunden av Satan i 18 år och
istället för att sluta upp i att prisa Gud med henne så fördömer
synagogföreståndaren detta som lagbrott.
Han var så upptagen med sina religiösa regler att han inte såg kvinnan i
hennes nöd.

- Och även vi kan vara upptagna med religiösa regler och till och med
det som är sant, rätt och riktigt, men att vi är så upptagna så att vi
inte ser dom som behöver vår hjälp.
När vi kommer samman för att tillbe Gud, lyssna till hans ord och be så
låt oss inte glömma vår granne som sitter bredvid utan låt oss ta tid med
varandra och uppriktigt visa ett intresse för våra bröder och systrar.
- I vissa kyrkor så är det som om man har ett program där allt ska
vara klart på en timma och sen så står den som predikar vid dörren
och hälsar på alla och så går man hem.
Men man tar sig inte tid med varandra. Man missar att se sina syskon i
Herren.
- Och så kan det lätt bli för oss. Låt oss prioritera att umgås med
varandra efter våra möten men även i vardagen så att vi kan växa
varandra närmare.
Och missförstå mig inte om det finns någon som inte orkar stanna efter
mötet på grund av hälsa, jobb eller andra skäl så vill jag inte lägga någon
fördömelse på er.
- Men det jag vill uppmuntra till är att vi än mer delar våra liv med
varandra och inte nonchalerar våra syskon i deras nöd.
Ett ypperligt tillfälle för oss att växa på detta område är ”tillsammans”
där vi träffas två och två för att uppmuntra och uppbygga varandra på
vår vandring med Herren.
- Må vi inte bli så upptagna som synagogföreståndaren med religiöst
utövande så att vi missar att se varandra.
Jesus visar på synagogföreståndarens och dom som delade hans syns
hyckleri genom att säga:

- ”Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller
åsna från krubban och leder bort och vattnar den? 16Men denna
kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton
år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?”
Jesus pekade på hur dom i deras hyckleri behandlade djur bättre än
människor.
- Om dom bara hade brytt sig lika mycket om människor som dom
brydde sig om djuren?
Jesus säger i Matt 9:13 Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Offer var
livsviktigt på denna tid innan Jesus hade offrat sig själv en gång för alla.
- Men samtidigt så spelar det ingen roll om man offrade offer om
man inte hade barmhärtighet och det var detta dom saknade.
Mina vänner ett sådant här hyckleri är inte bara något som dom var
benägna till utan även vi idag år 2017.
- Många kommer till mig och säger att dom är glada att vi är en
biblisk församling.
Vad jag ofta svarar är att det är vår önskan att vara en biblisk församling
och att vi verkligen vill hålla fast vid det Bibeln lär, men att vi brister på
många områden.
- Att vara biblisk innebär inte bara att man eftersträvar att hålla sig
till Bibelns sanna lära, vad vi kallar ortodoxi, alltså renlärighet.
Men att vara biblisk innebär också att man eftersträvar ortopraxi att
man lever så som Bibeln lär och utrycker den kärlek som vi ser i Bibeln.
- Och på detta område så tror jag vi har mycket att växa. Man skulle
kunna säga att vi är obibliska eftersom vi har långt kvar till att
reflektera det vi ser i NT.

Det är så lätt att fokusera så mycket på att ha rätt lära och missförstå
mig inte vi ska eftersträva att ha det.
- Men i denna strävan så kan man lätt missa kärleken och omsorgen
till bröderna och systrarna där sekundära frågor får komma
emellan så att vi inte bryr oss om våra syskon i Herren.
Lika mycket som vi eftersträvar att ha ortodoxi, rätt lära, lika mycket
borde vi också eftersträva att ha ortopraxi, att vi växer i vår omsorg och
kärlek till varandra.
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Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek,
vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.
2
Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all
kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte
hade kärlek, så vore jag ingenting.
3
Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp
till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.
4
Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte,
den är inte uppblåst,
5
den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den
tillräknar inte det onda.
6
Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i
sanningen.
7
Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar
allting.
- Vad helst vi gör i Guds namn är förgäves om vi inte har kärlek. Vi
kan så ivra för att ha rätt och vi må ha rätt, men om vi inte har
kärlek och barmhärtighet så är vi som synagogföreståndaren.
Är vi ute efter att leta fel i varandra eller är vi likt Jesus där för att hjälpa.
- När vi som familj besökt Saudiarbien så har vi mött religiösa poliser
(så kallade motaua). Dom är glädjedödare som går runt och letar
fel i allt och alla och försöker tvinga människor att anpassa sig efter
deras regler.

Är vi som dom eller är vi som Jesus som ser där något inte står rätt till
och erbjuder sin hjälp.
- Självklart så måste vi kunna förmana och tillrättavisa varandra,
men är vårt fokus att leta fel och peka finger eller att sträcka ut en
hjälpande hand?
Det samma gäller i mötet med andra kristna och andra församlingar. Är
ditt fokus att försöka hitta fel eller är ditt fokus att hjälpa?
- Jag hade aldrig stått här idag om det inte vore för människor som
såg bortom mina teologiska brister och tillkortakommanden och
såg mig för den jag var.
Istället för att attackera och trycka ner mig så tog dom min hand och
ledde mig på rätta vägar.
- Hur är din och min attityd gentemot våra medmänniskor i deras
nöd och svårigheter?
Är vi känslokalla eller är vi barmhärtiga gentemot dom. Vi har nu sett på
vår första tillämpning: Hur är vår attityd gentemot våra medmänniskor?
- Låt oss nu gå till vår andra och sista tillämpning: Hur är vår attityd
gentemot Jesus.
Efter att Jesus hade visat på synagogföreståndaren och dom andra som
delade hans åsikters hyckleri där dom brydde sig mer om djur än
människor så får han dom att skämmas och känna skam.
- Men folket jublade över alla underbara gärningar som Jesus gjorde.
Vi får här möta olika gensvar till Jesus.
Och det är detta som Lukasevangeliet handlar om att vi måste gensvara
och ta ställning till vem Jesus är.
- Lukas skrev detta evangelium för att vi ska veta hur säkra och
tillförlitliga dessa ord om Jesus är.

Hur är då din och min attityd gentemot Jesus? Allt börjar med att vi ser
Jesu attityd gentemot oss.
- Och det var detta som uppenbarades på denna sabbat. Som jag
nämnde inledningsvis så förmanade Jesus sina lyssnare och kallade
dom hycklare i kap 12:56 för att dom kunde tyda vädrets tecken
men inte den här tidens att den messianska tiden hade anlänt.
Och det är just detta som är huvudpoängen i vår text att Messias nu var
här.
- Tidigare i Luk 4:18-19 när Jesus befann sig i synagogan i Nasaret så
ställde han sig upp och läste från Jesaja bok:
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Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika
glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet
för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet 19och
predika ett nådens år från Herren.
Och efter att ha läst detta så sa han: I dag har detta skriftställe gått i
uppfyllelse inför er som lyssnar.
- Och det är just detta vi ser här i synagogan i kap 13 hur Jesus kom
för att ropa ut frihet för de fångna, för att ge de betryckta frihet.
Och mina vänner det var detta Jesus gjorde mitt framför deras ögon när
han satte denna kvinna fri som Satan hade hållit bunden i 18år.
- Mitt framför deras ögon så uppfylldes Jesajas profetia. Dom kunde
tolka vädrets tecken men inte den messianska tidens.
Mina vänner är det inte ironiskt! Här så har vi Jesus som Luk 6:5 talar om
för oss är Sabbatens Herre.
- Den om vilken sabbaten enligt Kol 2:16-17 bara är en skugga på det
som skulle komma men verkligheten själv är Kristus.

Här så har vi Kristus, Messias, Guds smorde kung som hela GT hade
pekat på skulle komma och synagogföreståndaren och dom på hans sida
missade att se honom och fokuserade bara på skuggan.
- Dom fokuserade på sabbaten som bara pekade fram på honom.
Dom missade honom för att dom var så upptagna med skuggan.
Tänk om jag mötte dig här på stan en varm sommar och istället för att
hälsa på dig började hälsa på din skugga. Du skulle tycka jag var helt
tokig.
- Och det var detta som dom gjorde eftersom dom var så
förblindade.
Hur offerståndiga och tröga dom var att tro på allt som profeterna hade
sagt.
- Fariseerna och de skriftlärda som ivrade mer än någon annan för
att ha rätt lära och förståelse av Skriften dom missade att se
Messias själv, Gud kommen i köttet och dom missade att se sina
medmänniskor.
Dom var inte bara blinda för människor i deras nöd utan än mer blinda
för vem Jesus är.
- Guds eviga kung hade anlänt och dom fokuserade på hans skugga
och missade honom.
Hur är din attityd gentemot Jesus? Fokuserar du på hans skugga eller på
honom som person.
- Är du ute efter ett yttre beteende och att anpassa dig efter ett
gäng regler för att vara kristen.
Det är så lätt för dom av oss som växt upp i en kristen familj, mig
inkluderat att bara fokusera på skuggor.

- Att fokusera på hur man som kristen bör leva, men att missa Jesus
själv.
Har du lärt känna honom? Eller har du bara lärt dig ett
beteendemönster?
- Jag var precis som synagogföreståndaren, jag hade lärt mig ett
gäng regler och jag försökte tvinga på dom på andra.
Jag var en självrättfärdig hycklande farisé som trodde jag kunde förtjäna
att få komma inför Gud genom mina gärningar.
- Men en dag så öppnades mina ögon för min synd och jag såg att
mitt enda hopp stod till Jesus.
Jag hade varit bunden inte 18år som kvinnan här men under många år
under mörkrets välde och Jesus såg till mig och satte mig fri.
- Det var därför Jesus kom mina vänner. Det var därför han var på
väg till Jerusalem för att genom sin död och uppståndelse sätta oss
fria från Satans bundenhet under våra synder.
Där på korset så såg han dig och mig. Han såg oss precis som han såg
den kutryggiga kvinnan.
- Där så såg han oss och tog på sig det straff som vi förtjänar när han
på korset dog i syndares ställe.
Och hans död min vän den gäller dig om du bara omvänder dig och tror
på honom.
- Förtrösta inte på skuggorna, det kristna beteende mönster som du
lärt dig, utan förtrösta på verkligheten själv Jesus.
Han är ditt enda hopp på domens dag så att du inte på den dagen likt
synagogföreståndaren behöver skämmas utan att du precis som folket
och kvinnan här i vår text kan glädja dig och prisa Gud.

- Ta upp Bibeln och läs om honom som hela Bibeln vittnar om och låt
dig bli överväldigad av hans kärlek för dig och sen börja älska andra
så som han har älskat dig.
Vi älskar därför att han först har älskat oss. Mina vänner låt oss bli
översköljda av hans kärlek så att också vi kan älska andra såsom han har
älskat oss.
- Låt oss be

