Vad fäller du för någon dom över Jesus? Vi måste alla ta ställning och
förhålla oss till vem han är.
- I boken Illusionen om Gud så visar den kände ateisten och
evolutionsbiologen Richard Dawkins sin ignorans och arrogans när
han skriver:
”Gud är antagligen den obehagligaste figuren i hela skönliteraturen:
avundsjuk och stolt över det; en småsint, orättvis, hårdhjärtad
maktmänniska; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare;
kvinnohatare, homofob, rasist, barnamördare, folkmördare,
sonmördare; en sjukdomsspridande, storhetsvansinnig,
sadomasochistisk översittare som nyckfullt och illasinnad slår åt höger
och vänster” (s. 51).
- I denna bok så driver Dawkins med vår kristna tro och sätter sig till
doms över Gud.
C. S. Lewis som Dawkins menar borde veta bättre (s. 112) har lyft fram
utifrån dom anspråk som Jesus gjorde att vi måste ta ställning till om
han är Herre, lögnare eller en dåre.
- Och också du och jag måste fälla ett domsutslag, vi måste ta
ställning till vem Jesus är och hur vi ska förhålla oss till honom
vilket för oss till dagens predikotext i Lukas 22:63-23:25 där Jesus
ställs inför rätta hela 4 gånger.
När vi läser denna text så vill jag att ni lägger märke till tre saker som är
mina tre punkter i denna predikan som vi kommer återkomma till i alla
fyrarättegångarna.
- För det första vem är Jesus? Hur uppenbaras han här i texten? Det
andra vi ska se på är hur folk gensvarar till honom och för det
tredje så ska vi ställa oss frågan: Hur ska vi gensvara till Jesus?
Vänligen gå med mig till Lukas 22:63 som ni hittar på sidan 816 i dom
gröna Biblarna.

63 Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom.
64 De täckte över honom och frågade: "Profetera! Vem var det som
slog dig?"
65 De sade också mycket annat hånfullt till honom.
66 När det blev dag samlades folkets äldste, både överstepräster och
skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd
67 och frågade: "Är du Messias, så säg det till oss!" Han svarade dem:
"Om jag säger det till er tror ni det inte,
68 och om jag frågar, svarar ni inte.
69 Men härefter ska Människosonen sitta på Guds, den Allsmäktiges,
högra sida."
70 Då frågade alla: "Så du är alltså Guds Son?" Han svarade dem: "Ni
själva säger att Jag Är."
71 De sade: "Behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det
från hans egen mun!"
1 Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus.
2 Där började de anklaga honom och säga: "Vi har funnit att den här
mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatt till
kejsaren, och han säger att han är Messias, en kung."
3 Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du
själv säger det."
4 Pilatus sade då till översteprästerna och till folket: "Jag ser inget
brottsligt hos den mannen."
5 Men de var påstridiga och sade: "Han hetsar upp folket med sin lära
över hela Judeen, från Galileen och ända hit."
6 När Pilatus hörde detta, frågade han om mannen var galilé.
7 Och när han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde,
skickade han honom till Herodes som också var i Jerusalem under de
dagarna.
8 När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat
träffa honom, för han hade hört om honom och hoppades nu få se
honom göra något tecken.
9 Herodes ställde många frågor till honom, men Jesus svarade honom
inte.
10 Översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom
häftigt.

11 Då fick Herodes och hans soldater förakt för honom, och han
hånade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han
sände honom tillbaka till Pilatus.
12 Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut
hade det rått fiendskap mellan dem.
13 Pilatus sammankallade översteprästerna och rådsherrarna och
folket
14 och sade till dem: "Ni har fört den här mannen till mig och sagt att
han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men inte
funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för.
15 Det gjorde inte Herodes heller, och därför sände han honom tillbaka
till oss. Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden.
16 Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom."
18 Då skrek hela hopen: "Bort med honom! Låt oss få Barabbas fri!" –
19 Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mord. –
20 Pilatus talade till dem igen, för han ville släppa Jesus.
21 Men de ropade: "Korsfäst! Korsfäst honom!"
22 För tredje gången sade han till dem: "Vad har han då gjort för ont?
Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden.
Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom."
23 Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle
korsfästas, och deras rop blev allt starkare.
24 Pilatus beslöt då att det fick bli som de krävde.
25 Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord, den som
de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja.
[Bön]
- I vårt studie över Lukasevangeliet så befinner vi oss just nu under
Jesu sista timmar innan hans död.
I förra predikan så såg vi på den vånda som Jesus fick utstå när han i
Getsemanes trädgård bad inför det mörker han skulle få genomgå för att
rädda oss.
- Judas förrådde honom och Petrus förnekade honom och idag så
kommer han att dömas innan vi nästa gång ska få se på hur han blir
brutalt mördad på ett kors.

Under dessa 4 rättegångar som Jesus får utstå så vill Lukas att vi ska
lägga märke till vem Jesus är? Och hur gensvarar folket och du och jag
till honom.
- Innan vi kommer in på den första rättegången så får vi en scen där
tempelvakterna som bevakade Jesus hånade honom. Dom täckte
över honom slog honom och sa: "Profetera! Vem var det som slog
dig?"
Hela detta stycke i Lukasevangeliet är fyllt av ironi. För oss som läsare så
har vi just hört om hur Jesus profeterade hur Petrus skulle förneka
honom, vilket har ägt rum precis i texten innan.
- Tempelvakterna hånade och slog honom och skulle utlämna
honom att dödas vilket var början på självaste uppfyllelsen av flera
av Jesu egna profetior men också den välkända profetian i Jesaja 53
om Messias, den lidande tjänaren (Luk 9:22; 18:32-33).
Ironin är slående. Vakterna hånar honom för den han är och för oss som
läsare så blir det en påminnelse om att Jesus verkligen är en sann profet
något som Lukas uppenbarart för oss.
- Men han är inte bara en profet som kom upp gång på gång igår när
var och evangeliserade på Kvibergs marknad och samtalade med
många m.
Jesus är mer än en profet. Han är vadå? Låt oss gå till Jesu första
rättegång. Efter att Jesus greps så fördes han till översteprästens hus.
Under natten så hade man frågat ut honom och nu på morgonen så var
det dags för rättegången där man förde in honom i deras råd, det så
kallade Sanhedrin som bestod av 71 ledamöter.
- Folkets ledare hade länge velat göra sig av med honom och nu så
hade dom sin chans att sätta ditt Jesus och få honom dömd.

I vers 67 så får vi deras första fråga "Är du Messias, så säg det till oss!"
Messias är den hebreiska motsvarigheten till Kristus som betyder den
smorde.
- Judarna hade genom hela GT väntat på att Gud skulle sända den
Smorde med stort S och bestämd artikel. Kungen som skulle ställa
allting till rätta och enligt profetiorna regera i frid för all evighet (Ps
110:1; Jes 9:6-7; Mika 5:2 o.s.v.).
Översteprästerna förnekade att Jesus är Messias, men det ironiska som
vi som läsare har sett är att han verkligen är den smorde, Guds eviga
kung.
- Redan i Lukas 1:32 så hade ängeln Gabriel berättat för Maria att
Herren Gud skulle ge Jesus hans fader Davids tron.
För Herdarna i Lukas 2:11 så sa Herrens ängel: Ty i dag har en Frälsare
blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.
- Och genom Lukasevangeliet så har detta bekräftats av Simeon i
templet (2:25-26), de onda andarna (4:41) och vid Petrus
bekännelse (9:20).
Ironi efter ironi uppenbaras. Folkets ledare ville inte underordna sig
Jesus som deras kung, Messias, men vi som läsare vet att han är det.
- Till deras fråga om han är Messias svarar Jesus indirekt med att
säga Om jag säger det till er tror ni det inte, och om jag frågar,
svarar ni inte.
Oavsett vad han skulle säga så skulle dom inte bry sig. Dom ville bara få
honom dömd. Och sen så säger Jesus i v.69:
- Men härefter ska Människosonen sitta på Guds, den Allsmäktiges,
högra sida.

Vi har sett att Jesus är Messias. Men han är inte bara Messias utan också
Människosonen som är en av Jesu favoritbenämningar om sig själv i
evangelierna.
- Människosonen är inte bara en människa, han ska sitta på Guds,
den Allsmäktiges högra sida.
Just detta hade Jesus tidigare fört fram i Lukas 20 där han ställt frågan
Hur man kan säga att Messias är Davids son när han också är hans Herre
utifrån Psalm 110:1.
- I parallellställena från Matteus och Markus så blir det ännu
tydligare vad Jesus här syftar på där han citerar från Dan 7:13-14
där det står.
13 I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson
kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes
fram inför honom. 14 Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla
folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt
välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras.
- Här så uppenbaras genom att Jesus identifierar sig som
människosonen som ska sitta på Guds, den allsmäktiges högra sida
att han är mer än bara en människa.
Och dom skriftlärda kunde inte missa denna koppling så dom brister ut i
v.70: Så du är alltså Guds Son?
- Ni själva säger att jag är! Jesus har i deras tankar gjort sig själv till
Gud. Dom behöver inget mer vittnesmål, nu återstår bara att ta
död på honom vilket dom inte hade rätten att göra.
Än en gång så är ironin slående det dom säger för att döma Jesus är
också det dom behöver tro för att bli räddade att Jesus är Guds Son.
- Detta som Lukas har gjort klart för oss allt från dess första kapitel
där Jesus ska kallas den Högstes son (Luk 1:32).

Och vid hans dop där Fadern bekräftar att Jesus är hans son (Luk 3:22)
och vid förklaringsberget där Fadern på nytt säger: Denne är min Son
(Luk 9:35).
- Vi har nu vid den första rättegången sätt vem Jesus är: Att han är
Messias, Människosonen och Guds Son.
Detta var ett hot för dom religiösa ledarna. Om han verkligen var den
han är då var deras makt i fara. Deras position och inflytande stod på
spel och dom ville vara i centrum.
- Hur är det med dig? Är det något som står i vägen för dig att
erkänna Jesus som den han är och underordna dig honom som din
kung?
Kanske du inte kan fortsätta att leva ditt liv som du nu gör, att om han
verkligen är kung att du då måste ge upp att vara din egen kung.
- Du måste ta ställning till vem Jesus är. Om han verkligen är Messias
så kan du inte göra anspråk på att vara din egen kung.
Hur gensvarar då dom religiösa ledarna, jo genom att i deras blindhet
döma honom för den han verkligen är.
- Här så talar vi inte om vilka som helst. Det var dom skriftlära och
översteprästerna som kunde Skrifterna innan och utan och dom
dömde Jesus till döden för att han sagt sig vara Messias,
Människosonen och Guds Son vilket han var.
Hur kunde dom vara så blinda? Hur kan en man som Richard Dawkins
som är så intellektuell och kunnig vara så blind.
- Detta blir en varning för oss? Drar vi för snabba slutsatser om vem
Jesus är? Har du oförutsättningslöst läst om honom i Evangelierna?
Igår på Kviberg så samtalade O med en m predikant som
överhuvudtaget inte var intresserad att lyssna. Han hade redan på
ofullständig felaktig fakta dragit sitt domslut över vem Jesus är.

- Hur vore det om man i tingsrätten här i Göteborg dömde
människor innan man ens gått igenom bevisföringen. Vore inte det
en rättsskandal.
Innan du fäller ditt domslut, innan du drar din slutsats om vem Jesus är
så skulle jag vilja uppmuntra dig att lägga bort alla dina redan fastslagna
uppfattningar om vem Jesus är och läsa evangelierna och be: ”Jesus,
uppenbara dig själv för mig så som du är.”
- Om du skulle vilja läsa igenom ett av evangelierna tillsammans med
någon av oss så finns det flera som är villiga.
Och du som kristen: Varför inte erbjuda att läsa igenom ett av
evangelierna tillsammans med en vän, så att han eller hon får ta
ställning till vem Jesus är.
- Är han Herre, är han en lögnare eller en dåre? Du kan inte hålla dig
neutral inför detta. Himmel och helvete, död och liv står på spel
och du måste ta ställning, du måste fälla ett domsutslag kring vem
Jesus är och hur du ska förhålla dig till honom.
Vi går nu vidare till rättegång nummer 2. Judarna hade inte auktoriten
att verkställa sin dödsdom så dom var nu tvungna att gå till dom
romerska ockupanterna.
- Men först så var dom tvungna att bevisa att Jesus inför Romersk
lag var skyldig till döden.
Judarna hade dömt honom till döden pga. religiösa skäl, men nu så var
dom tvungna att föra fram politiska bevis för att få honom dömd så dom
beger sig till den grymma landshövdingen Pilatus som dom egentligen
hatade.
- Vi ska inte gå in på allt vad han tidigare gjort mot judarna, men
bara för att ge ett exempel så hade han dödat tempelbesökare och
blandat deras blod med deras offer (Luk 13:1).

Pilatus var hatad, men för att göra sig av med Jesus som dom också
hatade så var dom villiga att gå till honom där dom förde fram tre åtals
punkter:
1. Att han förleder folket. Dom religiösa ledarna ville att det skulle
låta som om han förledde folket emot Rom. Men så var inte fallet.
2. Att han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren vilket var en
påhittad lögn. Jesus hade ju tidigare tagit upp ett mynt med en bild
på Kejsaren och sagt: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och
Gud det som tillhör Gud” (Luk 20:25).
3. Att Jesus säger att han är Messias, en kung.
Den tredje åtalspunkten var den viktiga. Dom judiska ledarna ville få det
att framstå som om Jesus gjorde uppror mot kejsarens styre genom att
kalla sig kung vilket var straffbart med döden.
- Vilken ironi: Dom judiska ledarna som själva föraktade romarna
anklagar Jesus för att göra uppror mot Rom samtidigt som dom
själva gjorde uppror mot Gud.
Pilatus frågade Jesus i v.3: ”Så du är judarnas kung?” till vilket Jesus
svarar: ”Du själv säger det”
- Pilatus genomskådade snabbt att Jesus inte var ett hot mot
Kejsarens styre och han säger till översteprästerna: ”Jag ser inget
brottsligt hos den mannen.”
Här så får vi på nytt uppenbarat för oss att Jesus är kung, men också att
han är oskyldig.
- Hur gensavarar då Pilatus till den här situationen. Han har dragit
slutsatsen att Jesus är oskyldig.
Ok, han dömer honom fri och låter honom gå. Nej det är inte vad som
händer.

Det fanns ett problem, dom judiska ledarna ville inte ge sig så lätt och
fortsatte med hur Jesus hetsar upp folket med sin lära över hela Galileen
och ända hit.
- Pilatus stod inte i en god relation med judarna och hans egen
position stod hotad så även då han ville släppa Jesus så ville han
undgå att få ännu en konflikt med judarna.
Så när han hörde att Jesus kom från Galileen så skickade han honom till
Herodes som befann sig i Jerusalem vid det här tillfället och var den som
ansvarade för Galileen.
- Det blir för obekvämt för Pilatus att stå upp för Jesus och helt ta
hans sida. Grupptrycket påverkar honom så han försöker lämna
över ansvaret att döma Jesus på Herodes. Hur är det med dig och
mig?
Hur är det på din arbetsplats eller skola? Precis som Richard Dawkins
bok Illusionen om Gud uppenbarar så är det inte populärt att stå upp för
Jesus idag.
- Du kanske blir hånad, man kanske skrattar åt dig, fryser ute dig,
och mobbar dig.
Men frågan är: Ska du tydligt ta ställning för Jesus oavsett vad det kostar
dig? Det kommer komma en svår tid i Sverige där vi kommer att bli
förföljda.
- Du kan komma att bli diskriminerad och förföljd, men du måste ta
ställning. Jesus har tidigare i Luk 12:8-9 sagt:
Den som bekänner mig inför människorna, honom skall också
Människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig
inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar.
- Tar du ställning för Jesus när grupptrycket kommer? Betyder Jesus
eller människors gillande mer för dig? Är han din kung eller är du

din egen. Du kan inte hålla dig neutral. Du måste fälla ett
domsutslag hur du ska förhålla dig till Jesus.
Vi går vidare till den tredje rättegången. Denna gång inför Herodes
Antipas som var son till Herodes den store.
- Efter Herodes den stores död så kom hans rike att delas och hans
son Herodes Antipas kom att regera över en tredjedel av detta rike,
men utan att tituleras som kung vilket han önskade och slutligen
kom att bli hans fall.
När Herodes först såg Jesus så blev han mycket glad för han hade länge
velat träffa honom. Han hade hört om honom och hoppades få se
honom göra ett tecken.
- Hur uppenbaras då Jesus här? Att Herodes ville se honom göra
tecken ger oss associationer på alla dom tecken och under som han
gjorde för att bekräfta att Guds rike nu var mitt ibland dom.
Herodes ställde många frågor till Jesus, men han förblev tyst, vilket får
oss att tänka på profetian om Jesus i Jes 53:7 hur han likt ett får som är
tyst inför den som klipper det inte öppnade sin mun.
- Översteprästerna och dom skriftlärda anklagade Jesus häftigt. Hur
ska då Herodes gensvara till detta?
Precis som tempelvakterna tidigare hade hånat Jesus för att vara profet
så hånar och föraktar Herodes och hans soldater Jesus för att vara kung.
- Dom klär honom i en praktfull kunglig dräkt, kanske till och med
från Herodes egen garderob och sen skickar Herodes tillbaka
honom till Pilatus.
Detta var som ett hånfullt skämt där Herodes drev med Jesus inför
Pilatus.

- Här får du ”kungen” tillbaks. Också detta är fullt av Ironi. Herodes
pappa hade drygt 30år tidigare försökt mörda Jesus eftersom han
kände sig hotad av judarnas nyfödde konung (Matt 2:2, 16-17).
Och nu så hånar Herodes Antipas Jesus som om han inte vore en kung.
Men ironin slutar inte här.
- Herodes ville så gärna få titeln: ”Judarnas konung” som han aldrig
kom att få, men mitt framför honom så stod den riktige judarnas
konung och han insåg inte det.
Hur ska vi då gensvara till Jesus? Herodes vill använda honom för att se
tecken, men då han inte fick se något föraktade han och hånade honom.
- Vem är Jesus för dig? Är han bara en mirakel görare som du vill
använda för dina syften eller ska du böja dig inför honom som din
kung?
Philip Ryken har sagt: ”Om Jesus verkligen är Kungen då är allt annat än
att villigt lyda och tillbe honom ovärdigt hans ära.
- Men ibland så går en hel dag eller en hel vecka utan att vi
begrundar hans majestät, går till hans tron i bön eller lyssnar till
hans konungsliga förordningar i hans ord.”
Lever du för kung Jesus eller hånar du honom som om det inte spelar
någon roll om han är kung eller ej?
- Detta för oss till den fjärde och sista rättegången. Herodes skickar
tillbaka Jesus till Pilatus och denna dag blir dessa två fiender vänner
och som Apg 4:27 säger gaddar sig samman mot den smorde.
Pilatus sammankallar översteprästerna, rådsherrarna och folket och
bekräftar på nytt hur han tidigare förhört Jesus i deras närvaro och
kommit fram till att han är oskyldig.
- Han pekar också på att Herodes kommit fram till samma slutsats:
Jesus är oskyldig

Jesus har inte gjort något som förtjänar döden och för att blidka folket
så säger Pilatus att han ska prygla Jesus och släppa honom fri.
- Men hela hopen börjar skrika: ”Bort med honom.” Här så ser vi
verkligen hur grupptryck kan få fram det värsta ur människor.
Under den här tiden så hade romarna en sed att under påsken frige en
fånge åt folket och Pilatus ställer fram Barabbas som var en beryktad
mördare som gjort uppror i staden.
- Folket ropar: ”Låt oss få Barabbas fri” En än gång så får vi möta
ironi. Man vill fria Barrabbas som betyder Faderns son som gjort sig
skyldig till det som man anklagade Jesus för. Jesus som är den
verklige Faderns son, han som var oskyldig försöker man få
utlämnad till det straff som Barabbas förtjänar.
Paulus försöker på nytt få Jesus fri men folket ropar korsfäst, korsfäst.
För tredje gången anstränger sig Pilatus för att få Jesus frikänd, men
folkmassan bara fortsätter att med höga rop kräva att Jesus ska
korsfästas och deras rop blir bara starkare.
- Här så ser vi vilka krafter det finns i grupptryck. När en svensk
fackföreningsman gjorde ett studiebesök på ett av H…naz… möten
så beskriver han att trotts att han var emot deras åsikter så
upplevde han hur svårt det var att inte ropa Hail H och att inte lyfta
sin hand.
Pilatus som ville bevara sin position och inte ville se ett nytt upplopp likt
det som Barabbas hade gjort sig skyldig till gav nu efter på deras krav
och vi läser i v.25:
25 Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord, den
som de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja.
Deras vilja hade gått före Pilatus. Den oskyldige dömdes till döden
medan den skyldige gick fri.

- Även då vi inte får någon indikation på att Barabbas någonsin
omvände sig så får vi här en bild på Jesu ställföreträdande död
istället för syndare.
Barabbas hade gjort det som man anklagade Jesus för. Han hade förlett
och uppviglat folket och förtjänade att straffas med döden (jmf. Luk
23:2, 5). Men Jesus hade inte gjort något straffbart, men ändå fick han
ta det straff som Barabbas förtjänade.
- Jesus fick lida och dö istället för Barabbas som pekar på hur han
sätter syndiga fångar fria.
Folket gensvarade här genom att ropa korsfäst. Och du och jag min vän
vi är inte bättre. Likt dom religiösa ledarna, Pilatus, Herodes och folket
så bär vi skulden till Jesu död.
- Det var våra synder som gjorde att han hamnade där på korset.
John Stott har med rätta sagt:
”Inte förrän du ser korset som något som du har orsakat kan du
uppskatta att [han genomgick] detta för dig.”
- Med alla våra synder vi har begått i tankar, ord och gärningar så är
det som om vi har ropat ut: ”korsfäst, korsfäst!”
Vi bär skulden till Jesu död, men han blev som Jesaja 53:5 säger
genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra
missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid.
- Han som inte viste av synd honom har Gud i vårt ställe gjort till
synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.
Jesus blev orättvist dömd och utlämnad för att dö istället för syndare
som du och jag så att vi ska kunna bli förlåtna och kunna få komma in i
hans underbara rike med honom som kung.

- Jesus stod inför rätta 4 gånger och nu så är det din tur att fälla ett
domsutslag om honom. Vem säger du att Jesus är? Herre, lögnare
eller galen?
Hur ska du gensvara? Hur ska du döma honom? Lukas har gång på gång
i sitt evangelium kommit fram till att vi måste ta ställning till hur vi ska
förhålla oss till Jesus. Vi kan inte vara passiva.
- Du kan avisa honom som en sagofigur, men ingen seriös historiker
skulle någonsin göra detta. Var han en lögnare eller en dåre? Detta
skulle vara helt osannolikt.
När du bedömer och tar ställning till vem han är så fäller du en dom över
honom.
- Men oavsett vad du här tar ställning för så är faktumet det att
Jesus är Herre, han är Messias, Människosonen,
Guds Son.
Och du måste fatta ett domslut, du måste ta ställning, hur du ska
förhålla dig till honom. Att vara passiv är att ställning mot honom.
- Antingen så överger du din egen väg och underordnar dig hans
styre genom att omvända dig och tro på honom.
Eller så fattar du ditt domslut emot honom antingen du gör det passivt
eller aktivt och vägrar att acceptera honom som kung där du förblir din
egen kung vilket leder oss till världshistoriens sista rättegång.
- Vår text har varit fylld med ironi, men detta är inte slutet på all
ironi. Den största ironin av allt är att människorna här har dömt
den som dom en dag kommer att få träda fram inför för att bli
dömda.
Dom religiösa ledarna, Pilatus och Herodes som alla stod som domare
ska själva få träda fram inför Jesus som inte bara är Messias utan också
universums domare.

- Men även du och jag kommer att få träda fram inför Kristi domstol.
Han är oskyldig, men vi är skyldiga.
Och han den oskyldige som själv är domaren har klivit in skyldigas ställe.
- Han levde det liv vi inte kunde leva och dog den död vi förtjänar att
dö och uppstod för att bevisa att han verkligen är Herre och kung
och att Fadern har accepterat hans död som betalningen för vår
synd.
Du måste fatta ditt domsutslag angående vem han är och ta ställning till
hur du ska förhålla dig till honom.
- Beräkna kostnaden om du är redo att följa honom: Antingen så
förkastar du honom och håller fast vid ditt liv och din egen väg. Då
återstår bara domen, evig död och evigt lidande i helvetet.
Eller så ger du upp ditt liv, omvänder dig och i tro förtröstar enbart på
honom för din räddning.
- Gör du detta då har du evigt liv och kommer inte under domen
utan har övergått från döden till livet (Joh 5:24).
Så hur ska du gensvara? Vad fäller du för någon dom över Jesus?
- Ska du likt Soldaterna, majoriteten av rådsmedlemmarna, Pilatus
och Herodes förkasta honom som kung eller ska du underordna dig
Jesus som din Frälsare och Kung?
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