
Kära bröder och systrar, 
 

Vad tänker ni på när ni hör ordet makt och auktoritet? Jag får säga att 

när jag hör dessa ord så får jag ofta negativa associationer. 

 

- I det demokratiskt samhälle som vi lever i så gör vi ofta negativa 

kopplingar till när vi hör dessa ord som t.ex. att vi tänker på 

ordet auktoritär som syftar på en person som hävdar sin 

ensamrätt att regera.    

 

När man hör ordet makt så tänker många på maktmänniskor som vill 

styra och ställa över andra. 

 

- Den engelska historikern och politikern Baron Acton blev 

berömd för sitt yttrande: Makt korrumperar och absolut makt 
korrumperar absolut. 

 

Men är makt och auktoritet bara något negativt? Vi talar om när ett 

företag som t.ex. en bilverkstad är auktoriserad. Det betyder att den är 

godkänd och uppnår en viss kvalitetsstandard som visar att den kan göra 

ett gott jobb. Den har auktoritet. 

 

- Polisen har auktoriteten och makten att kunna gripa brottslingar 

och ge böter. 

 

Domare har efter lagens krav makten och auktoriteten att kunna döma 

brottslingar. Lärare har auktoriten att kunna sätta betyg på sina elever.  

 

- Vad vill vi då komma med allt detta? Vår text för idag talar just 

om Jesu makt och auktoritet.  
 

Hur utövade han sin makt och auktoritet och hur relaterar detta till oss 

idag?  

 

- Vänligen gå med mig till Lukas 4:31-44 

 
31Så begav han sig ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och 



undervisade folket på sabbaten. 32De kände sig träffade av hans 

undervisning, eftersom han talade med makt och myndighet. 33I 

synagogan fanns en man som hade en oren ande som skrek: 34”Vad har 

vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva 

oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.” 35Då talade Jesus strängt till 

anden: ”Tig och far ut ur honom!” Anden kastade omkull mannen mitt 

ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. 36Alla blev 

mycket häpna och sade till varandra: ”Vad är det med hans ord? Med 

makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut.” 
37Och ryktet om honom spreds överallt i trakten.  

38Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons 

svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne. 39Han gick då fram 

och lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den 

lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem. 40Vid 

solnedgången kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar, 

och han lade händerna på var och en av dem och botade dem. 41Onda 

andar for även ut ur många, och de ropade: ”Du är Guds Son.” Men han 

talade strängt till dem och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att 

han var Messias.  
42När det blev dag, gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter 

honom, och när de kom till honom, ville de hålla honom kvar och hindra 
honom från att lämna dem. 43Men han sade till dem: ”Också för de 

andra städerna måste jag predika evangeliet om Guds rike. Det är därför 

jag har blivit sänd.” 44Och han predikade i synagogorna i Judeen.  

 

[Bön] 

 

- Förra veckan så började vi ett nytt avsnitt i Lukasevangeliet där 

Jesus börjar sin offentliga tjänst i Galileen vilket Lukas kap 4:13-

9:50 handlar om. 

 

Sen så kommer den största delen av Lukasevangeliet att handla om hur 

Jesus är på väg till Jerusalem dit han kom för att dö för våra synder och 

uppstå så att vi kan få förlåtelse och komma in i Guds rike. 

 

- I söndags så fick vi se hur Jesus besökte synagogan i Nasaret, hans 
hemstad och hur man där förkastade honom. 



 
Nu så kommer vi se hur man gensvarade på ett helt annat sätt i 

synagogan i Kapernaum. 

 

- Till och med idag så kan man se de arkeologiska resterna av en 

synagoga som sägs vara byggd ovanpå den synagoga som delar av 

denna predikans händelser utspelade sig i. 

 

Under sin tjänst här på jorden så kom Jesu auktoritet att ifrågasättas av 

många.  

 

- Först ut att ifrågasätta honom var Satan och sen de som stod 

honom närmast i hans hemstad.  

 

Vidare genom evangelierna så ser vi hur de som gav honom mest 
motstånd var det religiösa etablissemanget såsom fariséerna, de 

skriftlärda och prästerna som själva kände sig hotade av honom.   

  

- Hur uppenbarades då Jesu auktoritet och makt? 

 

I vår text för idag så ska vi se på fyra olika sätt på vilken Jesu auktoritet 

uppenbaras: 

 

1. Jesu auktoritet visas genom hans undervisning (4:31-32) 

2. Jesu auktoritet visas genom att han driver ut demoner (4:33-37, 41)   

3. Jesu auktoritet visas genom att han botar sjuka (4:38-40) 

4. Jesu auktoritet visas genom att han var sänd från Gud till att 

predika evangeliet om Guds rike (4:42-44) 

 

Låt oss börja med vår första punkt. Jesu auktoritet visas genom hans 
undervisning i v.31-32. 

 

- Lukas skriver: 31
Så begav han sig ner till Kapernaum, en stad i 

Galileen, och undervisade folket på sabbaten. 
32

De kände sig 

träffade av hans undervisning, eftersom han talade med makt och 

myndighet. 

   



Efter att i stycket innan ha undflytt de som försökte döda honom i 
Nasaret så begav sig Jesus till Kapernaum, en stad som låg på den norra 

sidan av Genesarets sjö. 

 

- I texten från förra veckan så ser vi att det inte var första gången 

som Jesus var i Kapernaum som med dagens mått skulle varit en 

by. 

 

Här så sin vana trogen när han vandrade runt i Galileen gick han på 

sabbaten in i synagogan och undervisade folket.  

 

- Dom förvånades över hans undervisning, eftersom hans ord var 

med auktoritet. 

 

Markus 1:22 tillägger: Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade 
dem med auktoritet och inte som de skriftlärda.  

 

- Hur skiljde sig då Jesu undervisning från de skriftlärdas? Det hade 

att göra med auktoritet.  

 

När de Skriftlära undervisade Bibeln så spenderade de mycket av sin tid 

med att citera vad andra rabbiner och lärare tidigare hade sagt. 

 

- En antik rabbin gick så långt att han sa: ”Jag har aldrig i mitt liv sagt 

något som jag inte hört från mina lärare.” 

 

Så för de skriftlärda så handlade deras auktoritet om vad andra hade 

sagt om Skriften. 

 

- Till skillnad från dem var Jesu auktoritet i vad han själv predikade 
till folket. T.ex. så kan vi läsa i Bergspredikan vid flera tillfällen hur 

Jesus säger: 

 

Ni har hört det sägas…men jag säger er. Han gjorde absoluta 

påståenden. Och som Gud kommen i köttet så hade han all rätt att göra 

detta.  

 



- Philip Ryken har sagt: Jesus predikade inte bara om Gud; han är 
Gud, så när han predikade var det han sa verkligen Guds ord, i all 

sin allsmäktiga auktoritet.  

 

Vi sjöng tidigare Pelle Karlssons låt: ”Makten är i Jesu händer, allt är 

honom underlagt.” 

 

- I vår text så skulle det vara mer korrekt att säga: ”Makten är i Jesu 

ord, allt är honom underlagt”.  

 

Det var genom hans ord som är Guds ord som han visade sin auktoritet 

även om hans händer också bekräftade detta. 

 

- I själva verket så är Jesus som Johannesevangeliet säger Guds ord 

kommen i köttet (Joh 1:1-3, 14)  
 

Och det är även genom Guds ord som Jesus verkar idag. Paulus säger att 

evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och än som tror. 

 

- Det är genom förkunnelsen och när vi läser Guds ord som den 

helige Ande verkar i oss människor för att uppenbara synd, 

rättfärdighet och dom och det är genom Guds ord som vi blir 

formade och förvandlade i vår vandring med Herren.   

 

Vid ett tillfälle så berättade Paul Washer om när han läste teologi om 

hur en gammal man kom till deras lektion och återgav ur minnet långa 

texter från Bibeln. 

 

- Paul Washer vittnade om hur Guds kraft manifesterade sig genom 

ordet bland de som lyssnade. 
 

Sen så började mannen citera poetiska texter och det var som kraften 

försvann tills han på nytt började att recitera långa avsnitt i Bibeln. 

 

- Mina vänner Guds ord har kraft att frälsa och förvandla. Det är en 

sak att säga vår egen åsikt, men när vi citerar Skriften: 

 

”Det står skrivet…” så är det Guds egna ord som talas ut. 



 
- Vid ett tillfälle så fick Spurgeon frågan av en elev: ”Hur försvarar 

man Bibeln mot icke troende och skeptiker?  

 

Till vilket Spurgeon svarade: Detta är som att fråga hur försvarar man ett 

lejon. Släpp bara ut den ur buren så försvarar den sig själv!” 

 

- Våran auktoritet är inte i oss själva utan i Guds ord. Må vi ta vara 

på Bibeln för det den verkligen är, Guds levande och verksamma 

ord och inte hålla den bunden mellan dess pärmar. 

 

Precis som Jesus talade Guds auktoritära ord rakt in i människor 

situation så kan vi när som helst öppna upp våra Biblar och få Guds ord 

in i våra och andra människors liv. 

 
- Det samma gäller med predikan där alla predikanter bör ställa sig 

frågan: Är målet med predikan att lyfta fram vad Guds ord har att 

säga och tillämpa det in i vår situation? 

 

Eller är målet att använda Bibeln för att stödja vad vi själva vill säga? 

Tyvärr så handlar majoriteten av alla predikningar idag om att man vill 

använda Skriften för sina egna syften istället för att lyfta fram vad Guds 

ord i en text vill säga till Guds folk idag. 

 

- Vi har just sett det första sättet i vilket Jesu auktoritet visar sig och 

detta genom hans undervisning. 

 

Låt oss nu för det andra se hur Jesu auktoritet uppenbaras i att han 

driver ut demoner i v.33-37 samt i vers 41. 

 
- I v.33-37 så står det: 33

I synagogan fanns en man som hade en 

oren ande som skrek: 
34

”Vad har vi med dig att göra, Jesus från 

Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, 

du Guds Helige.” 
35

Då talade Jesus strängt till anden: ”Tig och far 

ut ur honom!” Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem 

och for ut ur honom utan att skada honom. 
36

Alla blev mycket 

häpna och sade till varandra: ”Vad är det med hans ord? Med 



makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far 

ut.” 
37

Och ryktet om honom spreds överallt i trakten.  

 

Kanske inte oväntat så var det demonerna som motsatte sig Jesu 

auktoritet.  

 

- Dom visste vem han var och det blev en konfrontation när dom 

möte honom. 

 

I v.41 så står det: 41
Onda andar for även ut ur många, och de ropade: 

”Du är Guds Son.” Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att 

tala, eftersom de visste att han var Messias.   

 

- Demonerna visste att Jesus var Guds helige och Guds Son. Detta 

var något som ängeln Gabriel i kap 1:35 hade uppenbarat för Maria 
att: ”barnet ska kallas heligt och Guds Son.”  

 

Dom visste också att Jesus var Kristus, den väntade Messias. Men gång 

på gång så förbjöd Jesus dem att tala. 

 

- Han behövde inget vittnesbörd om vem han var från ondskans 

hantlangare som ville få bort fokuset från Jesu uppdrag att rädda 

oss från vår synd in i hans rike. 

 

Judarna väntade sig en politisk messias som skulle rädda dem från 

Romarna men det var inte därför Jesus kom. 

 

- När Jesus tystade demonerna så gjorde han det troligen för att han 

inte ville att de skulle få bort hans fokus från det syfte till vilket han 

hade kommit för att rädda oss ni i hans rike. Han ville inte ha deras 
vittnesbörd. 

 

Innan vi ser på hur Jesu auktoritet uppenbaras när han driver ut 

demoner så låt oss först ställa oss frågan. 

 

- Vilken makt hade demonerna? De hade makten att helt kunna 

kontrollera och förslava en människa. 

 



I Apg 19 så ser vi hur en demon tog kontrollen över den man som han 
besatte till den grad att mannen övermanade sju judiska andeutdrivare 

och misshandlade dem så att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. 

 

- I Matt 17 så var en pojke besatt av en demon som ofta kastade 

honom i eld och vatten för att döda honom. 

 

I Matt 8 så fanns två demonbesatta som var så våldsamma att 

människor inte kunde ta sig fram på vägen. 

 

- Troligen så är det en av dessa som beskrivs i Markus 5 som man 

inte ens kunde binda med fotbojor och kedjor. 

 

Demonerna hade otrolig makt så att de kunde få de besatta att 

misshandla och till och med döda. 
 

- Hur visade då Jesus sin auktoritet över dem? Än en gång så ser vi 

att det var genom hans ord.  

 

Här i Luk 4:35-36 så talade Jesus strängt till anden: ”Tig och far ut ur 

honom!” Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur 

honom utan att skada honom. 
36

Alla blev mycket häpna och sade till 

varandra: ”Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet 

befaller han de orena andarna, och de far ut.” 

  

- Här så visade Jesus att han har auktoritet över demonerna genom 

att han med sina ord befallde demonen att vara tyst och fara ut ur 

mannen. 

 

Hur ska vi då se på demoners verksamhet idag? Finns dom, kan 
människor bli besatta av dem i denna tid och vilken auktoritet har vi 

gentemot dem? 

 

- Om man i vissa kulturer betonar demoner för mycket så har vi i 

Sverige idag motsatt problem. 

 

De flesta i vårt land avfärdar demoner som något som hör till sagor och 

en förlegad tid. 



 
- Samtidigt så har vi en grupp kristna som ser demoner i allt som till 

och med försöker driva ut demoner ur möbler. 

 

Finns då demoner? Ja, absolut. Och dom är verksamma just idag men 

dom verkar många gånger på ett annat sätt i en kultur då folk inte tror 

att dom existerar. 

 

- Genom att folk förnekar deras existens så har dom ett större 

inflytande än vad många tror, men det är svårt för oss att urskilja 

då dom ofta inte uppenbarar sig så tydligt som under Jesu tid. 

 

Hur ser vi då demoners inflytande i vårt samhälle idag? Den 

sekularisering och avkristning som sker i vårt land och våra kyrkor är ett 

tydligt exempel på detta. 
 

- 1 Tim 4:1-2 
1
Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna 

kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar 

och till onda andars läror. 

 

Alla de filosofier, ismer och religioner, inklusive ateism som breder ut sig 

och fångar människor i dess klor är ett tydligt utryck för hur vi ser 

demoners inflytande. 

 

- Ofta så får man bilden av att svenskar är helt ointresserade av 

religion, men hinduism, buddism, new age och ockultism sprids allt 

mer i vårt land och öppnar upp människor för demoners inflytande. 

 

Även drog och alkohol missbruk gör människor öppna för demoners 

påverkan. 
 

- Många har hävdat att när Bibeln beskriver att människor var 

besatta av demoner att de helt enkelt var vad vi idag skulle kalla 

”mentalt sjuka” och därför inte var besatta. 

 

Detta stämmer inte. Dessa människor var verkligen demonbesatta. Men 

med detta uttalande så kan man undra om inte en del av de som idag får 

diagnosen mentalt sjuka är besatta av demoner. 



 
- Här måste vi vara försiktiga och missuppfatta mig inte här som om 

jag skulle säga att alla som fått diagnosen att vara mentalt sjuka är 

demonbesatta. 

 

Det har jag inte sagt, men där emot så tror jag att det finns människor 

som hamnar på psykavdelningar som faktiskt är demonbesatta. 

 

- Ofta så är det svårt för oss att urskilja. 

 

Vad har vi då för någon auktoritet gentemot demoner? I oss själva: 

Ingen. Men som kristna så har vi Guds beskydd och hjälp. 

 

- 2 Thess 3:3 säger 3Men Herren är trofast. Han skall styrka er och 

skydda er för den onde. 
 

Satan och de onda andarna kan inte gör något mot oss utan Guds 

tillåtelse. För att huvudtaget få pröva Job så var Satan tvungen att fråga 

Gud om lov. 

 

I 1 Joh 4:1-4 så kan vi läsa:  

V.1 Älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de är från Gud, 

eftersom många falska profeter har gått ut i världen.  

V.2 Genom detta känner vi Guds ande: varje ande som bekänner Jesus 

Kristus har kommit i köttet är från Gud. 

V.3 Och varje ande som inte bekänner Jesus är inte från Gud, och detta 

är antikrists [ande], som ni har hört att den kommer, och redan nu är i 

världen. V.4 Ni, barn, är från Gud och har besegrat dem, eftersom den 

som är i er är större än den som är i världen. 

 
- Vidare säger aposteln Johannes i 1 Joh 5:18 att den som har blivit 

född av Gud bevarar honom och den onde kan inte röra honom. 

 

Så vi har ett Guds beskydd gentemot det onda. Jag är själv av 

övertygelsen att en sann kristen inte kan vara demonbesatt. Det vore 

omöjligt för den helige Ande som den nitälskande Guden att dela oss 

med en demon. 

 



- Däremot så kan vi hamna under demoniskt inflytande. Det är 
därför Paulus uppmanar oss i Ef 6:11-12 

11
Tag på er hela Guds 

vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 
12

Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och 

väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans 

andemakter i himlarna.    

 

Framförallt så är det genom trons sköld som vi kan stå emot den ondes 

alla brinnande pilar (Ef 6:16) och det är genom vår tro som vi har 

besegrat världen enl. 1 Joh 5:4.  

 

- Hur ska vi då se på demonutdrivande idag? Kan det ske? Absolut, 

genom bön och vissa fall även fasta så kan demoner drivas ut 

genom Jesu namn. 

 
När min mentor David bodde på Filippinerna med sin familj så nådde de 

ut till en demondyrkande folkgrupp som offrade offer för att blidka 

demonerna som dom till och med kände vid namn. 

 

- David och hans familj fick vara med om många demoniska 

yttringar, men det intressanta var att de inte drev ut en enda 

demon. 

 

Vad som istället skedde var att när människor tog emot evangeliet så 

lämnade demonerna dem. 

 

- David nämnde vi ett tillfälle för mig om en man som var 

demonbesatt och berättade att när han hörde evangeliet så 

motstod demonen som han hade i sig evangeliet och genom 

demonens motstånd så visste den här mannen att evangeliet var 
sant. 

 

Davids vittnesbörd vittnar om hur evangeliet om Guds rike som Jesus 

förkunnade inte bara sätter människor fria från synden utan också från 

det onda såsom demoner. 

 



- Det otroliga som David fick vara med om var att få se en hel onådd 
demondyrkande folkgrupp komma till tro och idag så når de själva 

ut till andra onådda folkgrupper.  

 

Allt detta skedde genom evangeliets kraft. Och det är genom att predika 

evangeliet som vi går in på fiendens område för att människor ska bli 

frälsta från mörkrets välde in i Faderns älskade Sons rike (Kol 1:13) 

 

- Nu så kan man ställa sig frågan. Varför tog Jesus bara itu med 

symtomen på ondskan och inte gick till roten med den. Varför 

gjorde han inte helt slut på ondskan? 

 

Det var det han påbörjade korset och ytterst kommer att göra vid sin 

andra tillkomst. 

 
- I Kol 2:15 så skriver Paulus: 15

Han har klätt av väldena och 

makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset 

triumferade över dem. 

 

Efter Jesu tillkommelse så kommer Satan i Upp 20:10 att kastas i sjön av 

eld och svavel.   

 

- I väntan på dess så är det genom lammets blod som vi precis som 

vittnena i Upp 12 övervinner Satans anklagelser. 

 

Jesus han har triumferat över ondskans alla makter på korset. 

 

- Vi har nu sett att Jesus visade sin auktoritet genom hans 

undervisning och genom att driva ut demoner. 

 
Låt oss då för det tredje se hur Jesus visar sin auktoritet i Luk 4:38-40 

genom att bota sjuka. 

 

- Lukas skriver: 38Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. 

Där låg Simons svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne. 
39Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till 

febern, och den lämnade henne. Genast steg hon upp och 

betjänade dem. 40Vid solnedgången kom alla till honom med dem 



som led av olika sjukdomar, och han lade händerna på var och en 
av dem och botade dem.  

 

Så Jesus gick hem till Simon. Lukas förklarar inte vem Simon är utan tar 

det för givet att hans läsare vet att han är Simon Petrus som vi kommer 

få höra mycket om i resten av Lukasevangeliet. 

 

- Vad som är väldigt intressant vilket även Paulus nämner i 1 Kor 9:5 

var att Petrus var gift. Detta till skillnad från Romerska katolska 

kyrkans lära som tvingar präster att leva i celibat. 

 

Detta pekar än en gång på hur katolska kyrkan följer sina traditioner 

istället för Bibeln. Därför kan det tyckas konstigt att så många frikyrkliga 

väljer att bli katoliker när den romerskkatolska kyrkans lära så tydligt går 

emot Bibeln. 
 

- Men detta är inte vad vi ska tala om nu. Lägg noga märke till att för 

tredje gången så visar Jesus sina auktoritet med hans ord. 

 

Det var genom hans ord som han undervisade med auktoritet, drev ut 

demoner och nu tillrättavisade febern så att den lämnade Simon Petrus 

svärmor. 

 

- Som ett bevis för oss att febern lämnade henne så gick hon upp 

och betjänade dem.  

 

Detta helande ledde till att när solen hade gått ned, alltså när sabbaten 

var slut för dagen så förde människorna till honom sina sjuka som han 

lade händerna på och botade. 

 
- Här så uppenbaras hur Jesus visade dem sin personliga omsorg 

genom att lägga händerna på var och än av dem.  

 

Hur ska vi då se på helande idag? Förekommer det? Ska vi be för sjuka? 

Har vi någon auktoritet över sjukdomar? 

 

- När man berör ett ämne som helande så är det många känslor som 

väcks till liv.  



 
Dels så har vi de som är sjuka, svaga och döende. Sen så har vi de 

närmaste anhöriga och deras kamp. 

 

- Vidare har vi de som har utsatts för andliga övergrepp från de som 

använder sin så kallade ”helande tjänst” för att roffa åt sig pengar 

och utnyttja människor. 

 

Sen så har vi även hinder för helande som t.ex. otro och synd och frågor 

kommer upp som: ”vill Gud hela alla”? 

 

- Det är minst sagt ett svårt och kontroversiellt ämne som vi får 

behandla med försiktighet. 

 

Helar då Gud idag? Ja, det är jag övertygad om att han gör. Ska vi be för 
sjuka? Absolut! Jag tror det inte har undgått någon att vi alla 

regelbundet ber för sjuka och uppmuntrar till det. 

 

- Samtidigt så har några bland oss blivit offer för andligt missbruk på 

det här området som vållat mycket skada. 

 

Speciellt inom trosrörelsen så har många sagt att det är en människas 

rättighet att bli helad och att om man inte blir helad att det är ens eget 

fel. 

 

- Jag har stött på så många människor som har kommit ur denna 

rörelse som andliga vrak och många har valt att förkasta 

kristendomen eftersom de blev lovade framgång och hälsa men i 

självaste verket blev berövade på evangeliet. 

 
Jag lider med dessa människor. Samtidigt så finns det en sanning i att 

Jesus t.ex. inte kunde göra många kraftgärningar i Nasaret pga. deras 

otro. 

 

- Så otro likväl som synd kan vara ett hinder för helande. 

 

Men mina vänner det är inte en rättighet för oss att bli helade. Paulus 

om vilket det står att till och med människor blev botade och onda 



andar lämnade människor när de kom i kontakt med tygstycken och 
kläder som hade varit i beröring med hans kropp (Apg 19:11-12).  

 

- Paulus om vilket detta står skrivet, han blev tvungen att lämna sin 

medarbetare Trofimus i Miletus, eftersom han var sjuk (2 Tim 

4:20). 

 

Han bad Timoteus att ta lite vin för sin mages skull (1 Tim 5:23). Hans 

medarbetare Epafroditus blev mycket sjuk och var nära döden. (Fil 2:25) 

 

- Paulus skriver i Gal 4:13 att det var pga. kroppslig svaghet som han 

för första gången fick tillfälle att predika evangeliet för galaterna. 

 

Ordet som här översätts med svaghet syftar ofta i Bibeln på någon form 

av sjukdom.  
 

- I parallellstället till Lukas 4 i Matt 8 där Jesus botade Simon Petrus 

svärmor och andra sjuka så citerar Matteus Jes 53:4 där just detta 

ord används. 

 

Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han. Denna 

profetia från Jesaja 53 syftar på just Jesu död. 

 

- Innebär då detta att helande ingår i försoningen som trosrörelsen 

hävdar. 

 

Jag skulle vilja säga ja, men inte på samma sätt som dom menar. När 

Jesus dog så tog han på sig våra sjukdomar.  

 

- Detta betyder inte att alla kristna här rätten och kommer att bli 
helade i detta livet, men ytterst så kommer vi alla bli helade när vi 

får komma in i himmelriket. 

 

Men vi måste också akta oss så att vi inte förkastar helande för idag och 

verkligen ber till Jesus att han skulle hela människor. 

 

När jag bodde i Ungern så gick jag till en kyrka där man tog hand om 

några barn som hade aids. 



 
- Ett av dessa barn låg för döden och en vän till mig hjälpte till att 

vaka. Jag glömmer inte när han kom och berättade för mig:  

 

”Han har blivit helad.” Jag förstod inte vad min vän menade men sen så 

förklarade han att han hade dött och flyttat hem till Herren och där med 

blivit helad. 

 

- Hur kommer det sig då att Gud ofta inte helar? Om det ytterst 

skulle vara vår rättighet att här i detta jordeliv att alltid vara friska 

så skulle ingen mer dö. 

 

Titta tillbaks på kyrkohistorien från Bibelns tid och fram till idag och du 

kommer att se att majoriteten av alla kristna för eller senare har dött i 

en sjukdom.  
 

- Hur kommer det sig då att Gud ofta inte helar? Detta är en mycket 

svår fråga som ytterst bara Gud kan svara på. 

 

Som med allt annat så handlar det om hans ära. Han låter det ske för att 

han ska bli ärad. 

 

- I slutändan så har Gud vårt andliga bästa i fokus och många gånger 

så använder han våra svagheter, sjukdomar och svårigheter för att 

forma oss såsom han vill. 

 

Det finns otaliga exempel på hur Gud använt människor i deras sjukdom 

för att han ska bli förhärligad i deras liv. 

 

- I slutändan om Herren kallar oss hem till sig så är det så mycket 
bättre att vara med honom än att vara här i detta jordeliv. 

 

Så oavsett om Gud helar eller inte, antingen han gör det eller ej så är det 

för hans ära. 

 

- Varför sker då så få helanden och mirakler idag jämfört med på 

Jesu och apostlarnas tid? 

 



Philip Ryken förklarar genom att säga: ”För att förstå detta så hjälper det 
att veta varför Jesus gjorde så många mirakler under sin jordiska tjänst. 

 

- Han gjorde inte det för att vi ska ’förvänta oss ett mirakel.’ Snarare 

gjorde han det för att bekräfta sin identitet som Kristus. 

 

Apostlarna gjorde något liknande när de predikade evangeliet. När 

evangeliet om Jesus spreds till nya områden så fungerade miraklerna för 

att bekräfta äktheten i deras budskap.” 

 

- Tittar vi igenom både Bibeln och kyrkohistorien så ser vi olika 

intensitet när det gäller mirakler i speciella tider när budskapet 

behöver bekräftas som t.ex. vid givandet av lagen och före och 

innan Jesu första tillkommelse. 

 
Vi ser också många ggr hur detta sker vid pionjärmission på nya 

missionsfält hur Gud verkar på ett speciellt övernaturligt sätt. 

 

- Detta är någonting som jag och min fru kan bekräfta från vår tid i 

muslimvärlden.  

 

Men frågan är, är det primärt miraklerna vi söker eller är det Jesus själv. 

Är vi bara ute efter hans händer eller söker vi hans ansikte? 

 

- Efter att ha berättat för Johannes döparens lärjungar att de skulle 

säga till den tvivlande Johannes om hur sjuka blev botade genom 

Jesus så sa han: salig är den som inte kommer på fall för min skull 

(Lukas 7:23). 

 

Själv så försökte Jesus att tysta ner helandena för att det tog bort 
fokuset från evangeliet och hans uppgift att dö och uppstå för sitt folk. 

Det kunde lätt leda till att människor kom på fall när de bara sökte 

helande istället för honom själv och hans budskap. 

 

- Det är så lätt att jakten på mirakler och övernaturliga ting får 

människor bort från evangeliet. Här så måste vi ta varning. Är det 

Jesus och evangeliet vi vill ha i fokus eller mirakler. 

 



Detta betyder inte att mirakler och helande är fel men frågan är om vi 
har dom eller Jesus och evangeliet i centrum. 

 

- Samtidigt så får vi inte falla i andra diket utan måste i tro lita på att 

Gud helar människor idag och be för sjuka! Vi har inte auktoriteten 

i oss själva att göra mirakler och hela. 

 

Men vi får be till Gud och förtrösta på att allt är möjligt för honom och 

att ha verkligen gör mirakler idag. 

 

- Vi har nu sett på tre sätt i vilket Jesus visar sina auktoritet. Genom 

hans förkunnelse, genom att driva ut demoner och när han botar 

sjuka. 

 

Låt oss nu se på det fjärde och sista sättet som Jesus i vår text 
uppenbarar sin auktoritet och detta är knutet till det största miraklet av 

alla. 

 

- Jesu auktoritet visas genom att han var sänd från Gud till att 

predika evangeliet om Guds rike. 

 

Det är genom detta, genom evangeliets förkunnelse det största miraklet 

av alla äger rum då människor blir frälsta. 

 

Vår text säger i Luk 4:42-44 
42

När det blev dag, gick han bort till en 

enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom till honom, ville 

de hålla honom kvar och hindra honom från att lämna dem. 
43

Men han 

sade till dem: ”Också för de andra städerna måste jag predika 

evangeliet om Guds rike. Det är därför jag har blivit sänd.” 
44

Och han 

predikade i synagogorna i Judeen.  

 

- Här så ville folket hålla Jesus kvar för deras egna syften. Hur ofta är 

det inte vi gör på samma sätt. 

 

Vi vill ha Jesus på våra egna villkor och bestämma över honom, men det 

är inte vi som är himmelens kung. 

 



- Det är inte vi som är i aktoritet utan han. Därför så måste vi 
underordna oss hans vilja för våra liv. 

 

Och till svars till de som ville hålla honom kvar så uppenbarar Jesus det 

fjärde sättet vilket hans auktoritet visas i vår text. 

 

- Också för de andra städerna så måste han predika evangeliet om 

Guds rike. Det var därför han blev sänd. 

 

Så han visar sin auktoritet genom att han blev sänd av Fadern för 

uppdraget att predika evangeliet om Guds rike. 

 

- Detta är den första gången av 31 gånger som Lukas talar om Guds 

rike. 

 
Med evangeliet om Guds rike så menar inte Lukas ett geografiskt 

område utan snarare evangeliet om Guds styre. 

 

- Det har att göra med Gud som kung och hur vi kan få komma in i 

hans rike under hans styre. 

 

Jesus kom för att göra det möjligt för människor att komma in i Guds 

rike genom att han dog och uppstod för dom. 

 

- Hur kan vi då få komma in i Guds rike? Jo, i evangelierna så talade 

Jesus om att det är genom att omvända oss och tro på evangeliet. 

 

Att vi vänder oss bort från vår synd, ger upp rätten till våra liv och 

underordnar oss hans styre.  Att vi tror på de goda nyheterna om honom 

att han dog och uppstod för oss. 
 

- Som Kristna så tillhör vi inte längre oss själva utan Herren och hans 

rike och därigenom så ska vi genom hans nåd leva våra liv till hans 

ära. 

 

RC Sproul beskriver vad detta handlar om när han säger att vi ska leva 

hela våra liv inför Guds närvaro, under Guds auktoritet och för hans 

förhärligande och ära. Detta är vad det kristna livet handlar om. 



 
- Det är som Paulus säger i 1 Kor 6:19-20 19Eller vet ni inte att er 

kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har 

fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20Ni har blivit köpta och 

priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!  

 

Jesus visade sin auktoritet genom att han blev sänd för att predika 

evangeliet om Guds rike och uppfylla Guds frälsnings plan. 

 

- Hur relaterar då detta till oss? Först och främst att det är genom 

detta som vi blir frälsta från vår synd in i hans rike. 

 

Men vi har också blivit sända och fått en delegerad auktoritet att 

förkunna evangeliet om Guds rike.   

 
- Vi ser hur Jesus gav detta mandat till lärjungarna i Matt 28:18-20 

som likväl gäller oss idag. 

 
18

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all 

makt i himlen och på jorden. 
19

Gå därför ut och gör alla folk till 

lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 
20

och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er 

alla dagar intill tidens slut.”  

 

- John Stott summerar väl vad detta mandat som vi har innebär när 

han säger: Hans auktoritet på jorden gör så vi vågar gå ut till 

nationerna. Hans auktoritet i himlen ger oss vårt enda hopp om att 

lyckas. Och hans närvaro med oss ger oss inget annat val. 

 

Mina vänner människor i vår närhet går förlorade. Vi kan inte hålla 
evangeliet bara för oss själva. 

 

- Vi har fått mandatet och befallningen att gå. Vad väntar vi på? Vi 

kan i princip nå ut till nästan hela världen genom att bara knacka på 

våra grannars dörrar. 

 



Bara i Bergsjön där jag bor så finns det 144 olika nationaliteter.  Hur ska 
dessa människor få höra evangeliet om inte vi går ut till dem. Låt oss ta 

missionsbefallningen på allvar.  

 

- John Cheesman har passande skrivit hur vi har fått auktoriteten att 

nå ut med evangeliet. 

 

Han skriver: ”Att evangelisera är att med Guds auktoritet förkunna vad 

han har gjort för att frälsa syndare, att varna dem om deras förlorade 

tillstånd och vädja till dem om att omvända sig och tro på Herren Jesus 

Kristus. 

 

- Vi har nu sett hur Jesu auktoritet visar sig i hans undervisning, 

demonutdrivning, helande och predikande av evangeliet. 

 
I själva verket så är Jesus, Herren och kung. Han är allsmäktig och har 

obegränsat med auktoritet.  

 

- Abraham Kyper har fritt översatt sagt: Det finns inte en kvadrat 

centimeter i hela området av vår mänskliga existens över vilken 

Kristus som är suverän över allt inte ropar: ”Min!”   

 

Demonerna och sjukdomarna underordnade sig Jesus och på domens 

dag kommer alla att få böja sina knän inför honom och erkänna honom 

som Herre och Gud. 

 

- Vad som avgör om vi kommer att få komma in i hans eviga rike är 

om vi nu i tiden underordnar oss hans styre. 

 

Vi kan inte själva vara våra egna herrar och styra våra egna världar och 
samtidigt ha Jesus. Vi måste dö till oss själva och lägga våra liv i Jesu 

händer.  

 

Beräkna kostanden! Är du redo att följa honom? Jesus sa i Lukas 9:23-

25: 

 

- ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag 

ta sitt kors och följa mig. 
24

Ty den som vill bevara sitt liv skall 



mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall 

vinna det. 
25

Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela 

världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? 


