
Vem är Jesus för dig? 
 

- Skulle vi ställa denna fråga till hundra människor på stan så skulle vi 

få många olika svar. 

 

Muslimer skulle svara: Han är en profet. Jehovas vittne skulle säga att 

han inte är Gud och bara en människa. 

 

- Några skulle säga en att han är en vishets lärare. Någon skulle svara 

att han för dom är en mirakelgörare som man vänder sig till när 

man får det svårt. 

 

Ytterligare någon skulle säga att han är ett föredöme och ett exempel 

för dem. 

 
- Vissa skulle säga att han är en sagofigur. De som är mer belästa 

skulle erkänna att han var en historisk person. 

 

Andra skulle säga att han är deras Frälsare och någon annan skulle 

tillägga att han även är deras Herre. 

   

- Idag så ska vi fortsätta vårt studie över Lukasevangeliet och 

fortsätta att se vem den verklige Jesus är. 

 

Om vi skulle ställt samma fråga som vi just gjort till Jesu samtida så 

skulle vi också fått många olika svar. 

 

- Som att han är Elia, profeten, rabbi, lärare, välgörare, läkare, Josefs 

son, Davids son, Messias och Guds Son. 

 
Oavsett vem människor svarar att Jesus är så kommer dom för eller 

senare att tvingas ta ställning till hur dom ska förhållas sig till honom när 

dom får möta den sanne Jesus som person och börjar förstå vem han är. 

 

- Vi kan inte hålla oss neutrala till Jesus. 

 



I Lukas 2:34-35 så profeterade Simeon och sa till Maria att Jesus har 
blivit satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken 

som motstås, så att många hjärtans tankar ska bli uppenbarade.   

 

- När man möter den sanne Jesus så får det två gensvar där våra 

hjärtans tankar uppenbaras. 

 

Antingen så blir han än till fall eller till upprättelse.  

 

- Har du mött den sanne Jesus? Har du en bild av Jesus så som du vill 

att han ska vara? Eller hur du har hört om honom från andra 

människor? 

 

Alla människor kommer för eller senare att få möta den sanne Jesus. Du 

har redan idag möjligheten att få börja lära känna honom i hans Ord, 
Bibeln. 

 

- Oavsett så kommer vi alla att få lära känna honom på domens dag 

då han kommer för att döma levande och döda.  

 

Det som avgör hur detta möte blir är hur vi här i detta livet gensvarar till 

honom. Tveka inte att lära känna den sanne Jesus. 

 

- Idag så ska vi fortsätta att se på hur den verklige Jesus är. Och 

denna gång så ska vi se på hur han börjar sin offentliga tjänst och 

sitt uppdrag som ledde till olika gensvar. 

 

Texten för idag är i uppfyllelse av en helt fantastisk profetia som Judar 

hade väntat på skulle uppfyllas i över 700år. 

 
- Och nu så får vi kliva in i händelsernas centrum och se när detta 

inträffar. 

 

Ta på dig säkerhetsbältet och följ med på en resa tillbaks i tiden där vi 

får uppleva uppfyllelsen om glädjebudskapet om Jesus.  

 

- Vänligen öppna upp era Biblar och telefoner till Lukas 4:14-30  

  



 
14I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom 

gick ut i hela trakten däromkring. 15Han undervisade i deras synagogor 

och blev prisad av alla.  
16Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick 

han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur 

Skriften, 17och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han 

öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:  
18

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  

19
och predika ett nådens år från Herren.  

20Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. 

Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21Då började han tala 

till dem: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som 

lyssnar.” 22Men alla vittnade mot honom och häpnade över de nådens 

ord som utgick från hans mun. Och de frågade: ”Är inte han Josefs son?” 
23Då sade han till dem: ”Utan tvekan kommer ni att vända detta 

ordspråk mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som 

hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.” 24Och han 

fortsatte: ”Amen säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 
25Jag säger er sanningen: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då 

himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor 

hungersnöd över hela landet. 26Ändå blev inte Elia sänd till någon av 

dem utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. 27Och fastän det fanns 
många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad 

utan endast Naaman från Syrien.”  
28Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. 29De reste sig upp 

och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av 

det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. 30Men 

han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. 

 

[Bön] 



 
- Kära vänner, Idag så har vi kommit fram till en ny del av 

Lukasevangeliet. Denna bok som var skriven för att vi ska veta hur 

säkra dessa ord om Jesus är. 

 

Förra gången så avslutade vi introduktionen av boken som berättade för 

oss om Jesu födelse och hans förberedelse till tjänst genom hans dop 

och frestelse.  

 

- I denna introduktion så fick vi ett antal vittnesbörd om att Jesus 

verkligen är Messias, Guds Son som blev sänd för att frälsa oss från 

vår synd in i hans rike. 

 

Idag så ska vi börja med den andra av fyra delar av boken i kap 4:14-9:50 

som handlar om Jesu tjänst i Galileen. 
 

- Sen i den tredje och största delen av boken från kap 9:51-19:27 så 

får vi följa Jesus på vägen mot Jerusalem där han skulle dö. 

 

Den fjärde och sista delen i 19:28-24:53 utspelar sig i Jerusalem då vi får 

läsa om hur Jesus slutför sitt uppdrag genom att dö och uppstå för att 

frälsa oss in i hans rike. 

 

- Nu så ska vi få se hur Jesus efter att ha börjat sin tjänst i Galileen 

kommer in synagogan i hans hemstad Nasaret. 

 

Idag så skulle jag vilja tala under titeln: Glädjebudskapet om Jesus: Är 

det dig till fall eller upprättelse? 

 

- Och detta skulle jag vilja adressera utifrån tre punkter: 
 

1. Glädjebudskapet sprids (4:14-15) 

2. Glädjebudskapet förkunnas (4:16-21) 

3. Glädjebudskapet frambringar ett gensvar (4:22-30) 

 

- Låt oss för det första se hur glädjebudskapet sprids i v.14-15.  

 



Här så står det: 14I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och 
ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. 15Han undervisade 
i deras synagogor och blev prisad av alla.  
 

- Efter att ha blivit frestad av Satan så återvände Jesus till Galileen 

och gick runt och predikade i deras synagogor. 

 

En intressant iakttagelse var att det var i Andens kraft som Jesus 

återvände till Galileen, det var också genom Anden som han hade letts i 

ödemarken när han frestades. 

 

- Om Jesus var beroende av Andens ledning och kraft för sin tjänst. 

Hur mycket mer borde då inte vi vara det i våra liv och tjänst för 

Herren?  

 
När Jesus började sin tjänst i Galileen så spreds ryktes om honom i hela 

trakten där runtomkring. 

 

- Matt 4:24 säger att ryktet om honom gick ut över hela Syrien och 

folk kom att följa honom från Dekapolis, Jerusalem, Judéen och 

från andra sidan Jordan. 

 

Överallt så kom det rapporter om honom. Detta var på en tid då man 

inte hade TV och internet så den här spridningen på så kort tid talade 

om att Jesus om det hade varit i vår tid hade gjort stora rubriker i 

tidningarna. 

 

- Vad var det då för något rykte som spreds om honom. Lukas 

förklarar inte vad det var så för att få reda på det så får vi vända oss 

till Matt 4:23. 
 

Det var ryktet om att Jesus vandrade omkring i hela Galileen och 

undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och 

botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.   

 

- Tänk er på en tid där man inte hade modern sjukvård, där dom 

flesta familjer hade fått erfara att flera familjemedlemmar dött i 



tidig ålder och där till och med små sjukdomar som inte är något 
speciellt idag kunde leda till en säker död. 

 

Och sen så spreds ryktet om en man som gick runt och helade sjuka. Vid 

ett tillfälle så berättade Paul Washer om hur han kom in i en by jag tror 

det var i bergen i Peru där han hade med sig en läkare och kom fram till 

ett folk som inte hade tillgång till sjukvård. 

 

- När ryktet spreds att en läkare var där blev folk helt tokiga så Paul 

Washer inte ens kunde predika. Tänk då när det gällde Jesus och 

folket som var desperata. Snacka om att ryktet om honom spreds 

som en löpeld. 

 

Folk kom från alla de kringliggande områdena. Inte nog med det Bibeln 

beskriver det som om hur folket var förvånade över hans undervisning 
eftersom han undervisade med auktoritet och inte som deras skriftlärda. 

 

- Vad var det då han predikade? Jo, evangeliet om Guds rike.  

 

Det grekiska ordet εὐαγγέλιον betyder just ett glädjebudskap eller goda 

nyheter. 

 

- Och ytterst så handlar det om Jesus. Det är han som är dom goda 

nyheterna. 

 

Det är anländandet av hans rike och honom som kung som är 

glädjebudskapet. 

 

- För oss som kristna så är det de goda nyheterna om hur Fadern har 

frälst oss från synden och mörkrets välde in i hans älskade Sons rike 
genom att hans Jesus dog i vårt ställe och uppstod för oss så att vi 

blev försonade med Gud. 

 

Det var just dessa goda nyheter om Jesus som började spridas. Men än 

så länge i Lukasevangeliet så var inte detta budskap fullt uppenbarat, 

t.ex. hade Jesus ännu inte berättat att han skulle dö. 

 



- När vi har hela Skriften framför oss så förstår vi fullheten av detta 
budskap och hur vi kommer in hans rike. 

 

Men vad som var tydligt i Jesu förkunnelse var att Guds rike nu genom 

Jesus hade kommit till människorna och att de måste omvända sig och 

tro på dessa goda nyheter för att komma in i det messianska riket.  

 

- Även om inte alla förstod vad evangeliet om Guds rike innebär så 

kom den goda nyheten om Jesus att spridas över allt. 

 

Vad blev då gensvaret: Vår text säger att Jesus blev prisad av alla. 

Ordagrant så står det att han blev ärad av alla. 

 

- Men ännu så förstod inte folket vem Jesus var eller att han måste 

dö. 
 

Detta gensvar är som en skugga som blickar fram på Jesu andra 

tillkommelse då alla kommer att få böja sina knän inför honom antingen 

de vill det eller ej och ge ära till honom. 

 

- Vad var det som hände när människor här fick möta Jesus som är 

evangeliet det glada budskapet. 

 

Dom blev glädjebudbärare och dom kunde inte annat än att berätta om 

den fantastiska nyheten om Jesus. 

 

- Och för dom flesta här så spred dom nyheten om honom för att 

dom såg vilken stor hjälp han kunde vara för människornas jordiska 

väl. 

 
Här så har vi verkligen en läxa att lära oss och bör verkligen låta oss bli 

förmanade. Är vi lika ivriga att berätta om Jesus för människor idag. 

 

- Ofta så får vi säga och det är till vår egen skam så lever vi våra liv 

som om vi inte kände Jesus, som om vi inte hade mött honom och 

som han inte hade förvandlat våra liv. 

 



Om dessa människor kunde vara så ivriga att berätta om Jesus för 
människors jordiska väl, hur mycket mer borde vi då inte berätta om 

honom för människors eviga väl. 

 

- När översteprästerna och stora rådet förbjöd Petrus och Johannes 

att överhuvudtaget tala och undervisa i Jesu namn så svarade dom: 

 

Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Detta sa dom till 

dom som nyss hade sett till så Jesu blev dödad som när som helst kunde 

fängsla dem och se till så dom själva blev dödade. 

 

- Vi har friheten att när som helst berätta evangeliet. Men tyvärr så 

är vi så likgiltiga att man många gånger inte skulle se någon skillnad 

på oss och ateister eftersom vi inte verkar bry oss om att dela 

budskapet om Jesus. 
 

Mina vänner enligt Euro Evangelism som i april kommer att anordna en 

evangelisations konferens här i Göteborg så dör det varje minut 20 själar 

som för evigt kommer att gå förlorade. 

 

- Bara på ett dygn så kommer 30 000 att ansluta sig till dem och få 

spendera en evighet i helvetet. 

 

Är det inte hemskt. Hur likgiltiga har vi inte blivit, hur kalla och okänsliga. 

 

- Om människor som inte ens förstod vem Jesus var i Galileen 

överallt förkunnade om honom. 

 

Hur mycket mer borde då inte vi göra det som förstår vem han är? Och 

om vi har blivit motagare av evangeliet om Guds rike borde vi då inte 
leva våra liv för Guds rike och hans ära. 

 

- Spurgeon fick vid ett tillfälle frågan: Kommer hedningar som inte 

hört evangeliet att bli frälsta till vilket Spurgeon svarade: 

 

För mig är det mer en fråga om vi som har evangeliet och inte ger det till 

dem som inte har det kan vara frälsta. 

 



- Om en naturkatastrof eller en invaderande arme var på väg mot 
Göteborg och ingen annan visste om det utan du.  

 

Skulle du då inte göra allt för att varna människor så att de kan sätta sig 

säkerhet. 

 

- Mina vänner Guds vredes helvetes eld är på väg mot människor i 

denna stad, i detta land och i denna värld som befinner sig 

förlorade i sin synd. 

 

Borde vi då inte göra allt vi kan för att varna dem och förkunna den goda 

nyheten att det finns räddning i Jesus? 

 

- Herre vi bekänner vår likgiltighet och apati för människors eviga 

väl.  
 

Intellektuellt sätt så säger vi att vi vill att människor ska få komma in i 

ditt rike, men likt hycklare så lever vi våra liv i förnekelse av dessa ord.    

 

- Herre gör oss till ett folk som tar ditt evangelium på allvar som fulla 

av kärlek delar det med människor var helst vi befinner oss. 

 

Förlåt oss vår synd och gör oss till ett folk som brinnande i Anden blir 

glädjebudbärare vad helst vi befinner oss amen.  

 

- Vi har nu sett på vår första punkt om hur glädjebudskapet sprids. 

Låt oss nu se för det andra kolla på hur glädjebudskapet förkunnas i 

v.16-21. 

 

Glädjebuskapet om Jesus kom att spridas överallt och nu i vår text så 
gick Jesus som han hade för vana till synagogan och här så kom han in 

synagogan i Nasaret, den by där han hade växt upp. 

 

- Precis som man kunde förvänta sig med rycketet som spridits om 

Jesus överallt så lätt man Jesus när han kom få läsa och utlägga 

bokrullen. 

 



Han reste sig precis som man hade för vana när man läste Herrens ord 
sig upp och rullade upp Jesajas bokrulle där han fann stället där det står 

som vi kan läsa här i Lukas 4:18-19: 

 
18Herrens 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 sen så rullade han ihop bokrullen gav den till tjänaren och 

satte sig ner. 

 

Ok, klart. Ni kan ni gå hem.  Nä, det var inte vad han sa. Lägg noga märke 

till att han satte sig ner.  

 
- Och när han gjorde detta så var allas ögon fästa på honom. Varför 

då? 

 

På den här tiden så satt man ner när man undervisade och predikade. 

Det var det han gjorde. 

 

- Det var därför allas blickar var fästa på honom. Dom var på 

helspänn.  

 

Ryktet om honom hade gått ut överallt och nu var han här i deras 

synagoga. Vad skulle han säga? Vad skulle han göra? 

 

- Och här så säger han dom mest fantastiska och otroliga orden i 

v.21 ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som 

lyssnar.” 
   

Vad var det han sa? Idag, mitt i denna stund så ägde det som judarna i 

700år hade väntat på rum.  

 

- Profetian i Jesaja om Messias hade just gott i uppfyllelse. Folket 

häpnade och vittnade om honom. 

 



Guds Messias var nu här. Låt oss då se vad glädjebudskapet i denna 
profetia från Jesaja 61:1-2 och 58:6 betyder: 

 

- 18Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika 
glädjens budskap för de fattiga. 

 

Jesus hade kommit och Herrens Ande var över honom och hade smort 

honom för uppgiften att predika glädjens budskap för de fattiga. 

 

- På grekiska så är ordet för att predika glädjens budskap 

εὐαγγελίσασθαι det ord som vi får vårt ord för evangelium ifrån. 

 

Anden som vi såg vid Jesu dop hade kommit över Jesus och smort 

honom för att förkunna evangeliet för de fattiga. 

 
- Lägg noga märke till att ordet här för att smörja på grekiska är det 

ord som vi får ordet Kristus ifrån som betyder den smorde. 

 

På hebreiska så är ordet för den smorde: Messias. Ser ni vad jag ser: 

Kristus, Messias, den smorde var nu här.  

 

- Den Messias som allt ifrån den första profetian om honom i 1 Mos 

3:15 människorna hade väntat på och nu så var han här. 

 

Detta var den största tänkbara nyheten: Messias hade anlänt. Det är inte 

säkert att hans lyssnare fullt ut förstod detta, men vad de måste förstått 

var att han talade om sig själv. 

 

- Han blev smord för att förkunna evangeliet, det glada budskapet 

för de fattiga. 
 

Vi ser hur Jesus speciellt kom för de fattiga. Men med fattiga så menade 

han inte bara de som var ekonomiskt fattiga, utan även de som var 

andligt fattiga. 

 

- Vid sin slättpredikan i Lukas 6 så säger Jesus till sina lärjungar i vers 

20: Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. 

 



I bergspredikan så säger han saliga är de som är fattiga i Anden. 
Problemet är inte att vara fattig. Problemet är när vi i vår stolthet och 

synd inte inser att vi är fattiga i Anden. 

 

- Jesus han kom med evangeliet för oss i vår andliga fattigdom. 

 

Paulus säger i 2 Kor 8:9 Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik 

men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli 

rika.  

 

- Det var detta budskap Jesus förkunnade för de fattiga, för de 

utstöta, för dem som förstod sin tomhet inför Gud. 

 

Han kom med det glada budskapet om hur de kunde få komma in i Guds 

rike. 
 

- Vilken underbar nyhet!  

 

Jesu budskap var inte bara ett glädjebudskap för de fattig. Han kom 

också för att förkunna frihet för de fångna. 

 

- När Jesus läste detta så var judarna under fångenskap i sitt eget 

land under Romariket. 

 

Men till judarnas förvåning så kom han inte för att sätta dem fria från 

romarna utan från en ännu större fångenskap. Vår fångenskap under 

synden och Satan välde. 

 

- Dels så gjorde Jesus detta genom att driva ut demoner ur 

människor som t.ex. i Lukas 13 där vi kan läsa om kvinnan som 
hade en sjukdoms ande som Satan hade hållit bunden i 18år. 

 

Men ytterst så kom han för att sätta oss fria från syndens slaveri.  

 

- En intressant iakttagelse är att alla andra verser i Bibeln där ordet 

som här i v.18 översätts med frihet används så översätts det med 

fölåtelse och det är Lukas som använder detta ord mer en någon 

annan författare i NT. 



 
Jesus kom för att förkunna om förlåtelse för de som är fångna och 

ytterst så talar de om de som är fångna i deras synd. 

 

- Det var därför Jesus kom och det var det som var hans uppgift att 

vandra till Jerusalem för att dö för sitt folks synder så att vi kan få 

frihet, förlåtelse inför Gud. 

 

Är det inte ett underbart budskap. Om du idag är förslavad i din synd så 

har jag ett budskap att det finns frihet, det finns förlåtelse om du bara i 

tro omvänder dig till Jesus. 

 

- Han är den goda nyheten för dig. Släpp taget om din synd och tro 

på honom. 

 
Jesus kom också för att förkunna syn för de blinda. Och vi ser hur han 

helade många blinda. 

 

- Men Lukas uppenbarar också på andra ställen om hur Jesus kom 

för att rädda människor från deras andliga blindhet.  

 

T.ex. så skriver han Apg 26:17-18 om hur Paulus blev sänd till 

hedningarna för att öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker 

till ljus, från Satans makt till Gud. Så att de genom tron på Jesus ska få 

syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. 

 

- Människor är andligt blinda i sin synd och kan inte se ljuset som 

strålar ut från evangeliet. 

 

Det är därför det krävs ett gudomligt mirakel för att de ska kunna se 
evangeliet och vända sig om från mörker till ljus, från Satans makt till 

Gud. 

 

- Jesus kom och förkunnade syn både för de fysiskt och andligt 

blinda. 

 

Han kom också för att sända de som är förtryckta i frihet. Och här så kan 

det syfta på flera olika saker både de som var förtryckta av människor 



och de som var förtryckta av sjukdomar, men ytterst de som var 
förtryckta av syndens slaveri. 

 

- Denna del av citatet är hämtat från Jes 58 där Gud tillrättavisade 

folket för att de inte tog hand om de fattiga och behövande. 

 

Jes 58:6-8 Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, 
lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, 7ja, dela 
ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd 
den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är 
ditt kött och blod.  
 

- Detta är också något vi är kallade till att hjälpa dom fattiga och 

utsatta, men inte utan att förkunna evangeliet. 

 
Evangeliet måste alltid vara i fokus i allt det vi gör precis som det var för 

Jesus. 

 

- Den sista grejen vi ser i vilket Jesus kom till uppfyllelse av Jesajas 

profetia var i v.19 för att predika ett nådens år från Herren. 
 

Denna vers i Jes 61:2 knöt judarna till det så kallade jubelåret som ägde 

rum var 50år. Det var det år då jordegendomar skulle återlämnas till 

dess ursprunglige ägare och det år då slavar skulle sättas fria och skuld 

avskrivas. 

 

- Och här så kom Jesus och förkunnade ett andligt jubelår. Han själv 

hade kommit till frälsning för folket. 

 

Till skillnad från ett jordiskt jubelår så kom Jesus för att avskriva den 
syndaskuld som människor går runt och bar på inför Gud som gör att 

dom förtjänar hans vrede. 

  

- Jesus inte bara förkunnade om att han är uppfyllelsen av 

profetiorna från Jesaja han bekräftade också genom sitt handlande 

att han verkligen uppfyllde dem. 

 



Efter att Johannes döparen hade blivit fängslad så skickade han några 
lärjungar som frågade Jesus om han verkligen är den som skulle komma 

eller om de ska vänta på någon annan och till detta svarade Jesus i Lukas 

7:22-23 till uppfyllse av Jesajas profetia: 

 

- ”Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, 
lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för 
fattiga predikas glädjens budskap. 23Och salig är den som inte 
kommer på fall för min skull.” 

 

Detta budskap som Jesus förkunnade från Jesaja är ett budskap för dig 

och mig oavsett var vi befinner oss livet. 

 

- Det är ett glädjebudskap för de fattiga, om befrielse för de fångna, 

syn för de blinda och frihet för de betryckta. 
 

Det spelar ingen roll vad du har gjort eller vilka svårigheter du befinner 

dig i: Jesus är goda nyheter för just dig om du bara omvänder dig och 

tror på honom. 

 

- Detta för oss till vår tredje och sista punkt. 

 

Glädjebudskapet om Jesus det frambringar ett gensvar. Du kommer 

tvingas ta ställning? Vad ska du göra med detta budskap? Du kan inte 

vara neutral. 

 

- Till Johannes döparens lärjungar så sa Jesus: Saliga är de som inte 

kommer på fall för min skull.  

 

Simeon profeterade i Lukas 2:34-35 att Jesus har blivit satt till fall och 
upprättelse för många i Israel och till ett tecken som motstås, så att 

många hjärtans tankar ska bli uppenbarade.   

 

- Man kan tänka borde inte alla vilja ta emot glädjebudskap om 

Jesus. Men så är inte fallet. 

 

Låt oss se hur folket i Nasaret reagerade och sen ställa oss frågan hur vi 

ska gensvara på detta budskap. 



 
- Efter att Jesus hade avslutat sin predikan så står det i v.22 22Men 

alla vittnade mot honom och häpnade över de nådens ord som 
utgick från hans mun. Och de frågade: ”Är inte han Josefs son?” 

 

Översättningen här blir lite olycklig i Folkbibeln. Det står inte ordagrant 

att de vittnade mot honom utan att de vittnade åt honom. Med andra 

ord att de vittnade om honom och så häpnade de över nådens ord som 

utgick från hans mun. 

 

- Först och främst så var det ett positivt gensvar. Dom häpnade över 

hans fantastiska undervisning. 

 

Och det är så som många människor gensvarar till Jesus idag. Dom 

beundrar Jesus för hans undervisning, och kanske är villiga att erkänna 
honom som en av de bästa personer som levt. 

 

- Men dom kan inte se honom som något mer än en vanlig 

människa. Det var detta som var problemet i Nasaret, där 

människor erkände Jesus som Josefs son, men inte mer.  

 

Det är inte tillräckligt att vittna om Jesus och häpnas över hans 

undervisning.  

 

- Jesus är inte bara människa utan Gud kommen i köttet. Därför så 

kräver han ett mer gediget gensvar.      

 

Philip Ryken har sagt: Om allt vi gör är att beundra Jesus så vanärar vi 

honom för han förtjänar att bli tillbedd som Gud och tjänad som Herre. 

 
- Det är även lätt för oss som kristna att vi blir allt för familjära med 

Jesus. Vi sjunger om honom, predikar honom och talar om honom. 

 

Men det är så lätt att det bara blir tomma ord utan att våra hjärtan är 

med. 

 

- Bara han är värd vår tillbedjan och ära. Det är honom hela våra liv 

ska kretsa kring där vi tjänar honom som vår suveräne Herre.   



 
I slutet på v.22 så kommer tvivlet från folket i Nasaret fram när de sa: 

”Är inte han Josefs son?” 

I Markus 6:3 beskrivs detta utförligare: Är det inte snickaren, Marias son 

och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar 

här hos oss?” Och de tog anstöt av honom. 

 

- Han hade växt upp bland folket i Nasaret och nu började dom tvivla 

på honom eftersom de var så familjära med honom. 

 

I Joh 7:5 så står det att inte ens hans bröder trodde på honom.  

 

- Dom krävde bevis. Jesus såg vad som fanns i deras hjärtan och nu 

så skulle det bli uppenbarat. 

 
Jesus svarade dem: ”Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk 

mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som hände i 

Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.” 

 

- Läkare på denna tid hade inte samma ryckte som läkare idag under 

en tid då kunskapen om mediciner och behandlingssätt var väldigt 

primitiva. 

 

Så man såg väldigt skeptiskt på läkare och därmed hade man ordspråket: 

Läkare, bota dig själv [innan du försöker bota mig].  

 

- Man ville att läkaren skulle bevisa att han kunde bota sig själv 

innan han försökte bota någon annan. 

 

Folket krävde tecken och bevis för att tro på Jesus. Är det inte samma 
idag. Hur ofta får man inte höra: Gud har inte visat sig för mig därför 

finns han inte eller han måste visa mig ett tecken för att jag ska tro på 

honom. 

 

- Problemet med detta är att man sätter sig själv i världens centrum 

istället för Gud, att allt ska kretsa kring än själv.  

 



Vi vill ha Jesus på våra egna villkor. Men det är inte så det funkar. Om vi 
vill ha Jesus så måste vi ta emot honom på hans villkor där han som 

suverän Herre sätter upp spelreglerna. 

 

- Om man inte är villig att lyssna och tro på hans ord så kommer han 

inte heller att ge oss tecken så att vi kan tro.     

 

Markus 6:5 förklarar: 5Och han kunde inte göra någon kraftgärning där. 

Bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem.  

 

- Varför i v.6? Jo, pga. deras otro.  

 

Jesus fortsatte och sa till dem i Lukas 4:24:”Amen säger jag er: Ingen 
profet blir erkänd i sin hemstad. 
 

- Här så är det mycket intressant att ordet för erkänd är samma ord 

som används i v.19 där det översätter nådens år. 

 

Jesus kom för att predika nådens år från Herren. Att Herren välkomnade 

dem som kom till honom. 

 

- Men folket ville inte välkomna Jesus. David Garland påpekar att när 

GT talar om hur folket skulle fira jubelåret som judarna menade 

nådens år syftade på så var de tvungna att återvända till sin 

hemstad. 

 

Men när Jesus förkunnade nådens år för dem i deras hemstad så 

välkomnade de honom inte. När Jesus läste ur Jesajas profetia i kap 61:2 

så citerade han inte hela versen där det står. 

 
- till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag 

från vår Gud, för att trösta alla sörjande, 
 

Jesus vid sin första tillkommelse kom inte för att döma vilket han 

kommer att göra vid sin andra tillkommelse. 

 



- Men samtidigt så blir här invånarna i Nasarets gensvar dem själva 
till doms där Jesus likställer dem med judarna under Elia och Elisas 

tid som levde i avgudayrkan. 

 

Jesus berättar för dem att det fanns många änkor i Israel under Elias tid 

då himlen var tillsluten under 3,5år och det var hungersnöd pga. folkets 

avgudadyrkan. 

 

- Fastän det fanns många änkor på Israels tid så blev inte Elia sänd 

till någon av dem utan bara till en hednisk änka i Sidon som 

fruktade Gud. 

 

På samma sätt fanns det också många spetälska i Israel under profeten 

Elisas tid, men ingen av dem blev renad förutom Naaman från Syrien. 

 
- Här så uppenbarar Jesus att evangeliet, glädjebudskapet om 

honom inte bara är för judar utan också för hedningar något som 

även uppenbarades i Paulus tjänst när han gång på gång tog 

evangeliet till hedningarna efter att majoriteten av judar förkastat 

det. 

 

Jesus illustrerar också i detta stycke med att likt Elia och Elisa inte var 

välkomna bland sina egna så var inte heller Jesus det och därmed så 

skulle hans budskap även gå till hedningarna. 

 

- Att påpeka att Gud här tog budskapet till hedningar och hur Jesus 

likställer Nasarets invånare vid de avgudadyrkande judar som levde 

under Elias och Elisas tid detta var mer än de kunde tåla.   

 

Svaret lät inte vänta på sig. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde 
detta, reste sig upp och drev Jesus ut ur staden fram till branten av det 

berg som deras stad var byggd på för att mörda honom genom att störta 

honom ned. 

 

- Men som om genom ett mirakel så gick Jesus oskadd igenom 

folkhoppen och vandrade bort. 

 



Han kom som Joh 1:11 säger till sina egna men hans egna tog inte emot 
honom. 

 

- Simeons ord kom att uppfyllas. Jesus blev dem till fall och deras 

hjärtans tankar uppenbarades. 

 

Detta var inte sista gången någon skulle försöka döda Jesus och fungerar 

också som en skugga på när Jesus skulle korsfästas i Jerusalem då 

skarorna vändes mot honom. 

 

- Skarorna som hade hört och bevittnat hans under vände sig nu 

emot honom.  

 

Nasarets invånare var fattiga, fångna, blinda och betryckta men dom 

välkomnade inte glädjebudskapet om Jesus.     
 

- Hur ska du förhålla dig till Jesus? Låt oss på nytt ställa oss frågan 

som vi ställde inledningsvis: Vem är Jesus för dig? Är han Bibelns 

Jesus?  

 

Och i så fall vad är det han kräver av dig? Glöm inte att det är han som 

sätter upp villkoren och inte du eller jag.  

 

- Hur ska du gensvara till honom? Vi har fått höra samma 

evangelium som Jesus predikade i Nasaret, predikat för oss här i 

texten av samme Jesus.  

 

Jesus kom för att rädda oss från vår andliga fattigdom, och från vår 

fångenskap, blindhet och förtryck under synden.  

 
- Han dog och tog på sig syndares straff för att rädda alla som 

omvänder sig och tror på honom in i hans rike. 

 

Hur du gensvarar till detta kommer antingen leda dig till fall eller 

upprättelse.  

 

- Inse din blindhet, fattigdom och fångenskap och ropa ut till honom 

i ditt hjärta att rädda dig. 



 
Släpp taget om ditt liv och underordna dig hans styre så kommer 

budskapet om Jesus att vara ett glädjebudskap för dig. 

 


