Lukas 4:14–44; 5:17–26

[Fortsatt utläggning av Lukas 4:1–13:]
Jesus fördes av Anden ut i öknen
– på samma sätt tillåter Gud att vi prövas för att vår tro ska kunna växa.
Jakobsbrevet 1:2–3
Jesus som härold: predikade inte bara om Guds rike, utan demonstrerade detta rikes kraft
Jesu programförklaring för sin tjänst på jorden: Lukas 4:18–19
Jfr Lukas 1:52–53
Guds rike leder till upprättelse till ande, själ och kropp
Jfr Romarbrevet 14:17
Exempel: EFS i Mikaelskyrkans upprättelsekurs, och vad som har skett genom denna
Den mest grundläggande upprättelsen handlar om förlåtelsen:
– upprättad relation till Gud
– frid med Gud
Men också förlåtelse i relation till andra människor:
– ”Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss”
– bitterhet och oförsonlighet skapar en mur mellan oss och Gud
– när vi inte förlåter andra är det vi själva som drabbas!
– Hebreerbrevet 12:15
Att förlåta andra är i första hand ett beslut:
– vi måste inte tycka om dem vi förlåter
– att förlåta är inte att bagatellisera det som skett
– att förlåta är att överlämna hämnden åt Gud, att välsigna i stället för att förbanna
– Jesus är vårt främsta föredöme i detta
– att förlåta är inte detsamma som att försonas och vara vänner
– Matteus 6:14–15
Kopplingen mellan förlåtelse och helande: Lukas 5:17–26
Filmklipp: Jesus från Nasaret av Franco Zeffirelli.
Avsnittet om hur Jesus botar den lame mannen (2 h 7 min in i klippet)
https://www.youtube.com/watch?v=7M4Tl5m6Qm0
I de flesta sammanhang är det OK att tala om att Guds rike innebär befrielse till ande, själ och
kropp. Men det är när vi börjar praktisera som det hela blir utmanande!
Jfr dock Matteus 10:8; Lukas 9:1–2
Evangelierna är inte bara historieböcker – de är också läroböcker!
Exempel: Mekane Yesus-kyrkans helandemöten
Markus 16:17–18

Förlåtelsen är och förblir den viktigaste konsekvensen av Guds rikes närvaro,
men vi ska inte begränsa den till att bara handla om detta.
1 Korinthierbrevet 4:20

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
2) Hur läser du själv evangelierna:
enbart som historia (”så här gjorde Jesus för 2000 år sedan”)
eller även som lärobok (”detta kan Jesus än i dag göra genom sin församling”)?
Varför då, tror du?
3) Kan du komma på andra konsekvenser av Guds rikes närvaro än dem som nämndes
i föredraget?
4) Finns det någon gräns för vilka oförrätter vi människor kan förlåta och inte?

1) På vilka sätt har Guds rike fått beröra ditt eget liv – till ande, själ och kropp?
Är det något särskilt område där du vet (eller anar) att du behöver mer av Guds rikes
närvaro? Be om detta!
2) Läs Matteus 18:21–35.
Skulle denna liknelse behöva få några särskilda konsekvenser i ditt liv?
3) Fråga Gud om det är någon i din omgivning som behöver ett vidrörande från Gud
på de områden som vi har talat om i dagens undervisning. Be för dem!
4) Försök att denna vecka be ”handgripligt” – gärna med handpåläggning –
för minst en person i din närhet som är sjuk.
Självklart ska detta då vara något efterfrågat från hans/hennes sida.
Hur kan detta bli en ännu mer naturlig del av din egen vardag?

För fortsatt läsning om den upprättelse till ande, själ och kropp som evangeliet är tänkt att ge,
se Olof Edsingers bok Korsets väg och korsets kraft s 109–194
För fortsatt läsning om relationen mellan prövning och frestelse, se Olof Edsingers bok Korsets
väg och korsets kraft s 100–104
Helandets kraft av John Wimber (Libris, andra upplagan 2002)
Taggen ”Helande” m fl på bloggen EfterKristus.

För fortsatt undervisning, se John Wimbers ”Signs and Wonders Conference” på YouTube.

