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SEXAGESIMA eller REFORMATIONSDAGEN - Det levande ordet 

 

Joh 7:40-52 Några i hopen som hörde detta sade: »Han måste vara 

Profeten«, och några sade: »Han är Messias.« Men andra sade: »Inte 

kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias 

skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David 

bodde?« Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, 

men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frå-

gade översteprästerna och fariseerna: »Varför har ni inte tagit hit ho-

nom?« De svarade: »Aldrig har någon människa talat som han.« Då 

sade fariseerna till dem: »Har ni också blivit vilseledda? Finns det 

någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den 

stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.« Nikodemus, som 

själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: »Inte dö-

mer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit 

reda på vad han gör?« De svarade: »Är kanske du också från Gali-

leen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från 

Galileen.« 

Vilseledd? Frågan är viktig ur många aspekter, tre exempel: 

1. Korstågen, som hade sitt upphov i att påven Urban II vid ett kyr-

komöte 1095 kallade till kombinerat pilgrims- och fälttåg till He-

liga landet för att befria detta. Korståg sågs som såväl pilgrims-

färd som heligt krig beordrat av Gud via påven.  

2. Tysklands innevånare, som lät sig vilseledas av Hitler. 

3. Dagens sociala medier – Facebook, Twitter med flera – där vil-

seledande information sprids av olika grupper och dessutom av 

olika staters propagandaorgan. 

Om vi håller oss till våra egna liv: Varför skulle inte jag kunna vara 

vilseledd? 1930 hade Tyskland 65 miljoner innevånare. Oerhört 

många av dem blev vilseledda! Varför skulle just jag vara intelli-

gentare än alla dessa människor?  

Söndagens text berättar om människor med makt och egna soldater 

(tempelvakten) som vilseförts av sin kärlekslöshet. Avsaknad av 

kärlek - omsorg om medmänniskan – går hand i hand med lögnen. 



I ett samtal med judarna säger Jesus att de inte ville höra sanningen: 

Joh 8:42-45 Jesus svarade: »Om Gud vore er fader skulle ni älska 

mig, ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte 

kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför fattar ni inte vad 

jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har 

djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit 

en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför 

att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med 

egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar san-

ning, och därför tror ni mig inte. 

Är sanningen för obekväm för oss? Vem tror jag på, vem litar jag på? 

Det finns en utväg, trots obekväma sanningar: Vill jag bli vän med 

Guds egen son? Följande berättar vår bibel: 

Luk 12:4-7 Jag (Jesus) säger till er som är mina vänner: låt er inte 

skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra 

mer. Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som 

kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: 

honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? 

Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på 

ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så 

många sparvar. 

Hur blir jag en av Jesu vänner? Bibliskt svar: Tacka honom för hans 

försoningsgärning och besluta dej för att fortsättningsvis leva som 

hans lärjunge. Lärjungen Johannes ger oss följande löfte: 

Joh 3:16-18 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för 

att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud 

sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att värl-

den skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte 

dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har 

trott på Guds ende sons namn. 

Att inte tro på Guds ende sons namn, det kriteriet uppfyller vi, om du 

eller jag anser att vi klarar oss utan Jesu försoningsgärning.  


