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Vi har förut slagit fast att Gud är ljus och kärlek. 1 Joh. 1:4-5, 4:16 
Och därför att Gud är ljus och kärlek, tog han itu med människans förkastelse 
genom att betala för den själv och sedan förlåta människan. 
Han stiftade en andlig lag som inte kan överträdas av människan utan att straffas 
hårt: Guds folk måste förlåta var och ens missgärningar mot dem, oavsett hur 
svåra de är! Att förlåta varandra är inte bara en möjlighet, det är lagen!  
Matt. 6:14-15; 18:21-35 
Därför kan vi avgöra, utan undantag, att lagen om förlåtelse måste lydas innan 
förkastelser kan besegras. 

HELANDE FRÅN FÖRKASTELSENS SÅR  
I vår serie om förkastelse, handlar en del om hur man hanterar den kvarstående 
skadan hos en person som fått sina demoner utkastade. Så länge förkastelsens 
demoner plågar kristna, kan inte deras själar helas. Att driva bort demoner ger 
inte automatiskt helande, därför att personen måste hantera roten till det problem  
som gjorde det möjligt för demonen att plåga personen. En kristen kan plågas av 
demoner, men inte vara besatt, om den kristne är frälst!  

HUR JESUS FÖRKASTADES 
 Ingen har upplevt förkastelse som Jesus. Som barn tog Josef och Maria med 

honom till Egypten så kung Herodes inte kunde mörda honom. Matt. 2:13-23 
 Folket i hans hemstad blev så arga på honom att de försökte döda honom. 

Luk. 4:14-30 
 Fariséerna anklagade Jesus och sade att han fick sin makt från Djävulen. 

Matt. 12:22-32 
 Judarna sade att han var en bastard, besatt av en djävul, och försökte stena 

honom. Joh. 8:31-59 
 Jesus blev övergiven av de flesta av sina efterföljare. Joh. 6:59-71 
 När han arresterades, lämnade hans lärjungar honom. Matt. 26:55-56 
 Petrus förnekade honom tre gånger. Matt. 26:69-75 
 Jesus blev utsatt för skamfulla övergrepp av det högsta judiska ledarskapet.   

verserna 59-68 
 Jesus förnekades rättvisa av den romerske guvernören. Matt. 27:13-26 



 Jesus hånades och förödmjukades när han blev korsfäst. verserna 27-37 

ATT BLI IMMUN MOT FÖRKASTELSE  
Jesus var immun mot alla förnekelser och övergrepp av följande skäl: 
1. Han visste vem Han var. Joh. 6:28-36, 14:6-14 
2. Hans förhållande till Fadern var starkt. Joh. 6:38-40 
3. Han visste att hans fiende inte var människorna, utan Djävulen. Matt. 4:1-11 
4. Han hade ett syfte: att ge mänskligheten frälsning. Joh. 12:23-33  
5. Jesus hade full kontroll över sina känslor. Luk. 9:51-56 

VARFÖR KOM JESUS? 
 Jesus kom inte för att få människornas erkännande. 
 Jesus kom inte för att bli rik, berömd, eller för att bli en kraftfull politisk ledare.  
 Jesus kom inte för att bilda ett jordiskt rike. 
 Jesus kom för att bli Guds Offerlamm och försona människan med Gud!  

VAD JESUS SADE  
 Jesus sade: “Hava de förföljt mig, så skola de och förfölja eder." Joh. 15:18-

27 
 Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig 

var dag; så följe han mig."  Luk. 9:23-26 
 "Sedan han nu hade tvagit deras fötter och tagit på sig överklädnaden och 

åter lagt sig ned vid bordet, sade han till dem: "Förstån I vad jag har gjort med 
eder? I kallen mig 'Mästare' och 'Herre', och I säger rätt, ty jag är så. Har nu 
jag, eder Herre och Mästare, tvagit edra fötter, så ären ock I pliktiga att två 
varandras fötter. Jag har ju givit eder ett föredöme, för att I skolen göra 
såsom jag har gjort mot eder. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: 
Tjänaren är icke förmer än sin herre, ej heller sändebudet förmer än den som 
har sänt honom. Då I veten detta, saliga ären I, om I ock gören det." Joh. 
13:12-17 

Om du lever som Jesus, talar som Jesus och gör Jesu gärningar ("Då sade de till 
honom:'Vad skola vi göra för att utföra Guds gärningar?' Jesus svarade och sade 
till dem: 'Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt." Joh. 6:28-29), 
blir du immun mot förkastelse och kommer aldrig att lida av det mer!  
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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