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LUK 4:16-23
•

Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På
sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han
reste sig för att läsa ur Skriften, 17 och man räckte honom
profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen, fann han
stället där det står skrivet: 18 Herrens Ande är över mig, för
han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de
fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna
och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19 och
förkunna ett nådens år från Herren.
20 Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren
och satte sig . Alla i synagogan hade sina ögon fästa på
honom. 21 Då började han tala till dem: "I dag har det här
stället i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." 22 Alla
berömde honom och förundrades över de nådens ord som
kom från hans mun. De frågade: "Är det inte Josefs son?"
23 Då sade han till dem: "Säkert kommer ni att citera
ordspråket för mig: Läkare, bota dig själv! Vi har hört om allt
som hände i Kapernaum, gör det här i din hemstad också!"
16

GT-CITATET
• När han öppnade rullen, fann han stället där det står
skrivet: 18 Herrens Ande är över mig, för han har smort
mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga.
Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och
syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19 och
förkunna ett nådens år från Herren.

NÅDENS ÅR
• Nåd – Guds initiativ att rädda ”den från honom

bortvända världen” redan innan den vänt sig till honom
med bön om räddning!

• Rom 5:6-11

• År – tidsperiod som har sin start och sitt slut

NÅDENS ÅR - INNEHÅLL
• Glädjens budskap för de fattiga
• Jesu efterföljare arbetar för att utjämna orättvisorna!
• Den inskränkta självupptagenhetens fattigdom byts mot
Gudsnärhetens generositet 2 Kor 8:9

• Frihet för de fångna
• Jesu efterföljare besöker fängelset
• Syndens fångar som är inlåsta i sin ondska befrias
Rom 6:12-14

• Syn för de blinda
• Jesu efterföljare blir ledsagare/helande
• Förmörkade av syndens bedrägerier

NÅDENS ÅR - INNEHÅLL
• Ge de förtryckta frihet
• Hjälpa flyktingar ut ur förtrycket
• Ut ur syndens tvång/djävulens förtryck Rom 7:18b-19 Det
finns en väg ut ur frestelsernas förtryck

IDAG HAR DET HÄR GÅTT
I UPPFYLLELSE
• Gud stiger ned från sin oändlighets rika värld
• Jesus kom ner till fattigdomen på jorden för att inleda
Nådens år!

• Med sin död och uppståndelse gav Han
• Befrielse från synd
• Nytt liv i gemenskap med Gud

• Med sitt exempel gav Han oss vägledning
• I Andens kraft
• WWJD – ex. Matt 12:18-21

