
Andakt på Vinlidendagen den 24 juli 2010. 
Predikotext: 1 Kor. 3:10-15 
Tema: Andlig klarsyn 
Firningsdag: Åttonde söndagen efter trefaldighet 
Typ av gudstjänst: Andakt på vinlidendagen 
Musik: 251, 258, 252 
 
Inledning 
Idag är vi samlade för att fira gudstjänst och sedan för at fortsätta 
vinlidendagen på olika sätt.  
 
Denna helgs tema är ”andlig klarsyn” vilket kanske låter lite skumt, 
men det kanske kan översättas med att det handlar om att se. Att se 
tillvaron som den är, att få se dels sanningen om Gud och dels 
sanningen om oss.  
 
Textläsning  
1 Kor. 3:10-15 
 
Grunden för våra liv 
Vi har fått möjlighet att vara som kloka byggmästare, vi har fått en 
grund. Vi och alla människor har fått möjlighet att ha en stabil grund 
och plattform att bygga våra liv på. Grunden är Jesus och, som 
texten sa sa:    
 

Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den 
är Jesus Kristus. (1 Kor. 3:11) 

 
Planka/stol fram 
Det finns alltså bara en grund, om vi inte bygger på den så bygger vi 
inte på något hållfast.  
 Det är Jesus som är det enda som håller att bygga på. Inga 
politiker kan garantera våra liv, oavsett hur mycket eller lite de vill 
satsa på pensionärer, unga, gamla, vård, skola, omsorg så här i 
valrörelsetider, det är bara Jesus som har sagt och lovat, och det är 
bara Jesus som kan säga och lova, att:  
 

Jag har all makt i himlen och på jorden, jag är kärleken och jag 
är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18ff) 

  
Grunden 
Grunden/förutsättningen för allt detta är ju det Jesus har gjort, han 
har tagit på sig vår synd, det som vi gör som inte är Guds vilja: 
kärlek och godhet och rätt och sanning. Det som hindrar oss ifrån 
gemenskap med Gud. 
 Allt det, all vår ondska och det som är kärlekslöst hos oss, det får 
konsekvenser, och den yttersta konsekvensen är död.  
 Men i och med att Jesus tagit på sig straffet för vår ondska, i och 
med att han dött vår död så kan vi få ta emot förlåtelse för det onda 
och ta emot och börja leva ett evigt liv med Gud, ett liv som börjar 
nu och här och som fortsätter ända på andra sidan graven.  
 Vi får, genom förlåtelsen och reningen från synden som vi fått 
genom Jesu blod, genom Jesu död och uppståndelse, så får vi 
återigen bygga på den fasta grund för våra liv, för alla människors 
liv som det innebära att få känna Jesus, att leva med Jesus.   
 
Andlig klarsyn gällande Gud och Guds verk 
Detta är andlig klarsyn vad gäller Gud och vad Gud gjort för oss och 
vad Gud längtar efter: gemenskap med varje människa och att varje 
människa ska leva. 
 
Andlig klarsyn gällande oss och vårt verk 
I och med vår tro på Jesu död och uppståndelse och att detta gäller 
alla människor, också mig, och genom vårt dop så har vi också fått 
den heliga Anden, Gud i oss, Hjälparen som dels ska hjälpa oss och 
påminna oss om just grunden: att vi är förlåtna, att vi tillhör Gud, 
och dessutom vill Anden hjälpa oss att leva efter Guds vilja, ge oss 
styrka till ett liv i kärlek till Gud, till andra människor och resten av 
skapelsen.  
 Det är den andra aspekten av andlig klarsyn, att få se hur vi 
bygger på denna grund, det har inte att göra med om vi står på 
grunden eller inte, om vi är frälsta eller inte, om vi tillhör Gud eller 
inte, utan hur vi lever våra liv.  
 Med et ord på kyrkiska: Helgelse 
 
Helgelse  
På denna grund som är Jesus kan man bygga olika hörde vi i texten: 
”Med guld, silver eller ädelstenar, med trä, gräs eller halm” läste vi.  



Gud har kallat oss till att vara heliga och rättfärdiga, att leva i 
fullkomlig kärlek.  
 Enkelt uttryckt kan man säga att detta handlar om vilja, för den 
som ber om kraft och vishet etc. för att kunna leva efter Guds vilja, 
kunna handla i kärlek, och som sträva mot det, den kommer också 
att mer och mer lära sig att samarbeta med Anden, att ställa sig till 
Guds förfogande, och mer och mer likna Jesus i sitt leverne. 
 Det som sedan saknas när orken och allt inte räckte längre, det 
fyller Gud i, så kanske man kan säga lite förenklat. 
 
Men den som inte strävar efter detta, den som inte önskar sina 
medmänniskor, kristna, muslimer, döpta hedningar, bullriga 
tonåringar, tjatiga gamlingar m. fl. den som inte önskar dessa allt 
gott, den som inte ber om kraft och kärlek och tålamod att leva gott 
mot allt och alla, till den riktas orden i slutet av vår text:  
 

Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden 
skall pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad 
består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv 
skall han dock räddas, men som ur eld. (vv. 13-14) 

 
Andlig klarsyn, vilka andar styr?  
Vi måste se på oss själva, hur vi bygger, vilka andar som styr oss.  
 Är det själviskhetens eller bekvämlighetens, eller jag-mig-mitt, 
eller den orena lustans, eller någon annan ond ande som styr oss, 
eller är det Guds goda, rena, hjälpande, styrkande, kärleksfulla Ande 
som styr oss? Som vi tillåter ger oss inspiration och styrka i våra liv?  
 
Guds kärlek till alla människor 
Guds kärlek till dig, till oss, till mig beror inte på hur väl vi lyckas i 
allt detta, Gud älskar alla.  
 Gud själv var beredd (och gjorde det också) att dö för dig och för 
mig, för att vi skulle leva och ha allt.  
 
Jesus hälsar oss:  

Jag har kommit för att [ni] skall ha liv, och liv i överflöd  
(Joh. 10:10) 

 
Amen 


