
Predikan i Örträsk kyrka söndagen den 25 juli 2010. 
Predikotext: Matt. 7:22-29, 1 Kor. 3:10-15 
Övriga texter: Ords. 7:1-3 
Tema: Andlig klarsyn 
Firningsdag: Åttonde söndagen efter trefaldighet 
Typ av gudstjänst: Högmässa 
Musik: 488, 17 (lovpsalm), 265, 293, 73, 721? 
 
Inledning 
Hela detta stycke inleds med att Jesus varnar för falska profeter och 
säger att de som lyssnar skall hålla sig undan, precis innan vår text 
så har han understrukit detta och sagt: ”Inte alla som säger: ’Herre, 
herre’ till mig skall komma in i himmelriket.”  
 Detta ger lite dramatik åt rollen som förkunnare, och sätter lite 
krav på den som nu hör. Vi har en stor uppgift att be att det är Guds 
ord som förkunnas här och som är verksamt hos oss.  
 
Vad gör de som säger sig tillhöra Herren? 
Minns ni hur texten började? Den talade om vad som ska göras/kan 
göras/görs av de som följer Jesus: profetera, driva ut demoner, göra 
underverk. 
 Jesus säger ju inte att vi inte ska göra dessa saker, tvärtom han 
gör det själv och visar oss, nej Jesus säger i vår text att det inte är 
nog.  
 Allt detta ska ske i Guds församlingar, detta sker i Guds 
församlingar efter bön om att som församling och enskild få och 
kunna följa Guds vilja.  
 Vår text är avslutningen på en längre del av bergspredikan och i 
dess början kan vi höra Jesu uppmaning till sin kyrka:  
 

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren 
öppnas. Ty, den som ber, han får… (Matt. 7:7-8) 
 

Hela Matteusevangeliets 7:e kapitel kan anbefallas till läsning för 
oss alla.  
  
 
 
 

Saknas profetior, demonutdrivning, underverk i vår församling? 
I sådana fall så är det kanske en uppmaning ifrån vår Herre till oss 
alla att tillsammans söka Guds vilja? Att tillsammans be för och med 
varandra så att Gud kan verka än mer genom oss, så att Gud får än 
mer utrymme i Örträsk. Så att Guds vilja kan visas i profetior, i 
demonutdrivning, i underverk. 
 
”Jag känner er inte” 
Vi går vidare, till vers 23. Jesus säger: ”Jag känner er inte”. Allt i 
livet handlar om detta. Kanske är det kort, kanske syns det enkelt, 
men det är varpå allt vilar: ”Känner du Jesus?”  
 Det sägs att en av vårt stifts tidigare biskopar brukade fråga varje 
prästkandidat när han träffade dem för samtal: ”Nå, hur har du det 
med Jesus?” Samma fråga kan vi ställa oss, samma fråga är viktig 
för oss nu.  
 De som Jesus inte känner, de som inte känner Jesus om de läste 
vi att vår Herre sa: ””Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni 
ondskans hantlangare.”  
 
Utan Jesus är vi det ondas redskap 
Utan Jesus är vi ”ondskans hantlangare”, utan Gud så är vi hopplösa. 
 Varför är det viktigt detta som jag sade om att låta Gud göra 
underverk och att få tala genom profetior? Jo, det är ett sätt för Gud 
att tala med oss, ett sätt för Gud att hjälpa oss att inte vara ondskans 
hantlangare. Under hela tiden som israels folk hade kungar och 
andra sätt att styra så sände ändå Gud profeter som varnade för om 
folket var på en olycksväg, som sade att nu följer ni andra saker, 
andra gudar än Herren.  
 
Hebreerbrevet säger så här:  

 
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra 
fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han 
talat till oss genom sin son…och han…har renat oss från synden 
och sitter på Majestätets högra sida i höjden. (Hebr. 1:1-3) 

 
 
 



Vi har bekännt vår synd, vi har blivit påminda om detta att Jesu död 
på korset gäller för oss, vi har blivit påminda om att vi syndar, vi gör 
det som är ont, vi gör inte allt i kärlek till andra och till skapelsen, 
utan vi är en del av det onda.  
 Men vi har också, i syndabekännelsen och avlösningen, påmint 
oss om att Gud förlåter oss synden. Vi får står upprätta inför Gud 
och få lita på att vi blir använda av honom med den kraft som Anden 
ger oss.  
 Helt enkelt är det så att i och med förlåtelsen så säger Jesus till 
oss: ”Sannerligen jag känner er! Kom hit till mig, ni kärlekens 
medhjälpare!”  
 I och med förlåtelsen för våra synder så har vi ställt oss till 
förfogande och vi kan återigen börja be om underverk, 
demonutdrivning, profetior, kraft till kärleksgärningar, ekonomi för 
givande till de som inte har m.m. 
 
Grunden för våra liv 
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.   
 
Vi hörde Paulus säga att grunden, det är Jesus Kristus:  
 

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

 
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) 

  
 
 
 

Helgelse  
På denna grund kan man dock bygga olika: ”Med guld, silver eller 
ädelstenar, med trä, gräs eller halm” läste vi.  
 Just detta med andlig klarsyn handlar inte så mycket om att vi 
ska få höra hur dåliga vi är, eller hur liten Guds nåd är. 
 Nej, de tuffa orden och de utmanande uppmaningarna är till för 
att berätta om allvaret i att tillhöra Jesus, och allvaret i att inte 
tillhöra Jesus.  
 Jag tror att aposteln Paulus skriver en så skarpt formulerad 
varning som här för att betona allvaret med att vara människa, det 
spelar roll vad vi gör och vad vi väljer:  
 

Det skall visa sig hur var och en har byggt. 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, vv. 13-15 

 
Hela sommaren ingår i Trefaldighetstiden, en tid som kan sägas vara 
kyrkans vardag. Det handlar om hur vi varje dag tar vårt kors och 
följer Jesus. Hur vi i vår vardag bygger på den grund som Jesus lagt. 
Det handlar inte om att göra gott för att bli frälsta, inte om att sprida 
kärlek för att få ha en relation med den levande guden, det handlar 
inte om att stå upp för rätt och sanning, att stödja de svaga för att få 
kalla sig kristen. 
 Men det handlar om att bygga vidare, tillsammans som kyrka 
och som enskild del i Kristi kropp, att bygga vidare på den grund 
som Jesus lagt. Att fortsätta hans kärleksgärningar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Helgelse och klarsyn 
Att det inte har med huruvida vi känner Jesus eller huruvida vi är 
förlåtna ser vi i avslutningen av texten ifrån 1:a Korinthierbrevet:  
 

Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ned 
skall bli utan. själv skall han dock räddas, men som ur eld. (v. 
15b) 

 
Men nu har vi en firningsdag som vill få oss att se hur vi själva 
bygger, se vilka andar som får styra över 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?  
 
Ordspråksboken 
Så till sist den korta texten ifrån Ordspråksboken. Det är en liten 
text, endast några rader inklämd mellan långa förmaningar om vad 
som händer när man låter något annat än Guds godhet styra över en. 
Både före och efter är det förmaningar och exempel på vad som 
händer då.  
 
Men så finns den här texten mitt emellan:  
 

Håll fast vid mina ord och bevara mina bud inom dig. Håll mina 
bud så får du leva, bevara min lära som din ögonsten. Bind dem 
om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla. 

 
Det kan vara svårt att minnas och att tänka på och att leva i detta att 
Jesus har dött och uppstått för oss och sedan kallat oss till 
kärlekstjänst, vi behöver bevara detta  så att vi kan leva i det och har 
då till exempel bibeln, bönen, församlingsgemenskapen och 
sakramenten till vår hjälp. 
 
Sist och först vill jag sedan påminna om att vi är Guds barn, vi är 
döpta till Kristus, vi har uppgifter att utföra här på jorden, men det är 
inte därpå allt hänger.  
 Allt vilar på Jesus. 
Amen. Trosbekännelsen 


