
Predikan på drive-in gudstjänst på Gammplatsen söndagen den 
25 juli 2010. 
Predikotext: Matt. 7:22-29  
Övriga texter  
Tema: Andlig klarsyn 
Firningsdag: Åttonde söndagen efter trefaldighet 
Typ av gudstjänst: Söndags-/tema-/friluftsgudstjänst 
Musik: 323, 11, Ovan där samt fyra bluegrasslåtar av Bluegrass 
Cruisers/Boys 
 
De komma från öst och väst 
Från GM, Ford, Chrysler. Från Asien, från Sverige, Italien, England. 
Bil, MC+ annat fordon.  
 Olika sorters fordon här, från öst, väst, nord och syd har vi 
kommit, olika sorters människor, ännu större skillnad mellan 
människor än mellan bilar tror jag.  
 Och ändå så handlar denna gudstjänst och hela tillvaron om guds 
längtan just till dig, till mig, till varje människa över hela jorden, och 
här i Lycksele idag.  
 Vi ska sjunga den första psalmen, och när vi då kommer till den 
sista versen: ”plats är beredd där hemma för dig, och Jesus dig kallar 
än”. 
 
Psalm 323 De kommer från öst och väst 
 
Bluegrass Cruisers 
 
Inledning 
Nu är vi samlade för att fira gudstjänst och sedan för at fortsätta 
denna dag på Motorveckan i Lycksele 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.  

Kanske kan man jämföra det med att gå till optikern för att få hjälp 
att se bättre, antingen med hjälp av synkorrigering eller andra 
hjälpmedel.  
 
På med solglasögon  
 
Textläsning  
Matt. 7:22-29 
 
Grunden för våra liv 
Det talas om byggnation här, om att tillåta sig själv att vara en klok 
människa, att bygga sitt liv på säker bergfast grund.  
 Vi och alla människor har fått möjlighet att ha en stabil grund 
och plattform att bygga våra liv på; grunden är Jesus, det är det enda 
som håller att bygga på.  
 Så här i valrörelsetider så kan man lätt få intrycket att valet i höst 
handlar om grunden för våra liv, men så är det ju inte. Inga politiker 
kan garantera våra liv, oavsett hur mycket eller lite de vill satsa på 
pensionärer, unga, gamla, vård, skola, omsorg  (dock bör vi alla göra 
vår medborgerliga plikt och gå och rösta förstås), men 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) 

  
Glasögon 
Vi ska nu ta vägen via optikern och se oss omkring och se på den 
grund som Jesus är, vad är det för något som vi erbjuds? Det är inget 
okänt, eller något som inte är nära oss, men precis som när man kör 
på en väg när solen står så där lågt så att ljuset sprider sig i hela 
rutan och man har svårt att urskilja detaljer och se hur det verkligen 
ser ut omkring en och så när man sätter på sig ett par goda 
solglasögon, kanske anpassade till bilkörning, då ser man klart.  
 Så på med solglasögona, nu ska vi se på grunden. 
  
 



Grunden 
Grunden/förutsättningen som vi kan bygga våra liv på 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. 
 
Fälgkorset och hjulet 
Man kan säga att vi och våra liv är ett hjul. Jesus är bultarna som vi 
kan fästa oss med och så har vi korset, fälgkorset och hur vi 
använder det. Om vi bara har en stabil hjulupphängning, och om vi 
bara är ett vackert hjul, men inte fäster oss med Andens hjälp med 
bultarna, då är våra liv inte så som de är tänkta att vara. 
 
Jesus säger så här om Guds tanke och vilja med oss människor  
 

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

Amen 
 
Trosbekännelsen 
 
O store Gud (kollekt)  

 
 


