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Predikan på distans 2022-01-30. 
Kyrkoherde Sten Rydh, Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige. 

I Guds, Faderns + och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen. 
Bön. Käre himmelske Fader! Vi ber att du genom ditt ord och din Ande ville stilla alla 

djävulens stormar som hotar din kyrka. Styrk vår svaga tro och led oss alltid i din sanning. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. 

Predikotext: Joh. 6:66-69. (2:a årg.)  
66 För Jesu tals skull drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde 

honom. 67 Jesus sade därför till de tolv: ”Inte vill väl också ni gå bort?” 68 Simon Petrus 
svarade honom: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 69 och vi tror och 
förstår att du är Guds Helige.”   
Vi har i evangelietexten hört om hur Jesus stillade stormen. Genesarets sjö är känd för att det 

kan uppstå våldsamma stormar och väldiga vågor, och många båtar har gått under där. Jesus 
visade genom detta under att han verkligen är sann Gud och människa i en person. Han har 
makt över hela universum. Han är den som en gång skapade världen tillsammans med 
Fadern och den Helige Ande. Han uppehåller också hela världsalltet varje dag och ser till att 
universum skall bestå ända till den yttersta dagen. Innan han kommer skall människorna 
därför leva som vanligt på jorden. Världens människor anar då inte att slutet är nära. 
Aposteln skriver: 

När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer 
över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan (1 Tess. 5:3). 
Ingen av oss skulle kunna vakna på morgonen och leva en enda dag om inte Gud i sin 

allmakt upprätthåller oss och hela skapelsen. Men Gud vill att vi skall omvända oss från 
synden och hålla oss till evangelium, som är det enda budskap som ger evigt liv. 

I vår predikotext ur Joh. 6 kap. står det, att många av Jesu lärjungar drog sig tillbaka. Så är det 
också i alla tider. När Guds ord predikas rent och klart samlas först människor kring ordet 
och sakramenten och några blir genom Guds nåd omvända. Så växer den kristna kyrkan, 
som består av alla som i sitt hjärta tror på Frälsaren, Jesus Kristus. Detta sker när människor 
hör evangelium förkunnas. Men det sker inte när mänskliga, felaktiga idéer predikas. Endast 
Bibelns rena och klara evangelium kan föra människor till tro och evigt liv. Det sker genom 
budskapet att Jesus Kristus är vår ställföreträdare. Han har tagit på sig hela världens synd och 
lidit straffet på korset. Han har fullkomligt uppfyllt Guds lag, så att vi nu genom tron får ta 
emot Hans fullkomliga förlåtelse och rättfärdighet. Endast detta budskap gör att vi som 
syndiga människor kan bli omvända genom dopet och tron. 

Men när evangelium predikas rent och klart rasar djävulen. Han kan inte tåla att 
människor rycks bort ur hans rike genom detta glada budskap. Djävulen rasar både genom 
yttre olyckor, förföljelser, sjukdomar och frestelser, men också genom inre anfäktelser, genom 
orena tankar, högmod, missmod, falska läror och andra synder som vill föra människan bort 
från Kristus. Så skedde också när Jesus själv predikade. Det står strax innan vår predikotext: 

 Många av hans lärjungar som hörde det sade: ”Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra 
det?” (Joh. 6:60). 
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Observera att detta skedde när Jesus förkunnar sitt rena och klara budskap om Guds nåd. 
Det sker bland hans egna lärjungar. Jesus bekände att han har kommit från himmelen och 
att hans kött, alltså hans mänskliga natur, ger liv. Han sade: 

Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv 
i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den 
yttersta dagen. Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och 
dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom (Joh. 6:54-56). 
Jesus talar här inte om nattvarden, vilka somliga felaktigt har menat, utan om trons ätande. 

Tron gör att vi blir så innerligt förenade med Kristus att det verkligen innebär ett ätande av 
hans kropp och ett drickande av hans blod. Men här nämns ingen måltid, inget bröd och 
vin. Därför handlar orden här inte om nattvarden. Men djävulen är då genast framme och 
stormar mot den kristna kyrkan och intalar några av de kristna att den här predikan ändå 
var för hård och svårförståelig. Några av lärjungarna sa då: 

Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? (v. 60) 
Så är det i alla tider. När Guds ord förkunnas och lärs i sin hela renhet finns det alltid 

några kristna som hellre vill följa sitt förnuft och som ifrågasätter Ordet. Djävulen gör allt 
han kan för att så få oss på fall och börja tänka: Nej, det här kan jag inte gå med på. Det 
strider ju mot förnuftet. Om vi tror detta och lever efter denna förkunnelse blir det hela 
orimligt. Djävulen vet att han i vår gamla människa har en bundsförvant som alltid säger ja 
till hans motstånd mot Guds ord. Jesus säger då: 

 Tar ni anstöt av det här? Vad skall ni då säga, när ni får se Människosonen stiga upp dit där han 
redan var? Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är 
Ande och liv (Joh. 6:61-63). 
Jesus varnar dem som tar anstöt. Han vill få dem att vakna upp. Han ställer sitt eget 

heliga och välsignade kött mot människans fördärvade, otrogna kött. Jesu egen kropp är full 
av Ande och liv. Kristus är verkligen gudamänniskan som ger liv, medan vårt fördärvade, 
syndiga kött inte är till någon nytta. Det måste istället dödas genom dopets vatten och Guds 
löftesord i den dagliga omvändelsen. 

Villoläraren Zwingli som var den reformerta kyrkans grundare använde sig av dessa ord 
av Jesus och sade: ”Här ser vi att Kristus inte kan vara närvarande med sitt kött (kroppen) i 
nattvardens bröd. Han säger ju själv: Köttet är till intet nyttigt! Alltså är brödet i nattvarden 
endast en symbol för Jesu andliga närvaro.” (Fri sammanställning av vad Zwingli skrev i sina 
långa skrifter.) Så fick denna djävulens frestelse oerhört många människor att vända sig bort 
från Guds rena och klara lära om nattvarden. Det var en fruktansvärd storm som djävulen 
åstadkom i hela den evangeliska kyrkan på Luthers tid. Många gick bort och lämnade den 
bibliska tron. 

Så är det också idag. När Guds ord ljuder rent och klart kommer djävulen med många 
listiga motangrepp. Han säger t.ex.: Hur kan ni vara så hårda att ni lär att de människor 
som inte tror på Kristus går evigt förlorade? Nej, det är fel. Det är i stället så att Gud är så 
god, att han på något sätt ser till att alla kommer till himlen oavsett vilka religiösa 
uppfattningar de har eller om de rentav är ateister. Alla kommer till himlen. Detta är den 
ekumeniska rörelsens budskap. Det är den storm som idag går fram med väldig kraft över 
Kristi kyrka i hela världen. Och det ser ut som om Jesus då sover i båten. Fler och fler grips 
av detta bibelkritiska, ekumeniska budskap, som för människor bort från Gud och hotar dem 
med evigt fördärv. Så kommer de, om de inte ångrar sig, att drabbas av just det fördärv och 
straff  som de själva förnekar. Som vi nyss hörde säger aposteln: 
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När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer 
över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan (1 Tess. 5:3). 
Men det är inte så att Jesus för alltid liksom sover i båten. Nej, överallt där hans ord 

förkunnas rent och klart reser sig Jesus i sin kyrka och säger till stormen: Tig, var stilla! Så 
lägger sig otrons och förnekelsens vågor och djävulen måste fly undan. 

Jesus säger till sina lärjungar, till alla kristna som håller sig till hans ord: 
Inte vill väl också ni gå bort? (v. 67). 

Detta är ett ord till oss idag, som vill hålla fast vid Bibeln och den rätta bekännelsen. Det 
är ett sorgligt faktum att just ibland dem som vill vara trogna rasar djävulen som värst. Men 
han gör det ofta på ett omärkligt och försåtligt sätt. Om han inte kan föra en kristen bort 
genom falsk lära gör han det genom frestelser till synd i livet. Han intalar en kristen att det 
inte är så noga med att hålla sig ren från olika synder. Varför skall du gå i kyrkan så ofta? 
Det räcker om du går någon enstaka gång… Djävulen frestar också en kristen till att 
försumma Guds ord och bönen i den egna andakten och i hemmets husandakt. Han driver 
oss till att vara otåliga, dömande, grälsjuka, lata och oordentliga i vår kallelse. Han lockar oss 
till att hellre vara tillsammans med ogudaktiga människor än att söka oss till de kristnas 
gemenskap. Men till dig som har det så ställt säger Jesus idag:  

Inte vill väl också du gå bort? 
Andra kristna är i den situationen att de inte längre orkar hålla fast vid den rätta läran 

därför att de då blir så få. Så lockar djävulen dem att ingå kompromisser i läran. Man går 
samman med samfund som inte i allt håller fast vid Bibeln och bekännelsen för att man skall 
bli fler och inte vara så isolerad. De som lär att förkunnelsen måste vara ren och klar i alla 
stycken kallar man då ”alltför hårda” eller ”kärlekslösa”. Vad blir följden av detta? Ja, man blir 
fler och kan fira gudstjänst på fler ställen med fler människor. Men man förlorar samtidigt 
det viktigaste av allt: Den rena och klara bekännelsen. Så har djävulen vunnit en seger. Han har 
fått också sådana som tidigare var bekännelsetrogna att börja kompromissa. Om detta säger 
aposteln:  

Lite surdeg syrar hela degen (Gal. 5:9). 
I sådana kompromissande kyrkor råder nu lugn och ro. Man menar sig ha undkommit 

lärostridernas oro och kamp. Men i själva verket är det precis tvärtom. Djävulen kommer 
med sin yttre frid överallt där han får kyrkor och samfund att acceptera villoläror. Men den 
som ser till vad Guds ord lär förstår att detta är den värsta formen av andlig förförelse. Den 
falska läran har då kommit för att stanna, och den kommer att gripa kring sig mer och mer 
som en cancer som så småningom förstör hela kroppen. 

Jesus säger därför i vår text: 
Inte vill väl också ni gå bort?  

Inte vill ni att den kyrka ni tillhör skall gå kompromissens väg? Inte vill ni väl försvara 
synden i era liv och fortsätta att mer och mer glida bort från frälsningens enda, sanna väg? 
Inte vill ni väl gå över från Kristi rike till djävulens rike och så gå evigt förlorade? 

Petrus svarade då:  
”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är 

Guds Helige.” (v. 68f). 
Petrus vet inte av någon annan Frälsare än Jesus Kristus. Han vet att Jesus är den ende 

som har det eviga livet ord. Han tror att Kristus verkligen är Guds HELIGE. Han tror att 
endast Guds rena och klara ord ger frälsningen. Så skall vi också i vår svaga tro fly till 
Kristus som stillar alla stormar. Vi skall säga nej till djävulens olika frestelser och endast 
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lyssna till hur Jesus stillar alla stormar genom sitt välsignade ord. Så får vi veta och tro och 
även uppleva att vi av nåd får tillhöra den lilla hop som är Kristi kyrka. Även en svag gnista 
av tro skänker oss frälsningen. Genom att vi så lyssnar på ordet om och om igen styrker Gud 
den svaga tron. Genom dopet får vi vara i det skepp som är Kristi kyrka och som räddar oss 
undan den stora syndafloden, som drar fram överallt där djävulens rike är. Också genom 
Kristi välsignade kropp och blod i nattvarden ger Gud oss odödlighetens läkemedel så att vi 
till sist får ingå i den himmelska saligheten.  

Amen. 

Bön. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat 
och varnat oss. Hans Helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska 
hörare, utan ordets görare, och så dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill 
änden, och bli evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.  Amen. 
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