Åttonde söndagen efter Trefaldighet
Predikan på distans 2021-07-25.
Kyrkoherde Sten Rydh, Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
I Guds, Faderns + och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen.
Bön: Käre himmelske Fader! Hjälp oss genom din helige Ande att stadigt hålla fast vid
ordet så att inga vargar i fårakläder kommer in våra församlingar. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.
Predikotext. Matt. 7:15-21

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Akta er för de falska profeterna. De kommer till
er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem.
Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott
träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt,
inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och
kastas i elden. 20 Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte alla som säger ’Herre,
Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.”
Texten idag handlar om något som vi inte så gärna vill höra talas om. Jesus varnar oss där
för de falska profeterna. Han säger att de kommer utklädda till får men att de egentligen är
vargar. Jag skall i denna predikan på ett enkelt och tydligt sätt gå igenom vad Jesus menar
med detta. Predikan får tre delar:
1. Profeterna som kommer är kristna präster.
2. De falska profeterna vill föra oss bort från tron.
3. Kristus avslöjar de falska profeterna och bevarar oss i tron.

1. Profeterna som kommer är kristna präster.
Jesus talar till sina lärjungar. Hans ord gäller också oss här idag. Det är till dig och mig han
talar. Jesus säger att det skall komma falska profeter till oss kristna. En profet i nya
testamentet är en präst eller biskop som predikar Guds ord. De falska profeterna som Jesus
varnar för här är inte de främmande, falska religionerna eller de många konstiga sekterna,
som finns där ute. Dessa är farliga för den kristna tron, men det är inte dem Jesus talar om
idag. Han är mycket mera närgången med sina varningar. Han säger: ”Akta er för de falska
profeterna. De kommer till er i fårakläder” (v. 15a). Det är kristna förkunnare som kommer till
Kristi kyrka. De kommer inte som vargar, som vi lätt kan känna igen. Sådana vargar är t.ex.
Buddha, Muhammed och vår tids ateister. De avviker totalt från den kristna tron även om
de ibland citerar Bibeln. Men de kommer med helt främmande läror. Sådana vargar är
också vår tids bibelkritiker. De säger öppet att det finns många fel i Bibeln. De förnekar att
Kristus är sann Gud. De tror inte på skapelsen och inte heller på att människan måste frälsas
genom tron på Kristus för att komma till himlen. De är alla vargar som vi lätt känner igen
på deras gråa päls, alltså på deras uppenbara förnekelse av den kristna tron. Nej, Jesus
varnar idag för sådana som kommer iklädda fårakläder.
Vad betyder fårakläderna? Jo, det är sådant som gör att man tror att dessa präster är sant
kristna förkunnare. De bekänner kanske att Bibeln är Guds ord. Det bekänner att Jesus
Kristus är sann Gud. De bekänner att den helige Ande verkar genom ordet och sakrament.
De bekänner att man måste tro på Jesus för att bli frälst och salig. Fårakläderna är sanna och
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riktiga läror från Guds ord. Dessa präster kommer alltså som kristna präster med en vacker,
fin och biblisk förkunnelse.

2. De falska profeterna vill föra oss bort från tron.
Men varför varnar då Jesus för dessa präster och förkunnare? Svaret ger Jesus själv: ”De
kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar” (v 15b). Detta är chockerande. Finns
det alltså goda, fina, kristna förkunnare som predikar om Guds inspirerade ord, om Jesus
som sann Gud och sann människa, om frälsningen genom tron och om sakramenten som
ändå i sitt inre är rovlystna vargar? Är det verkligen så illa. Finns det till synes goda, rätta, till
synes bibeltroende och lutherska präster som egentligen är falska lärare? Jesus svar är tydligt.
Han varnar just för sådana, som till synes är rätta lärare, goda predikanter,
bekännelsetrogna biskopar och präster.
Aposteln Paulus gjorde detsamma när han för sista gången träffade sina kära kristna i
Efesus. Paulus hade då särskilt samlat kyrkans präster och biskopar till ett möte i Miletus, en
liten ort vid kusten utanför Efesus. På sin tredje missionsresa hade Paulus stannat länge i
Efesus och genom sin förkunnelse vunnit många lärjungar för Kristus. Under tre år var
Paulus i Efesus innan han reste vidare till Europa. Guds ord spreds så över hela provinsen
Asien och Efesus blev centrum för en stor kyrka med många präster och biskopar. I slutet av
sin missionsresa kom så Paulus tillbaka och höll ett långt och innerligt tal till prästerna (Apg.
20:18-38). Jag rekommenderar verkligen alla att noga läsa igenom detta tal och begrunda
det. I talet sade Paulus bl.a.:
”Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara
herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska
rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden. Ja, bland er själva ska män
träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och
kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under
tårar” (Apg. 20:28-31).
Mitt i denna bibel- och bekännelsetrogna apostoliska kyrka skulle vargarna tränga in. Ja,
till och med bland prästerna och biskoparna som Paulus talade till skulle några avfalla och
bli ”rovlystna vargar som inte kommer att skona hjorden”. Paulus varnar alltså för precis samma sak
som Jesus i vår text. Så måste också varje trogen präst varna de kristna idag. Ta er till vara!
Det finns alltid rovlystna vargar, som vill komma in i församlingen och de kommer med
fårakläder och ser ut som goda, kristna förkunnare. Bakom detta ligger djävulen. Han kan
inte tåla att Guds ord förkunnas rent och klart. Om han inte kan komma åt de kristna
genom yttre förföljelser och prövningar kommer han som en ”ljusets ängel”. Petrus skriver:
Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att
sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma
lidanden (1 Petr. 5:8-9).
Detta är den yttre förföljelsen. Djävulen angriper de kristna på tusen olika sätt för att få
dem bort från tron. Genom hån och förakt och yttre förföljelse får han många kristna att
upphöra med sin bekännelse. Djävulen lockar också med olika frestelser till synd i livet. Han
vill få oss att ljuga, gräla, vara otuktiga och försumma andakter och gudstjänster. Han vill
genom högmod eller missmod, girighet eller nöjeslystnad få oss på fall. Luther kallar detta
för den svarte djävulen som uppenbart vill skada och förleda oss bort från tron. Men så finns då
den vite djävulen, som vår text handlar om. Han kommer alltså med vackra fårakläder. Man är
säker på att han är en god kristen förkunnare, för han ser precis ut som en sådan. Till det
yttre är det svårt att se skillnad. Han kommer faktiskt som ”en ljusets ängel”. Paulus skriver:
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”Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar. Och inte undra
på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär
sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar (1 Kor.
11:13-15).
De falska apostlarnas syfte är att föra oss bort från tron. Fårakläderna är till för att
invagga oss i säkerhet. När detta har skett och vi har tagit emot dem våra kyrkor kommer
det så småningom att visa sig vilka de egentligen är.

3. Kristus avslöjar de falska profeterna och bevarar oss i tron.
Jesus säger så i vår text: ”På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från
törnbuskar eller fikon från tistlar?”
Om endast Gud kan veta vilka de falska profeterna är skulle vi omöjligen kunna ta oss till
vara för dem. Men Jesus lär oss här hur vi skall kunna avslöja dem. Han talar om törnbuskar
och tistlar. De är ofta mycket vackra och jag har själv tagit några foton av tistlar som verkligen
är granna och fina att se på.
Men törnbuskar och tistlar bär inga vindruvor och fikon. Tittar man närmare på
törnbuskar och tistlar märker man deras hemska taggar. Ingen vill ge sig in i snår med tistlar
och törnen. Då blir man sargad och skadad. I Gamla testamentet är orden ”tistel och törne”
alltid en bid av den falska läran, som leder oss bort från Gud. Särskilt Jesaja talar om detta.
Några exempel:
”Jag ska ödelägga den (Herrens vingård), ingen ska beskära den eller gräva i den. Men tistel och
törne ska växa upp, och jag ska befalla molnen att inte låta det regna på den” (Jes. 5:6).
”Och det ska ske på den dagen att där det nu finns tusen vinstockar, värda tusen siklar silver, ska det
växa tistel och törne. Man ska gå dit med pil och båge, för hela landet ska vara täckt med tistel och
törne.” (Jes. 7:23f).
”Ja, gudlösheten brinner som en eld, den förtär tistel och törne. Den antänder snårskogen så att den
går upp i höga virvlar av rök” (Jes 9:17).
Tistel och törne står i Bibeln som en bild av gudlösheten, där Guds ord förfalskas och
människor leds bort från Herren. Det är denna bild Jesus här använder. Apostlarna var väl
förtrogna med bilden av tistel och törne. Herrens vingård är bilden av kyrkan där ordet
förkunnas rent och klart. Men så kommer det in ogräs, tistlar och törnen. De växer mitt i
den kristna församlingen. Från dessa inkräktande växter kan man inte längre få de rätta
vindruvorna och fikonen.
Jesus fortsätter: På deras frukt ska ni känna igen dem. … Så bär varje gott träd god frukt, men ett
dåligt träd bär dålig frukt (v. 16-17).
Vad är då frukten? Vi har ju redan hört att dessa präster kommer i fårakläder med en
god, kristen lära. Varför bär de då inte goda frukter? Somliga menar att det måste bero på
att dessa präster i sina liv inte lever som de borde. De predikar visserligen rätt, men de lever
inte som de lär. Det är sant att det är en allvarlig synd om präster inte lever som de lär. Om
detta sker uppenbart skall de varnas och om de inte bättrar sig avsättas. Många präster har
förts bort från tron genom djävulens lockelser till synd.
Men det är inte om detta Jesus här talar. Han talar inte om hemliga synder som inte kan
ses. Alla människor är ju syndare, och vi kan inte se vilka som är sanna kristna och vilka som
är hycklare. Men det vi kan se är den uppenbara frukt som Jesus här talar om. Frukten är
sådana läror som är falska och inblandade bland de sanna, rätta lärorna som dessa falska
präster förkunnar. Ett tydligt exempel är villolärarna i Galaterbrevet. De förkunnade till
största delen goda, bibliska läror. Men så blandade de in en obiblisk lära och sade att man

4! av !5

som hednakristen också måste omskära sig. Det var ett till synes litet avsteg från den rätta
läran, och många blev lurade av detta. Det blev en så allvarlig kris att Paulus måste resa till
Jerusalem där de ordnade ett stort kyrkomöte för att behandla frågan. I Galaterbrevet visar
Paulus att denna falska lära var som en liten surdeg som syrar hela degen (Gal. 5:9). En litet avsteg
från sanningen kommer så småningom att förstöra hela den kristna läran. Luther säger att
den falska läran är som när en ring blir avbruten på ett ställe. Det räcker med ett enda brott
så är ringen förstörd. En ring måste vara hel och fin överallt. Den kan lagas, ja, men då
måste brottet bli helt igen. Det som är falskt måste bort även om det bara är lite grand än så
länge. Paulus skriver:
Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett
annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och
vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat
evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag
nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under
förbannelse (Gal. 1:6-9).
Jesus fortsätter vår text:
Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som
inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt (v.
18-20).
Det goda trädet är framför allt bilden av en kristen människa som kommit till tro på Jesus.
Rättfärdiggörelsen genom tron allea är vägen till himmelen. En troende människa är ett träd
som bär god frukt. Den som inte tror är däremot som ett ont träd som bär dålig frukt. Detta
gäller allmänt om den kristna tron. Men i vår text talar Jesus särskilt om den kristna läran.
Guds rena och klara ord kommer från Gud själv. Kristus är det sanna vinträdet och endast
genom honom och hans bibliska undervisning kan vi bära god frukt. Det sker när en
förkunnare i allt håller sig till Guds ords rena och klara lära. Då lyser Guds sanna ljus i
församlingen rent och klart som det står skrivet: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min steg
(Ps. 119:105).
Jesus varnar för att det kommer in falsk lära i församlingen. Djävulen lockar ständigt
förkunnare att ändra på Guds ord, att blanda in sina egna tankar eller att ta efter någon
teolog som kommer med nya idéer. Så kom t.ex. Luthers kollega Carlstadt, som i början
ivrigt höll fast vid reformationen så småningom in på tanken att nattvardens bröd inte
samtidigt kunde vara Kristi kropp. Kristus låg ju till bords med sin naturliga kropp när han
gav lärjungarna brödet. ”Detta är min kropp” måste därför enligt Carlstadt syfta på Jesu
synliga kropp och inte på brödet. Så kom snart förnekelsen av nattvarden att sprida sig som
en löpeld i stora delar av den evangeliska kyrkan. Här besannades orden: ”Lite surdeg syrar
hela degen.”
Men Luther handlade då som Kristus här säger: Akta er för de falska profeterna! I predikningar och skrifter varnade Luther allvarligt för att ha någonting att göra med dessa falska
profeter. Trots att det innebar en total splittring av hela reformationen vägrade Luther all
kristen och kyrklig gemenskap med dem som förnekade att brödet och vinet i nattvarden
verkligen är Kristi kropp och blod. Deras främste företrädare Zwingli bad Luther under
tårar om gemenskap och broderskap trots att man hade olika läror. Men Luther avvisade
brodershanden och sade: Ni har en annan ande än vi! De som inte längre i alla stycken håller
fast vid Guds rena och klara ord är inte rätta herdar och lärare. De är vargar i fårakläder
även om de i många stycken predikar rätt. Lite surdeg syrar hela degen. Därför lär oss Jesus idag
att noga ge akt på deras frukt. Om vi ser att läran i något stycke är falsk så är det fråga om
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ond frukt som bara växer på tistlar och törnen. Den goda frukten växer på sanna och goda
vinträd eller fikonträd, där läran i alla stycken är ren och klar. Därför säger Jesus:

Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska
komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja” (v. 20-21).
Genom att de falska lärarna blir avslöjade och utdrivna ur kyrkan bevaras evangelium
rent och klart. Den som är bekymrad för sin synd skall få höra att Jesus, Guds Son, har dött
för hela världens synd. Den som kommer till honom skall han inte kasta ut. Om än era synder
är blodröda ska de bli snövita, om än de är röda som scharlakan ska de bli vita som ull (Jes. 1:18). När vi
stadigt håller oss till Kristus och hans ord kommer han att bevara oss för allt ont och leda oss
till den himmelska saligheten. Om detta ropar vi till Herren.
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.

