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Inledning
Dagens predikotext är hämtad från avslutningen 
av Jesu bergspredikan. Där sammanfattar han all-
varet i att höra och göra efter det han har talat. 
Nu har folket hört Guds eget ord, talat med makt 
och myndighet. Det visar på grunden, som varje 
hus måste byggas på för att bestå i prövningarna. 
”Ty någon annan grund kan ingen lägga än den 
som är lagd, Jesus Kristus.” (1 Kor 3:11)
Grunden är en, och byggnaden är en annan. Man 
kan bygga på olika sätt, men om man bygger på 
grunden är man trygg, fastän byggnadsverket kan 
vara bättre eller sämre. Men har man inte den rät-
ta grunden finns ingen möjlighet att byggnaden 
ska bestå.
Temat ”Sanning och sken” handlar om den rätta 
grunden i förhållande till den falska. Den rätta 
grunden är Jesus Kristus, medan allt annat är en 
falsk grund.
Före vår text har Jesus två mycket allvarliga var-
ningar:
1) Det är få som hittar den trånga porten och den 
smala vägen, men det är många som går den bre-
da vägen som slutar i fördärvet.
2) Det finns falska profeter, som ser ut som får, 
men som egentligen är vargar som vill röva och 
fördärva Kristi egna. Jesus visar att det inte är de 
yttre orden som avgör vem som är av sanningen, 
utan det handlar om att göra sanningen, inte bara 
ha de rätta orden på läpparna.
Och därmed kommer vi in i vår text, som för-
medlar två lärdomar.

1. Man kan i allt se ut som en rätt kristen och 
ändå inte vara känd av Jesus.
”Den dagen” är ett uttryck som handlar om Jesu 
återkomst till domen. (Jfr 1 Kor 3:13 med fotnot i 
SFB.) Jesus har strax innan talat om att komma in 
i himmelriket, och han har ju också talat om den 
breda vägen till fördärvet och porten till livet. Vi 
känner ju den undervisning som han senare ska 

ge, i Matt 25, om den yttersta domen när fåren 
skiljs från getterna. Det är samma perspektiv här. 
Ordet ”känna” är viktigt att förstå rätt. ”Jag har 
aldrig känt er” betyder något mera än att han inte 
vet vem de är, eller känner igen dem. Jesus kän-
ner alla på det sättet som vi känner igen en famil-
jemedlem eller god vän i en folkskara. Ja, han 
känner oss bättre än så. Han vet allas tankar. Han 
känner vårt sinnelag.
Men när han här använder ordet ”känna” innebär 
det en högst intim kännedom, som brukar beskri-
vas med ”att känna som sin egen”. I GT används 
ordet känna om den sexuella gemenskapen i ett 
äktenskap. 
När Jesus inför domen placerar fåren på sin 
vänstra sida är det samma sak som att han känner 
dem som sina. De andra, getterna, känner han 
inte som sina, utan är tvungen att driva bort dem 
till helvetet.
Ordet kan också stå för betydelsen ”att bekänna 
sig till”. Det återfinns bland annat i Luk 12:8:
”Den som bekänner mig inför människorna, ho-
nom skall också Människosonen bekänna inför 
Guds änglar.”
Vi ser att också den här betydelsen för oss till den 
yttersta domen. Att bekänna Kristus är det samma 
som att känna honom, att du blir bekänd av ho-
nom är det samma som att han känns vid dig när 
han kommer till domen. Det är alltså det viktigas-
te som finns att vara känd av Jesus.
Nu säger Jesus, att det vi ser och tror oss se inte 
är det samma som det han ser. Sådana som har 
varit ivriga att tala om Jesus, rentav profeterat i 
hans namn och drivit ut onda andar, och gjort 
många kraftgärningar i hans namn, sådana kan 
ändå vara främlingar för honom och blir bortvi-
sade. Inför våra ögon blir sådana människor räk-
nade som Jesu vänner och är kända av honom. 
Men Jesus ser något annat. Han känner dem inte.
De har då tydligen inte gjort vår himmelske Fa-
ders vilja, trots att de umgåtts med Jesus och sagt 
till honom: ”Herre, Herre.”
Vi ska återkomma till frågan hur det kan vara så. 
Men låt oss också konstatera, att starka framträ-
danden med övernaturliga gärningar, tecken och 
under, inte är tillräckliga som bevis för att det är 
Gud som handlar. Det som är avgörande är om 
det är enligt Guds ord och vilja.
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2. Man kan höra Guds ord och leva ett rätt liv, 
och ändå inte ha den rätta grunden.
Den dåre som byggde sitt hus på sanden hade 
hört Jesus. Han var kanske en sådan som vi just 
talade om, en som ofta talade i Jesu namn, kan-
ske gjorde stora under som fick människor i hän-
förelse och anse honom vara en stor gudsman. 
Men hans hus föll omkull när störtfloden kom.
Jesus säger ingenting om hurudant huset var som 
denne dåre byggde. Det kan ha varit hur fint och 
elegant som helst. Inför människor kan det ha 
varit övertygande som bevisning för att det var en 
god man som byggde det, en verklig Jesu vän.
Problemet var att grunden inte höll. Grunden var 
inte den som Paulus nämner som den enda möjli-
ga: Jesus Kristus.
Den andra byggaren, den förståndige, byggde sitt 
hus på klippan. Vi vet av många bibliska exempel 
att det är Jesus som är Klippan. Det var han som 
försåg Israels barn med vatten under ökenvand-
ringen. Det är han som avses på många ställen i 
Psaltaren, som talar om Gud som klippan.
Ofta tänker man att regnet, störtfloden och vin-
darna är de prövningar som vi råkar ut för här i 
världen. Om vi har en bra grund för våra liv be-
står vår tro också i motgångar och svårigheter, 
men om grunden är dålig börjar vi tvivla när 
prövningarna sätter in.
Men om vi sätter in den här liknelsen i sitt sam-
manhang, där Jesus talar om fördärvet, vägen till 
livet, ”den dagen”, då ser vi att det ytterst handlar 
om fördärvsmakternas angrepp inför Jesu åter-
komst till domen. Jesus talar om att det ska bli en 
svår tid för de kristna innan han kommer tillbaka. 
I Upp 20 ser Johannes hur djävulen blir fjättrad 
med kedjor för tusen år, men hur han till slut 
kommer lös för en kort tid. 
När ängeln Gabriel kommer till Daniel som svar 
på hans bön talar han om hur slutet ska komma 
som en störtflod, och förödaren ska komma på 
styggelsers vinge (Dan 9:26f). Det är tydligt att 
den sista tiden innan Jesus kommer ska vara 
präglad av krig och ofärd. Så säger ju Jesus också 
i Matt 24, där han hänvisar just till Daniel och 
”förödelsens styggelse”. Han säger där att det ska 
bli en stor nöd, så stor att något liknande inte fö-
rekommit sedan världens begynnelse och aldrig 
mer ska förekomma.

Det kommer alltså att bli en svår prövning för 
våra husbyggen, det hus som vi bygger andligt 
talat.
Ska det hus som du och jag bygger bestå i do-
men?
Det är egentligen samma fråga som vi ska ställa 
oss inför liknelsen om de tio jungfrurna i Matt 
25. Har vi olja i lamporna så att vi är beredda när 
han kommer?
Här får vi återvända till 1 Kor 3. 

3. Med Jesus som grund består huset alla 
stormar
Felet med dem som går på den breda vägen, och 
felet med dem som låtsas säga ”Herre, Herre”, är 
precis det samma som den som försöker göra go-
da gärningar i Jesu namn men som ändå gör dem 
för sin egen skull. De har sig själva i centrum, 
och de menar att de tjänar Jesus fast det i själva 
verket är sin egen buk de tjänar, eller sin egen 
ära.
Vi har inte sett den sista tidens nöd ännu. Men vi 
har sett, att det i vår tid finns många frestelser, 
där djävulen försöker riva bort tron och få oss 
bort från vår Frälsare. Slagregnet faller och vin-
darna blåser hårt redan i dag.
Jesus säger med sorg i rösten: ”Ska väl Männi-
skosonen, när han kommer, finna tron på jor-
den?” (Luk 18:8)
Det är inte minst i andligt avseende som slagreg-
net och vindarna blåser i vår tid. Djävulen vill 
försöka få oss att somna, bli likgiltiga för Guds 
ord genom att vända vårt sinne till det som hör 
denna världen till. En viktig orsak till det är att 
han har lyckats få bort tilltron till Guds ord, så att 
vi inte längre ser det som det viktigaste i livet att 
vara i sällskap med Jesus.
Och så har djävulen lyckats vända våra sinnen till 
oss själva i stället för att vi är inriktade på det 
som är där ovan. Han kommer med nya idéer om 
andlighet och vägar till Gud, som inte är hämtade 
från den Heliga Skrift, utan från människans inre.  
Genom att ta bort kunskapen om Guds vilja tar 
han bort fåraörat, det instrument som lärs av Or-
det att höra vad som är sanning och vad som är 
falskt. Det är just så som han får människor att 
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säga ”Herre, Herre” så att de inbillar sig att de är 
på rätt väg, trots att de inte är kända av Jesus. 
Vad är det då att vara känd av Jesus?
Det kan uttryckas med en sångvers:

Min rättfärdighet är Jesus,
han blev gjord till synd för mig.
Allting annat utom honom
är fördömligt uti sig.
Vad jag är och har ej gäller
inför Gud i minsta mån,
ty ett gott behag han finner
endast i sin käre Son.

Att bygga på klippan betyder att vila på det som 
Jesus gjort: han uppfyllde lagens alla krav i mitt 
och ditt ställe, han gav oss sin rättfärdighet, och 
han tog på sig straffet för din och min synd, ja, 
hela världens synd. Därför gäller inte längre vad 
jag är och har. Ska Gud godkänna mig på den 
yttersta dagen ska jag inte stå ensam och säga: 
”Herre, Herre”. För det som jag har gjort och vill 
visa upp, om det så vore de underbaraste kraft-
gärningar, håller inte måttet. Om de är gjorda för 
att skaffa mig själv berömmelse inför Gud är de 
som ett hus som är byggt på sanden. Störtfloden 
sveper bort dem.
Men står jag klädd i den rättfärdighet som Jesus 
klädde mig i när jag döptes, då har Gud ett gott 
behag. Då känner Jesus mig, för jag har ju hans 
kläder! 
Du kanske ändå säger: Men hur ska jag orka till 
slutet, kan jag vara säker på att min tro består 
provet, när det blir så svårt?
Till det kan jag bara säga: Din tro håller inte pro-
vet om den står ensam. Men är du med Jesus ska 
du inte vara rädd. Då är det han som garanterar 
att du kommer igenom. Då är det också han som 
ser till att du bygger rätt. 
Se bara till att du inte tappar Jesus ur sikte! Håll 
fast vid hans ord, sök upp sådan gemenskap där 
han finns, och där det inte finns röster som för 
vilse. Alltför många röster omkring oss vill föra 
oss vilse. Se till vad du hör! Ta vara på Ordet, så 
ska Ordet ta vara på dig! Amen.
Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som ge-
nom sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. 
Hans helige Ande må stadfästa Ordet i våra hjär-
tan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagli-
gen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in-

till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, 
vår Herre. Amen.
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