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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far, 
och Herren Jesus Kristus! 

Bön: Käre Jesus, lär oss hitta den trånga porten 
och den smala vägen som leder till livet.  

Predikotexten i dag är från Matt 7:13–14: 

13 Gå in genom den trånga porten. Den 
port är vid och den väg är bred som leder 
till fördärvet, och det är många som går in 
genom den. 14 Men den port är trång och 
den väg är smal som leder till livet, och det 
är få som finner den. 

Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är 
sanning. Amen. 

Inledning 

Jesus beskriver en tydlig bild för oss. Det finns 
en stor och bred väg in till något som kan 
uppfattas som en stad och en bred port i 
stadsmuren. Sedan finns en trång port på en 
undanskymd plats dit en smal väg leder. Där 
är det inte mycket trafik, samtidigt som stora 
människoskaror går på den breda vägen och 
ut och in genom den vida porten. 

Det är en oerhört allvarlig undervisning som 
Jesus ger oss i dag. Texten kan rentav kännas 
deprimerande. Den stora frågan för oss alla 
blir: hur ska jag hitta den trånga porten och 
kunna gå den smala vägen som leder till livet? 

Vår text är en del av bergspredikan, där Jesus 
undervisar sina lärjungar hur de ska leva i 
vardagen. Nu mot slutet av bergspredikan mö-
ter vi en konfrontation med de krafter som 
motarbetar Guds rike. Jesus tecknar en verk-
lighet som inte är en sådan trygg tillvaro som 
vi skulle önska. I de följande verserna berättar 
han om vargar som kommer i fårakläder. Han 
kallar dem falska profeter och förbrytare, trots 
att de anses vara Herrens profeter som talat i 
hans namn och rentav gjort en massa kraft-
gärningar. 

Det är tydligt att de här falska profeterna har 
en stor andel i att människor väljer den breda 
vägen som slutar i fördärvet. De har alldeles 
för stor framgång. Jesus talar inte om någon 
allmän omvändelse. Han säger inte att alla en 
gång ska komma till himlen. Nej, han säger 
helt tydligt att det är många som är på väg till 

fördärvet, det som vi också kallar helvetet. 
Det är den plats som inte är tänkt för männi-
skor, utan för djävulen och hans änglar. Men 
han har kommit till världen för att frälsa oss 
från det stället för att vi ska få vara med ho-
nom i himlen. Därför varnar han oss. 

Allra sist i bergspredikan berättar Jesus om hur 
de som hör hans ord och tar vara på det hand-
lar i sina liv. De bygger sitt hus på klippan, 
inte på sanden. De som bygger på sanden 
kommer att falla, och som det hus som byggs 
på sanden och ansätts av stormar faller med 
ett stort brak, så ska det gå för den som inte 
bygger på fast grund. Därför är det så viktigt 
att hitta den fasta grunden som håller även om 
de falska profeterna ansätter oss. 

Vi ska en stund uppehålla oss vid kampen och 
sedan se mera på den breda och den smala 
vägen. 

Den kristnes kamp – och Jesu kamp 

När lärjungarna frågar Jesus (Luk 13:23f) om 
det bara är få som blir frälsta, svarar han: 

Kämpa för att komma in genom den trånga 
porten. Många, säger jag er, ska försöka 
komma in men inte lyckas.  

Jesus talar om kamp. Han beskriver inte en 
kristens liv som en dans på rosor. Det kan 
stundvis kännas underbart att vara Jesu lär-
junge. En nyomvänd kristen fylls ofta av en 
härlig upplevelse av Guds nåd. Allt är själv-
klart, allt är frid och han känner en kärlek till 
alla människor.  

Vi kan tänka på att vi förra söndagen firade 
Kristi förklarings dag, då Jesus förvandlades på 
det höga berget och tre av hans lärjungar fick 
se honom i härlighet tillsammans med Mose 
och Elia. Där skulle Petrus gärna ha blivit kvar.  
Det var som upplevelsen för en nyomvänd. 
Men sedan när de kom ner mötte de en sjuk 
pojke som lärjungarna inte hade förmått bota. 
Där var åter vardagen, mitt ibland det otrogna 
släktet som Jesus förundrar sig över. 

Så är det i det kristna livet: efter de stora hög-
tidsstunderna kommer vardagens möda och 
kamp. Förra söndagen såg vi Kristi härlighet. I 
dag handlar det om kampen i våra liv. 
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En del profeter säger: nu gäller det att kämpa 
mot synden. Du måste in genom den trånga 
porten! Det är bara genom att besegra synden 
som du kan komma till himlen. Andra säger 
att det visserligen inte går att vinna över syn-
den på egen hand, men Gud har gjort det 
möjligt att med hans kraft gå segrande ur 
kampen. När du inte orkar ända fram, då 
kommer nog Gud och hjälper den sista biten, 
menar man. Man bygger upp en stege som 
ska leda till himlen. Nyligen läste jag om en 
sådan stege: (1) Överlåtelse, (2) Fokus, (3) 
Hård träning. 

Det här är de falska profeternas röster! Vår 
egen kamp för saligheten räcker ingenstans. 

Men hur ska vi då förstå orden om att kämpa?  

I sitt kloster försökte Martin Luther kämpa för 
att vinna saligheten genom sina egna an-
strängningar, innan han ännu hade fått ljus 
över frälsningen. Han kämpade nästan till 
döds. Han beskriver sin situation så här (psb 
253): 

Jag fången låg av Satans makt  
och låg vid dödens portar. 
Min synd mig tyngde dag och natt.  
Jag såg: jag var förlorad. 
Jag ville ej det goda mer.  
Förtvivlad, maktlös sjönk jag ner  
och helvetet stod öppet. 

Det här läget var hopplöst. Han hade gjort allt 
han kunde göra, men förgäves. Hans egen 
kamp ledde bara till helvetet. Det var som 
kung David beskriver det i Ps 40: han var i 
fördärvets grop, i den djupa dyn. 

Det här är lagens ord. Lagen leder inte till 
himlen, utan den visar oss att vi inte kommer 
dit med egen kraft. Den tar ifrån oss vår tilltro 
till oss själva. Den banar väg för evangeliet. 

Martin Luther blev inte fast i sin förtvivlan. 
Han kom loss då han såg Guds rättfärdighet 
uppenbarad i evangeliet om vad Jesus gjort för 
oss. David kom också loss ur fördärvets grop. 
Han beskriver det så här: 

Han [HERREN = Jesus] drog mig upp ur 
fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. 
Han ställde mina fötter på klippan och 
gjorde mina steg fasta, han lade en ny sång 
i min mun, en lovsång till vår Gud. 

Här har vi klippan, som Jesus också talar om i 
slutet av bergspredikan. David var minsann 
ingen fullkomlig människa, om vi ser på vad 
han gjorde. Han var en mördare och äkten-
skapsbrytare. Men ändå kallas han rättfärdig. 
Han prisar Gud som gör människor saliga ge-
nom att täcka över deras synder. Genom hans 
underbara nåd blir han själv frikänd.  

Hur kunde Gud täcka över Davids synd? Hur 
kunde han visa Luther att han ägde full rätt-
färdighet trots att han inte lyckades i sin 
kamp? Jo, han uppenbarade evangeliet: att 
Jesus redan har kämpat färdigt. Han kämpade 
en kamp mot djävulens frestelser, och han 
segrade. Han kämpade en kamp i lidande och 
tortyr. Han dödades på korset och betalade för 
våra synder med sitt blod. Han blev vårt offer-
lamm. Han gav sitt liv för fåren, för oss.  

Så gjorde Jesus ett saligt byte med oss: han 
levde ett rent och rättfärdigt liv, som han räk-
nade oss till godo, och han tog på sig det straff 
som vi har förtjänat genom våra synder. Och 
den här kampen räcker för oss för att vi ska få 
leva med honom, både som hans lärjungar 
här i tiden och sedan när vår tid här är ute i 
hans himmel. Han har öppnat porten till livet 
för oss! 

Kommer någon och säger att det nu gäller att 
kämpa för att få din plats i himlen, så ska du 
svara: Jesus har kämpat för mig. ”Min grund är 
god, den heter Jesu blod.” Och du har fått ett 
konkret bevis för att det gäller dig: du som är 
döpt. I ditt dop fick du del av all den välsig-
nelse som Jesus skaffat. 

Det här är grunden, klippegrunden som håller. 
Men det här är en väg som få finner, för den 
är smal. Den passar inte med våra förnuftiga 
tankar, och därför blir den angripen av många 
slags falska profeter. Vårt förnuft tycker mer 
om den breda vägen. 

Den breda vägen 

Psalmförfattaren Olof Kolmodin beskriver den 
breda vägen så här (psb 410): 

Man bygger åt sig sin bedrägliga bro 
av otrogen kärlek och kärlekslös tro.  
På den vill man komma till himmelens port, 
men faller, och fallet blir evigt och stort. 
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Sedan fortsätter han med att beskriva hur 
människorna vill gå vägen till himlen i ostörd 
bekvämlighet, inte försaka världen, och inte 
försmå synden. 

Det finns ondskefulla krafter som vill leda oss 
bort från Guds rike. Fullständigt nedbrytande 
krafter, som hotar våra familjer och vill dra oss 
i syndens slaveri. Men i bergspredikan och i 
dagens texter handlar det mera om de smy-
gande fienderna, de falska profeterna som ser 
ut som får fast de är vargar.  

Det talas mycket om kärlek i dag. Men vad 
kärleken är bestämmer man själv. Den här 
veckan har Stockholm Pride varit aktuell. Det 
är så typiskt att just ordet pride = stolthet 
grundar sig på vad människan själv tänker och 
inte på den kärlek som Bibeln berättar om. I 
stället blir det kärlekslös tro, som en av denna 
tids falska profeter Jonas Gardell definierar så 
här: Gud tar emot alla som vi är.  

Visst låter det bra? Kom som du är, brukar det 
också sägas. Gud accepterar dig som du är! 

Det låter bra: Du är bra som du är! Ändå är 
det en lögn. För Gud accepterar oss inte som 
vi är. Vi är ju syndare. Som syndare är vi inte 
bra, inte fast vi har slipat av det mesta som 
människor ser. Gud kan inte acceptera syn-
den. Han tar emot den som kommer i Jesu 
namn, klädd i hans rättfärdighet, men inte så-
dana vi är själva om vi inte har Jesu rättfärdig-
het som skyddskläder. 

Ofta predikas om Guds nåd utan att Jesus är 
med. Barmhärtighet, rättvisa och också med-
mänsklighet är nåd. Men finns inte Jesus med 
är det en falsk förkunnelse. Man talar om 
Guds befriande nåd, men inte om att den nå-
den kostade honom sin ende Son. Guds kär-
lek kostade honom lidande, hån och den värs-
ta förnedring som sedan fick sin kulmen i den 
smädefulla döden på korset, det värsta som 
kan tänkas av mänskligt lidande.  

Den nåd som Gud bevisar i sin kärlek mot oss 
är ingen billig nåd. Men den nåd som den sto-
ra skaran på den breda vägen hyllar är en bil-
lig nåd. Den känns så behaglig. Den smälter 
så bra in i dagens allmänna religion. Den har 
ett sken av gudsfruktan men vill inte veta av 
dess kraft, som Paulus beskriver människorna 
under de sista dagarna, 2 Tim 3. 

Den smala vägen 

Den breda vägen ger oss själva tillfredsställel-
se med hur vi lever och handlar. Hur an-
norlunda är inte den smala vägen! På den 
vägen finns så mycket suckande och klagan 
(Rom 7:24):  

Jag arma människa! Vem ska rädda mig från 
denna dödens kropp? 

På den smala vägen finns ingen glädje över 
oss själva. Den som går där söker efter något 
bättre. För vi räcker inte till själva. Men den 
som söker i evangeliet söker inte förgäves, 
utan hittar samma lovprisning som Paulus slu-
tade sin jämmer med: 

Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår 
Herre! 

Där har vi porten! Den heter Jesus. Där finns 
det inte någon oroande fruktan, utan en för-
vissning om att Jesus Kristus, vår Herre, har 
gjort allt för att jag ska få vara med honom i 
evighet. Han har öppnat den trånga porten, 
han är också med och leder på den smala 
vägen, vägen till livet. Han ger trygghet när vi 
är oroliga, han påminner om att han som ut-
gav sig själv för oss alla, han har också skänkt 
oss allt med honom. Han ger oss saligheten 
även om vi är avskum för världen. 

På den vägen finns det ändå en sund fruktan, 
inte en stolt och självisk säkerhet. Där finns en 
fruktan för de falska profeterna, en rädsla för 
att komma bort på vägen som är så smal. På 
den vägen oroar vi oss för att bli borta från 
Jesus och från hans Ord och gemenskap med 
trossyskon. För vi vet att vi ännu inte är hem-
ma i den slutliga tryggheten. Vi lever ännu i 
den värld där vi måste kämpa för vår tro.  
Därför är porten fortfarande trång. 

De som vandrar på den smala vägen är därför 
angelägna om att ha Hans Ord i rikligt mått 
bland sig, och inget annat än hans rena ord. 
Det är så viktigt att ha en trygg plats att gå till, 
där vi får höra det befriande ordet om fräls-
ningen i Kristus, och det är så viktigt att ha ett 
tryggt nattvardsbord där vi får möta Herren, 
äta och dricka honom till våra synders förlå-
telse. 
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Det är få som finner den vägen, säger Jesus. 
Men det är egentligen inte så farligt. Det vikti-
ga är att Jesus är med. Visst skulle känslan vara 
mycket större om vi kunde vara tusental eller 
tiotusental, så som det ofta beskrivs i de stora 
karismatiska väckelserna, men det stora som 
vi får glädjas åt är att vi en dag ska vara med i 
den stora skaran som ingen kan räkna. Ingen 
ska här vara högmodig för att vi har hittat den 
port som står öppen och går på den smala 
vägen, utan det gör vi för att Gud själv har 
kallat och bestämt oss att gå den vägen. 

Det som är vårt privilegium och vår stolthet är 
att vi har Jesus och därmed ett hopp, det 
himmelska hoppet. Måtte många hitta det 
hoppet och den berömmelsen. Och när vi 
hunnit fram till himlen ska ingen lovprisa sig 
själv och sina egna frukter, utan där ska bara 
Lammet får all ära och pris. Amen. 

Bön (med Sionsharpan 257): 

Hur saligt att få vila 
i Jesu trygga famn  
och frälst från nöd och fara  
få sjunga om hans namn!  
Hur saligt att få ledas 
av Herrens Ande god  
och äga daglig rening  
i Jesu dyra blod! 

Så hjälp mig, käre Herre, 
att, sen du funnit mig  
och lagt mig vid ditt hjärta, 
ej mer förlora dig! 
Ack, gör mig rädd för synden, 
vad skepnad än den har, 
och håll mig i din fruktan  
beständigt hos dig kvar!


