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Matt 7:22-29. Predikan av Asbjørn F. Hjorthaug .

”Gud, la ditt Ord i nåde lykkes
og vokse både dag og natt.
Men kveles og med rot opprykkes
Hver vekst du ikke selv har satt!
All Satans løgn og lærdom knus!
Med ånd og sannhet fyll ditt hus!

La ingen falsk profet forville
Oss bort i nattens bitre nød!
La ingen lærdom falsk forspille
vår trøst av Jesu dyre død!
Jag bort hver ulv i fåreham!
Å, hyrde god, vokt dine lam.”

Slik lar vi Landstad innlede dagens preken. Evangelieteksten og prekenteksten handler akkurat om Jesu
advarsel mot falske profeter. Falske profeter representerer Djevelen og hans engler, og deres viktigste mål
er å hindre syndere i å trøste seg til evangeliet om ”Jesu dyre død” for oss.
Falsk lære er løgn og bedrageri. Falsk lære gir seg ut for å være Guds ord og vil representere sannheten.
Men sannheten er at den forfalsker Guds ord slik at det ikke lenger er Guds ord. Og er det ikke lenger
Guds ord så er det ikke sannheten. Djevelen er løgnens far og falsk lære er hans ord. Jesus sier klart og
tydelig: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” Joh 14,6 Samtidig sier Jesus om
Guds ord at: ”ditt ord er sannhet.” Joh 17,17 Det er også forskjell på menneske ord og Guds ord: ”Og derfor
takker vi alltid Gud: Da dere fikk overgitt det Guds ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som menneskeord, men
som det Guds ord det i sannhet er. Det virker nå med sin kraft i dere som tror.” 1 Tess 2,13. Det er viktig å ha klart
for seg at Guds ord er noe langt mer enn menneskeord. ”Det virker nå med sin kraft i dere som tror” sier
Paulus. Jesus sier: ”Det er Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd
og liv.” Joh. 6,63. Guds ord er det som skaper troen, det nye livet og holder troen ved like. Forfalskes dette
ordet så er det ikke lenger Guds ord med ”ånd og liv”. . Da kan ikke mennesker komme til tro eller bli
bevart i troen. Guds ord er vårt våpen og vår beskyttelse mot de onde åndsmakter. Ta på Guds fulle
rustning, sier Paulus, ta på dere Guds ord. For husk at evangeliet er en Guds kraft til frelse for alle som
tror (Rom 1,16). Guds ord er skaperord og skaper nytt liv. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord ved
sitt ord. I dåpen blandes Guds ord med vann og flytter barnet ut av djevelens rike og inn i Guds rike. I
nattverden tilføres brød og vin Guds ord og vi får ete og drikke Jesu legeme og blod til syndenes
forlatelse. Lar vi så falske profeter få slippe til, får det katastrofale følger. Derfor advarer Jesus oss i dag på
det sterkeste: Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. Matt
7,15
I Bergprekenen har Jesus lært sine disipler om hvem som er Guds barn (salige er), om Guds ord, om
hvordan en rett skal forstå de 10 bud og leve etter dem, om hvordan de skal tro på Gud og be til ham og
gjøre gode gjerninger. Så mot slutten av talen kommer advarslene. Det er som Jesus sier til disiplene sine
at de nå må de se seg godt for og passe på at ingen fører dem bort fra det de har lært. For Jesus sender de
nå ut ikke blant engler men blant ulver. For det er som Luther sier: ”Der hvor vår Herre Gud bygger sin kirke
(Matt 5,6,7), der bygger djevelen ett vertshus ved siden av.” Der hvor sannheten forkynnes, der lurer alltid
djevelen med sin strategi. Han vil hindre oss i å få trøst av evangeliet. Det gjør han ved å forfalske det.
Derfor kommer han i skikkelser av falske profeter som forfører oss. "Bort fra meg, Satan! For det er skrevet:
Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.". Matt 4,10. Jesus avslører Djevelen. Han sier på en
måte til han at du oppførere deg som Gud, men jeg vet at du er den onde. Han er ikke den han gir seg ut
for å være. Jesus bestod fristelsen, mens Eva og Adam falt for denne strategien. Da kom Djevelen til dem

som en slange. Han stilte seg på linje med Gud og spurte om de hadde forstått Gud riktig. ”Slangen var
listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde skapt. Den sa til kvinnen: "Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise
av noe tre i hagen?" 1 Mos 3,1 Dette fikk katastrofale følger for hele menneskeheten. Eva lyttet til hva slangen
sa og handlet stikk i strid med Guds ord, selv om det hele virket så rett og fornuftig.
På denne måten har Djevelen forført mange mennesker til alle tider. I dag stiller kirkeledere og
teologer det samme spørsmålet til oss alle: Har Gud virkelig sagt? Er det sikkert at Guds ord skal forstås
slik og slik til alle tider? Så settes det spørsmålstegn ved alt i Guds ord enten det er om det 6. bud og
ekteskapet, fortapelsen, jomfrufødselen, barnedåpen, rettferdiggjørelsen osv.. Jesu advarsel er i like aktuell
i dag. Den falske lære prøver å trenge seg inn overalt der sannheten forkynnes. Jesus oppfordrer oss til å
kjempe i mot. Men hvordan skal vi kjenne igjen de falske profetene? I det ytre ligner de på oss alle. Det er
ikke mulig å se forskjell. De kommer heller ikke og sier klart i fra at nå vil de forføre oss med falsk lære.
De kan være gode talere og fine å høre på. «For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære;
men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret.» 2 Tim 4,3 Paulus gir
her en god beskrivelse av situasjonen slik den er i dag. Folk løper hit og dit der de får opplevelser og gode
følelser, og ikke dit ordet læres rett.
”Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.”
Matt 7,21 De som har de rette fruktene er de som ” gjør min himmelske Fars vilje”. Hva er så dette? Det
svarer Jesus på i Joh. 6,40: For dette er min Fars vilje, at den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg
skal reise ham opp på den siste dag." «Mange skal si til meg på den dagen: `Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt
navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?` Da skal jeg si dem rett ut: `Jeg
har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!» Matt 7,22-23
Det var tydeligvis noen som ikke hadde gjort den himmelske Fars vilje. De hadde gitt seg ut for å tale i
Jesu navn og gjort under i hans navn, men Jesus kjente de ikke. Det var falske profeter som var kommet i
saueham og ført folk vill. Jesus vil på den siste dagen avsløre dem og vise dem bort. Det har vi også
formaning om her i tiden. Falsk lære skal fly vekk fra. «Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som
skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem!» Rom 16,17 Vårt
ansvar ligger i prøve alt på Guds ord og avvise det som er falskt. Det kan virke som Jesus tar hardt i når
han sier: «Jeg har aldri kjent dere Bort fra meg, dere som gjør urett!». Det virker da slik som at disse har hatt den
rette bekjennelsen: «Herre, Herre». Men Jesus forventer at bekjennelsen i ord stemmer overens med
handling. Mange kirker har den rette bekjennelsen på papiret, men i sin praksis viser de noe annet.
«Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner ..»
«Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner…»
Når Jesus sier her at han aldri har kjent disse som kommer og sier «Herre, Herre!» forklarer han dette med
en lignelse. Hva ligger det så i å høre Guds ord og gjøre etter det? Det nærmeste er vel å tenke seg at når
en hører Jesu bud ord og formaninger, så må en handle etter det gjennom sine gjerninger.
Men Jesus viser oss her at det ikke er snakk om våre gjerninger. De som kom på den siste dagen, viste
nettopp til alt det de hadde gjort. Jesus avviste disse og sa at han aldri hadde kjent dem. Når Jesus her taler
om å gjøre etter hans ord, snakker han ikke om gjerninger, men om troen. Her er det spørsmål om «troen
alene», det motsatte av gjerninger. Kommer du på dommens dag og viser til alt du har gjort, bekjent og
utført blir du avvist av dommeren selv. Da vil du får høre «Jeg har aldri kjent deg.» Å høre Jesu ord og
gjøre etter dem er derimot å bli rettferdig gjennom troen alene. Det er det som her menes med å bygge sitt
hus på fjell. Å bygge på fjellgrunn, Klippen, er å tro på Jesus Kristus. Han er vår frelser og stedfortreder
som har vunnet meg en evig rettferdighet innfor Gud. «og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den
åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.» 1 Kor 10,4 «Du er min far, min Gud og min frelses klippe!»
Sal 89,27
Du kan ikke komme på dommens dag og vise til at du har vært en god kristen, at du har tilhørt
bekjennelseskirken og gjort alt du maktet for å følge opp alt i Guds ord. Du blir avvist.
Da har du bygd hele din kristendom på sandgrunn. Du er i deg selv en fortapt synder og har ingen
muligheter til å skape din egen rettferdighet som holder for Gud. Alt raser sammen når den siste store
stormen kommer.
Den som har bygd huset sitt på fjellgrunn, har bare Kristi gjerninger å rose seg av. En kan bare vise til alle
de løfter i Skriften der Gud er barmhjertig mot syndere for Jesu Kristi skyld.
En slik tro holder for tid og evighet. En slik tro gjør deg til Guds barn og himmelen er din.
Da Jesus hadde avsluttet sin tale var folket slått av undring. Jesus talte som en som hadde
myndighet. Det er Gud som taler til oss. Jesus er selve Ordet, gjennom alt har blitt til. Han er en som har
makt i himmel og på jorden. Han har makt til å tilgi deg dine synder. Han har makt til å bevare deg
gjennom livet og føre deg til det evige livet. Hold fast ved Jesu ord og tro det. Da bygger du livet ditt på
fjellgrunn, klippen som er Jesus Kristus. Amen.

