
Predikan 6 sönd. efter påsk 
2019-06-02 i Stockholm 
av kyrkoherde Sten Rydh 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige 

I Guds, Faderns, + Sonens och den helige Andes, namn. Amen. 
Bön. Käre himmelske Fader! Ge oss nåd att på rätt sätt betrakta ditt heliga Ord, där du 

talar genom din helige Ande. Upplys våra hjärtan och sinnen så att vi ser synden i våra liv, 
men också din förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. 

Dagens predikotext (2 årg): Matt. 10:24-31 
Jesus sade till de tolv: 24. En lärjunge står inte över sin lärare, och en tjänare står 
inte över sin herre. 25 Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare, och för 
tjänaren att bli som sin herre. Om husets Herre blir kallad för Beelsebul, hur mycket 
mer ska då inte hans tjänare bli det? 
26 Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och 
inget gömt som inte ska bli känt. 27 Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i 
ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. 
28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i 
stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. 29 Säljs inte två 
sparvar för ett kopparmynt? Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er 
Faders vilja. 30 Och på er är till och med alla hårstrån räknade. 31 Var alltså inte 
rädda. Ni är mer värda än många sparvar.  

Vår text handlar om situationen för Jesu lärjungar, för alla som tror på honom, för alla 
kristna. Texten handlar om den kristna kyrkans villkor i alla tider. I synnerhet gäller det då 
kyrkans villkor i vår egen tid, eftersom vi verkligen lever i den yttersta tiden och Kristi 
återkomst är nära. Ämnet för predikan är därför: 

Kyrkans villkor i vår tid 
1. Kyrkan får lida för Kristi skull 
2. Vi skall frukta Gud mer än människor 
3. Herren bevarar oss i all nöd 

Inledning 
Om vi ser oss omkring i vårt land och utöver världen är det tre saker vi särskilt kan lägga 

märke till.  
För det första ser vi att kristendomen är utspridd över hela världen och det finns 

kristna i alla länder. Kristendomen är den största världsreligionen och statistiken säger att 
det idag finns cirka 1,9 miljarder kristna vilka utgör en tredjedel av jordens befolkning. 
Kristendomen finns i åtminstone 260 länder. Guds Ord har gått ut i hela världen enligt det 
uppdrag Jesus gav åt apostlarna: Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar (Matt. 
28:18). 

För det andra ser vi att situationen inte alls är så ljus som det först kan tyckas. Många 
som till namnet är kristna är mer eller mindre sekulariserade och främmande för Bibelns 
budskap. Därför finns det inte alls så många kristna som den officiella statistiken säger. 

För det tredje ser vi att kyrkorna är splittrade i många olika riktningar, med vitt skilda 
läror. När vi närmare undersöker dessa läror finner vi, att det är ytterst få kyrkor och 
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samfund, som i alla stycken håller sig till den bibliska läran. Majoriteten av de stora 
folkkyrkorna har blivit indoktrinerade med bibelkritik och modernistisk teologi, där man 
förnekar kyrkans grundläggande dogmer om Gud, Treenigheten, försoningen, Kristi död 
och uppståndelse och den Helige Andes verk. Därför är kyrkans situation i vår tid den som 
Jesus uttrycker med orden: Skall väl Människosonen finna tro på jorden när han 
kommer?” (Luk. 18:8). Avfallet från tron i den yttersta tiden blir allt större. Jesus säger: 
Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar 
kommer kärleken att kallna hos de flesta (Matt. 24:11f). 

Varför har det blivit på det här sättet med kristendomen i världen? Låt oss gå till vår 
predikotext och närmare höra vad Jesus säger.  

1. Lidandet kommer för Kristi skull 
Jesus sade till de tolv: En lärjunge står inte över sin lärare, och en tjänare står inte 
över sin herre. Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare, och för tjänaren att 
bli som sin herre. Om husets Herre blir kallad för Beelsebul, hur mycket mer ska då 
inte hans tjänare bli det? (v. 24-25) 

När kristna verkligen tror på evangelium och Guds ord förkunnas rent och klart möter 
detta ett starkt motstånd från djävulen och den ogudaktiga världen. Så var det för Jesus 
själv, och så måste det också vara för dem som tror på  Honom och följer hans ord i allt. 
Djävulen kan inte tåla att människor rycks bort från hans rike genom evangelium och 
istället blir medborgare i Guds rike. Därför försöker han på alla sätt att få de kristna på fall. 
Han lockar med att göra det kristna budskapet mer anpassat till vad de flesta människor 
tycker och tänker. Så får han tyvärr ofta både biskopar, präster, teologer och kyrkoledare 
med sig. Istället för att fördöma synden börjar de säga att sådant som Bibeln förbjuder inte 
alls är synd. Så hör vi t.ex. idag överallt – också från kyrkoledare – att abort och utövad 
homosexualitet är något acceptabelt och tillåtet. Och ve den som vågar säga emot detta! En 
kristen läkare eller barnmorska får absolut inte säga nej till aborter och kristna politiker 
får inte rösta mot abort. I så fall blir de troligen av med sina uppdrag och yrken. De blir 
utfrusna och förtalade. Så länge de kristna tiger kan de undgå hån och förakt. Men hur går 
det då med deras tro? Djävulen har då lyckats tysta det kristna budskapet i vardagen hos 
vanliga, kristna människor. 

Våra barn utsätts också för stark press när det t.ex. gäller skapelsen, äktenskapet och 
religionskunskapen. I namn av s.k. objektivitet får eleverna lära sig att ingen religion kan 
vara den enda sanna religionen. Den svenska staten menar också att föräldrarna inte har 
rätt att uppfostra sina barn i övertygelsen att kristendomen verkligen är sann. De menar 
att statens undervisning står över föräldrarätten. Men föräldrarnas rätt att uppfostra sina 
barn enligt sin religiösa övertygelse hör till de rättigheter som FN har deklarerat (10/12 
1948) och som även Sverige skrivit på. Där står det bl.a.: 

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 
innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i 
gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller 
trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa 
sedvänjor. (§ 18). 

Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar. 
(ur § 29) 

Men i vårt land åsidosätts dessa rättigheter ideligen trots att regeringen fått bakläxa 
genom Europarådet. Rätten till befrielse är starkt åsidosatt, trots att vår evangelisk-
lutherska kyrka tillerkänts en sådan rätt efter hänvändelse till Europadomstolen. Andra 
länder däremot värnar i motsats till Sverige på allvar om religionsfriheten. Men hos oss 
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har en socialistisk regeringsmakt under lång tid systematiskt verkat för att avlägsna alla 
spår av den en gång evangelisk-lutherska kyrkan och skolan i vårt land. 

I en rad andra länder utsätts kristna för ett religiöst förtryck på annat sätt. Det sker t.ex. 
inom kommunistiska diktaturer och  andra länder där kristendomen förföljs.  

Men den kanske allra värsta formen av djävulens angrepp mot den kristna kyrkan är när 
han kommer som den s.k. vite djävulen, då han förskapar sig till en ljusets ängel (2 Kor. 
11:14). Det gör han i form av förkunnare, som i många stycken lär bibliskt och rätt, men 
som också blandar denna förkunnelse med falska läror. Detta är den falska kyrkans 
motstånd mot Kristi sanna kyrka. Så blir kristna bekännare förtalade och förföljda också i 
kyrkans namn. 

Vi skall då inte glömma att Jesus blev anklagad just för att vara en sektmakare och 
schismatiker av de andliga ledarna. När därför kristna blir utsatta för hån, förakt och 
förföljelse sker detta för Kristi skull. 

Om husets Herre blir kallad för Beelsebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare 
bli det? (v. 25) 

När vi som kristna får lida för vårt tros skull skall vi ta emot detta som ett kors från vår 
Herre. Han låter oss få del i lidandet och förföljelsen för trons skull, vilket visar att vi 
verkligen är kristna. Vi skall då glädja oss, säger Jesus. 

2. Vi skall frukta Gud mer än människor 
Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i 
stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna (v. 28) 

Att bli utsatt för hån och förakt för den kristna trons skull känns ofta hotfullt och 
smärtsamt och det gör oss skrämda. Särskilt svårt är det om också våra närmaste vänder 
sig bort från eller mot vår tro. Så tystnar många kristna med sitt budskap av rädsla för att 
stöta sig med familjen, världen och den falska kyrkan. Och när världens hån eller yttre 
förföljelser kommer är det många som avfaller och lämnar sin tro. 

Men vi skall inte frukta för världen utan frimodigt fortsätta att öppet bekänna vår tro. Vi 
skall istället frukta för att göra något som strider mot Gud och hans ord. När vi i Skriften 
ser vad Herren har befallt skall vi också göra så och leva efter det. När t.ex. Johannes 
döparen blev kallad till Herodes för att predika för honom, tog han först upp Herodes 
synd. Han påpekade att det inte var tillåtet för Herodes att leva samman med sin brors 
hustru.  

Så måste en kristen säga ifrån när han eller hon ställs inför något som är syndigt och 
strider mot Guds bud. Den som bara tiger gör sig medskyldig till det onda. Detta betyder 
förstås inte att vi i alla möjliga sammanhang skall protestera och bråka. En kristen måste 
enligt Skriften skicka sig väl mot dem som står utanför. Aposteln Petrus skriver: 

Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara 
var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt 
och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får 
skämmas för sitt förtal. Det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle 
vara Guds vilja, än för onda gärningar. (1 Petr. 3:15-17). 

När det är viktigt och nödvändigt skall vi frimodigt bekänna vår tro och övertygelse, 
precis som Johannes döparen gjorde. Han fruktade mer för Herrens dom än för Herodes 
hot och våld. Ty Guds dom gäller både kropp och själ. Om vi förnekar Herren och hans ord 
kommer både kropp och själ att kastas i Gehenna, d.v.s. helvetet. Detta är det värsta som 
kan hända en människa. Däremot skall vi inte frukta för världens motstånd och förföljelse, 
säger Jesus. Han vet att vi är rädda och ängsliga. Men just därför uppmanar han oss att 
inte frukta för människor utan endast för Herren Gud. 

Jesus säger vidare i vår text:  
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Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och 
inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, 
och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken (v. 26-27). 

Människor i världen kan inte tåla det kristna budskapet så länge de är oomvända. När 
världens människor får höra ett klart och tydligt kristet budskap känner de sig avslöjade 
och hotade av den kristna lagförkunnelsen om synden. De kan inte heller tåla budskapet 
om det rena evangeliet, om att Kristus har dött för hela världens synd. Därför kommer den 
sanna kristna kyrkan och varje kristen att på olika sätt bli utsatta för hån, motstånd och 
förakt och kanske även för kroppslig förföljelse. Det sprids förtal och rykten som det är 
omöjligt att försvara sig mot. Men vi skall då veta att sanningen en dag kommer att 
uppenbaras. Det som nu är dolt och gömt kommer att bli känt. Guds ord som Jesus talar i 
tysthet och stillhet till oss när vi läser Bibeln och goda andaktsböcker eller lyssnar till 
predikan och brukar sakramenten, detta är fördolt för världen. De ser inte evangeliets 
strålande ljus. Det är liksom i mörker för dem. De förstår inte allvaret och betydelsen av 
Guds ord.  

Men en dag skall det bli uppenbart för alla vad som är sanningen. Detta skall då liksom 
ropas ut på taken för hela världen. Detta är skillnaden mellan den fördolda och den 
uppenbarade kyrkan, mellan den lidande och den triumferande kyrkan. Här i tiden 
kommer alltid den sanna kyrkan att vara fördold under korset och endast möjlig att känna 
igen genom Guds ord och sakramenten. Fastän trogna präster predikar ordet rent och klart 
förkastas detta av världen. Världen vill inte höra, vill förbli i mörkret. Men en dag kommer 
allt som är fördolt att bli uppenbarat. Då är domens dag inne. 

3. Herren bevarar oss i all nöd 
Jesus visar oss i vår text att han har omsorg om oss när vi hamnar i nöd, förföljelse, hån 

och förakt för vår tros skull. Han säger: 
Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Ändå faller inte en enda av dem till 
marken utan er Faders vilja. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var 
alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar (v. 29-31) 

En liten sparv hade inte mycket värde på torget, bara några kronor. Men Gud har 
omsorg om varje liten sparv. Inte en enda faller till marken utan Faderns vilja. Vi kan inte 
förstå hur stor Guds makt och omsorg är om hela skapelsen, om varje liten fågel. Hur 
mycket större omsorg har han då inte om varje människa! Han vet exakt hur många 
hårstrån var och en av oss har på huvudet. Han känner oss in i minsta detalj, också våra 
tankar och känslor. Gud vill att alla människor skall bli frälsta (1 Tim. 2:4). Så har han 
också en alldeles särskild omsorg om alla som genom tron på Kristus är Guds barn. Ingen 
skall kunna rycka dem ur hans hand. Därför skriver aposteln i Romarbrevet:  

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, 
nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi 
räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom 
honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar 
eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, 
höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i 
Kristus Jesus, vår Herre (Rom. 8:35-39). 

Amen. 

Psalmer: 37, 137, 138:1-3, 23, 196, 192, 188, 130 


