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PREKEN
BIBELTEKSTEN
Prekenteksten vår i dag er fra slutten av bergprekenen som er den
mest kjente talen Jesus holdt. Her finner vi saligprisningene, en
radikal utfordring til livsførsel som det å elske sine fiender. Jesus
lærer disiplene å be Vår Far, om å gi gaver og faste, om å samle
skatter som varer, om å stole på Gud og ikke la bekymringene kvele
livet, om ikke å dømme og se flisen i sin brors øye og overse bjelken
i sitt eget, om den gylne regel: Det dere vil at andre skal gjøre mot
dere skal dere gjøre mot dem. I de siste 15 versene av den tre kapittel
lange talen om å leve etter Guds vilje, så setter Jesus fokus på
hvilken vei vi velger å følge, hvilken grunn vi vil bygge på, hvilke
stemmer vi vil lytte til. Vår prekentekst er fra de versene, Matteus
7,15-20 og den lyder slik:
Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i
saueham, men innvendig er de glupske ulver.16 På fruktene skal
dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av
tistler?17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig
frukt.18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke
gi god frukt.19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned
og kastet på ilden.20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Ta dere i vare for de falske profeter! Profeter i seg selv er jo i
høyeste grad eksotisk og uvanlig. Når vi i tillegg skal snakke om
falske og følgelig ekte profeter, så blir dette fremmed og litt rart for
oss. Profeter er vel kort sagt noen med gaven til å tale Guds ord og
visdom inn i en konkret situasjon. Saken og innhold er ikke nytt, det
er i samsvar med bibelen, men profeten brukes av Gud til å anvende
dette konkret inn i ulike situasjoner. Som vi hørte fra Jeremia så taler
en ekte profet ord fra Herrens munn mens en falsk profet taler om
syn fra eget hjerte. Det ligger mye makt i å tale i Guds navn, og
forkynne Guds Ord. Og jeg tenker at Jesu advarsel kan anvendes på
alle som forkynner Guds Ord. Jeg opplever Jesu ord som en stor
utfordring og selvransakelse. Hvem sine ord er det jeg taler når jeg
står her? De er selvsagt mine ord og formuleringer, men hvilken
kilde og rot har de? Er de næret av Guds ord og Guds ånd eller er de
sugd av mitt eget bryst og mitt eget selvopptatte hjerte? Advarselen
går ikke bare til meg, men også til dere som lytter, om å etterprøve
det dere hører. Er det som forkynnes Guds ord eller en falsk profeti?
HVOR MANGE ULVER ER DET?
Jesus beskriver hvordan en falsk profet kan komme i saueham, men
innvendig er som en glupsk ulv. Derfra har vi uttrykket ulv i
fåreklær. Jeg husker jeg ble vist et bilde av en truende ulv og litt
lenger borte en saueflokk som flokket seg rundt gjeteren. Spørsmålet
jeg fikk var hvor mange ulver er det på bildet? Svaret var – det vet vi
ikke. Dette var på et seminar om overgrep hvor en dame sto frem og
fortalte hvordan en omreisende predikant hadde misbrukt henne
seksuelt som ung jente. Ulven som flekket tenner var grei og
plassere. Mye verre var det at gjeteren midt i flokken også var en
ulv. Den som skulle beskytte og ta vare på de utsatte og små og
hadde deres tillit, viste seg å være ulven. Misbruk av makt,
psykopater, finnes i alle sammenhenger, ikke bare i kirken. Den mest
sjarmerende og varme utad kan på tomannshånd og når døren

hjemme lukkes bli et uhyre. De mange rettsakene mot foreldre som
misbruker barn og RBs reportasjeserie om vold i hjemmet, viser at
det er mer aktuelt enn vi liker å tenke på.
10 000 kr spørsmålet blir da hvordan skjelne? Hvordan kan vi finne
ut hvem ulven er, hvem som misbruker makt og ødelegger barn,
hvem som er en falsk profet, når de utad virker minst så gode og
tillitsvekkende som alle andre?
FRUKTENE AVSLØRER ALT
Jesus gir et svar. På fruktene skal dere kjenne dem. Frukten vil vise
hva slags tre det er som vokser. Et godt eller dårlig. Fruktene
avslører hva slags tre det egentlig er.
Når det gjelder vold i hjemmet og overgrep mot barn er jeg ingen
ekspert. Selv om barn og unge er flinke til å skjule og er veldig
lojale, og ofte tenker at det er deres egen skyld, så er det en del
frukter, adferd, som er synlige. Den største utfordring for de rundt en
sånn situasjon, er vel å ikke skyve ubehaget fra seg, å orke og tørre å
ta belastningen med å undersøke og varsle noe så alvorlig og
samtidig vanskelig å bevise.

kirkesamfunn hvordan man leser og forstår bibelen, så står det fast at
all sann kristendom må ha sin støtte i bibelen. Hvis et flertall skulle
stemme for at Jesus ikke har stått opp fra de døde, så kan ikke det bli
gjeldende da det bryter med det mest sentrale i bibelens budskap.
Men det finnes vanskelige spørsmål, og de siste ti-årene er det jo
homofili som har gitt store utfordringer til ikke bare den norske
kirke, men alle kirker og også samfunnet og lovgivningen i vel hele
verden. Det bryter på dypt vann for begge sider. En ting er at man er
uenig i selve saken, en annen om det er greit at det er to ulike lærer
om det i samme kirke? Alle er meg bekjent enig i at homofile er
hjertelig velkomne i kirken som alle andre, med samme
menneskeverd. I dag diskuteres den nye ekteskapsloven, som
medfører at det er like naturlig og riktig at barn har to mødre eller to
fedre, som å ha en mor og far. For mange, meg selv inkludert, så har
man da gått for langt et eller annet sted på veien. Når barn blir
bestillingsvare, også for enslige som ikke finner den rette partner
men vil ha barn, og med loven i hånd planlagt aldri skal vite hvem
som er deres mor eller far, så klarer ikke jeg å være med lenger. Jeg
kan ikke skjønne at vi gjør rett mot barna. Men dette er en veldig
krevende og vanskelig sak for kirken, og oss alle.

Når det gjelder falske profeter og falske forkynnelse i kirken, som
nok er det Jesus særlig hadde i tankene, tenker jeg frukten kan testes
på tre måter:
1. Er læren, innholdet, i samsvar med Guds ord, bibelen?
2. Er livsførselen i samsvar med kristen etikk slik vi finner den i
bibelen?
3. Er resultatene og konsekvensene av læren og livsførselen gode?

Et eksempel på å avsløre det falske på fruktene som er enklere, er fra
en vekkelse i new age miljøet, lysbærerne, i Norge for 15 år siden.
Da skulle lederen ha seg åndelig hustru i tillegg til sin ektefelle. Ikke
lenge etter var lederen skilt og levde med sin åndelige hustru.
Åndelig hustruer er falske lære, å leve med to kvinner og skillsmisse
av den grunn er ikke i samsvar med kristen etikk, og selv om noen
ble kristne i vekkelsen er resultatene enda mer at dette har ødelagt
troen og tilliten til kristne felleskap og ledere.

Er det som forkynnes, det jeg sier nå, i tråd med bibelens ord? Selv
om det på godt og vondt er et mangfold blant kristne og ulike

Det er krevende til tider synes jeg i en verden med så mange
stemmer, og i et liv som byr på så mye ulikt for oss, og se hva som

er sant, rett og godt til enhver tid. Mark Twain sa noe godt i så måte
som lød ca sånn: ”Mange har problemer med alt de ikke forstår i
bibelen, jeg har mer enn nok med det som jeg forstår.” En tidlig
utgave av det enkle er ofte det beste. Det er viktig å hjelpe hverandre
å se på alt som er veldig klart, og mer enn utfordrende nok å
etterleve. Det dobbelte kjærlighetsbudet om å elske Gud og sin neste
som seg selv, er vel klart nok og krevende nok for et helt liv. I 1
Johannes brev hørte vi også hvordan bekjennelsen av Jesus som Gud
og menneske er den helt sentrale testen på ekte forkynnelse, profeti
og kristen tro. All sann kristendom og forkynnelse må samle seg om
Jesus, som Gud og menneske, som vår frelser og vår bror.
FRUKTEN AV JESU LIV
Jesus er veldig kategorisk. Godt tre gir god frukt. Dårlig tre gir
dårlig frukt. Det finnes ingen mellomposisjoner. I forhold til
budskapet, evangeliet og forkynnelse, så stemmer det. Enten så er
det Jesus som forkynnes eller ikke. Og for Guds klare øye så kan
grensen trekkes skarpt: Treet og fruktene er enten gode eller dårlige.
For deg og meg så er det annerledes. Vi er sammensatte. Vi har mye
gode frukter, men også noen dårlig innimellom. Vi er bastarder, vi
dras mellom godt og vondt. Vi klarer aldri å bli kun gode. Det kan
bare Guds tilgivelse gjøre. Det skjedde i dåpen for lille Jenny nå i
dag, i syndsbekjennelsen ved starten av gudstjenesten, og det skjer i
nattverden. Det er evangeliet. Det vi ikke greier det har Jesus gjort
for oss. Han er det gode treet med kun gode frukter. Og han deler de
med oss. Det er ekte profeti og forkynnelse. Jesus elsker oss så høyt
at han døde for oss og sonet straffen for alt det vonde. Vi kan nyte
frukten av hans liv og ta i mot hans kjærlighet og tilgivelse. Det
holder i all evighet.

