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Akta er för de falska profeterna,
Det finns profeter som är sända av Gud och det finns
falska profeter.
Gamla testamentet är fyllt av profeter som frambar Guds
budskap. När de profeterade, så sa de: Så säger Herren.
Gemensamt för dem alla var, att de tydligt visade på Gud,
som hela världens Herre, som gett oss människor klara och
tydliga anvisningar om hur våra liv skall vara enligt Guds
vilja. Men de gav också löftena om den kommande
Messias, de målade upp en bild i detalj av Jesus, han som
skulle komma, allt ifrån hans tillblivelse i Jungfrun Maria,
fram till hans död, uppståndelse och himmelsfärd, men
också att han skall komma åter.
I den första kristna församlingen fanns också profeter.
Paulus beskriver dem på följande sätt: den som profeterar,
han talar till människor, han bygger upp, förmanar och
tröstar. 1 Kor 14:3
Jag skulle vilja påstå att även i vår tid finns många sådana
profeter.
Nu varnar Jesus för de falska profeterna. På ett annat ställe
säger Jesus: Falska frälsare och falska profeter kommer
att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt
bedra också de utvalda. Matt 24:24
Hur är då den falske profeten? Jo den kommer till er
förklädda till får
Jag har aldrig någonsin hört någon säga ”Jag är en falsk
profet” och jag tror inte hellre att någon av er hört någon
säga så i en predikan.

Nej den falske profeten nästlar sig in i Guds kyrka och
församling eller i vårt samhälle i stort. Det den falske
profeten säger, det låter så riktigt och bra. Den falske
profeten kan ha stort förtroende. Den kommer till er
förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.
När vargen får komma loss i en fårhjord eller renhjord
ställer den till en stor förödelse, resultatet blir att många
djur blir rivna och hjorden skingras.
Är det inte en bild av kristenheten i dag, där kyrkan
splittrats av inre strider.
Jesus manar de kristna i alla tider att vara på sin vakt
gentemot den falske profeten och att vi ska öva oss till att
avslöja det som är falskt. Vi ska lära oss att genomskåda
att det yttre skenet kan bedra.
Hur ska man känna igen den falske profeten? Jesus säger:
På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man
kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?
På frukten kan vi känna igen våra fruktträd i trädgården.
Paulus har gett oss en hjälp att analysera frukten.
Han talar om de frukter som kommer från köttet och de
som kommer från anden:
Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet,
avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet,
vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp,
dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än
en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant
skall inte få del i Guds rike.
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod,
vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och
självbehärskning Gal 3:19-23
Här kan man både pröva sig själv och den förkunnelse
man lyssnar till.

Den Falske profeten kan även ta sin boning i oss själva.
Vi får be till Gud med Franciskus och den heliga Birgitta
Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.
Under våra mänskliga liv är vi kallade att vandra den väg
som leder till ett evigt liv. Jesus klappar på våra hjärtan,
han manar oss att följa honom. Den tid en människa lever
kallas en nådens tid, när vi har möjlighet att vända om till
Gud och söka oss till honom.
Löftet gäller att ”om du med din mun bekänner att Jesus
är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt
honom från de döda, skall du bli räddad.” Rom 10:9
Men likafullt säger Jesus att
Inte alla som säger? Herre, herre? till mig skall komma in
i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders
vilja.
Bekännelsen till Jesus kan dessvärre bara bli tomma ord.
Men vad ska vi då göra?
Så frågade sig också människorna på Jesu tid
De frågade då: "Vad skall vi göra för att utföra Guds
verk?" Jesus svarade: "Detta är Guds verk: att ni tror på
honom som han har sänt." Joh 6:28-29
När det gäller vad vi ska göra så är det bara en sak och det
är att se till att vi håller oss till Jesus.
Det vi skulle göra, det har Jesus redan gjort, han ropade på
korset: Det är fullbordat.
Det är som vi sjunger i en psalm: Han fullgjorde, vad vi
borde och blev vår rättfärdighet.
Jesus är den grund som vi kan grunda våra liv på.
Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns,
och den är Jesus Kristus.

Jesus han är vår enda trosgrund.

