
HELGANDAKT den 2 augusti 2020  -  8:e söndagen efter Trefaldighet   

”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till 

fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är 

smal som leder till livet, och det är få som finner den.” (Matt 7:13-14) 

När vi föds till detta livet så passerar de flesta av oss en trång passage. 

Det kristna hoppet är att även döden är ”en vinst”. Att döden är en port mot livet, ansikte 

mot ansikte med Gud!  

”Du kan ingenting ta med dig dit du går”, har Edvard Persson och andra välbärgade artister 

sjungit. Det är sant. Lika naket som du föddes skall du komma inför Gud. Men för den som 

Gud välkomnar och förlöser finns ett arv som väntar. 

Döden är en trång port. 

Det vi kallar frälsning är att redan här och nu dö bort ifrån sig själv, överlåta sig åt Guds 

handlande och bli ”född på nytt” som Jesus uttryckte det. Om man redan dött behöver man 

inte längre vara rädd. Då kan man redan nu låta Livet ta över.  

Men det är svårt, i synnerhet för en rik, sa Jesus. Och så berättade han om kamelen som 

lättare än den rike kan ta sig igenom ett nålsöga. Möjligen menar Jesus den lilla sidoport som 

fanns i den stora stadsporten.  Det hände att en väl lastad kamel med sin handelsresande 

kom försent, när porten hade stängts för natten. Då kunde man knacka på den lilla dörren, 

”nålsögat”, plocka av all lasten, låta kamelen krypa igenom…  

En trång port för en kamel, men möjlig att passera. Svårare för en rik att släppa greppet om 

sina tillgångar och egna förmågor. ”Vem kan då bli frälst?” undrade lärjungarna förfärat. ”För 

Gud är allting möjligt”, sa Jesus. 

 

Jag tror att den trånga ”porten” är Jesus själv. Han som sa att ingen kommer till Fadern utom 

genom mig, måste se sig själ som en port. 

En gång sa han: ” Jag är grinden in till fåren... Den som går in genom mig skall bli räddad. Han 

skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete.”  

Att porten är trång betyder inte att det liv som porten leder till är trångt och kvävande. 

Välkommen att gå in och ut, rör dig fritt. Låt oss, genom Jesus, ha en relation med Fadern 

som äger livet. Det är vad dagens episteltext uttrycker: 

 

”Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till 

slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi 

kan ropa: »Abba! Fader!« Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds 

barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi 

delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.” (Rom. 8:14-17) 

 

Var hittar vi porten? Vi kan följa Jesus. Han har gått in i ditt eget liv och sammanhang. Hör: 

 

”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå 

in till honom och äta med honom och han med mig.”  (Upp. 3:20)  



Är det en annan dörr? Nej, jag tror att det är den trånga porten. Bara ett lite annat sätt att 

uttrycka det på. Att öppna sitt liv för vad och vem som helst leder ofta till fördärv. Men, att 

inte öppna det alls leder till ett förkrymp liv. Så Jesus säger: Om du öppnar skall Jag gå in i 

ditt trånga liv och vidga det, så att inte bara du själv får plats där. Vi skall äta tillsammans… 

Jag skall hjälpa dig att se livet med nya ögon. 

”Andlig klarsyn” – som är dagens tema – är att öppna sitt liv för Jesus, och sedan gå ut i 

världen genom honom och se vad Han ser och göra vad han låter dig se är rätt. 

För att förstå vad jag bör göra så räcker det kanske med att fråga sig; - Kan jag göra detta 

tillsammans med Jesus? Då anar jag lätt om det är liv i det jag tänker, om det leder till glädje 

för fler än mig själv, om det förhärligar Gud i den här världen som behöver ljus. Gud vill alltid 

det som leder till livet och till gemenskap. Gud är ljus och inget mörker finns i honom.  

Det är värt att släppa greppet om sitt eget och krypa in genom nålsögat för att få del av 

ljuset, värmen, skyddet i Guds stad! 

 

Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. 

Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. 

 

Nu till din tjänst, o Herre, ger jag min kropp och själ. 

Låt mig ur döden få uppstå. Kristus, du livet är.             (Ps o S Nr 96:1,3)   

 

Vi ber: 

O Gud, du som genom din Ande upplyser våra hjärtan, 

led oss på vår väg genom livet, så att vi alltid tänker 

och handlar rätt och lever efter din vilja. 

Gud, du som ensam är sanning, ge oss förmåga att tänka 

klart, skilja mellan andar och frimodighet att stå upp för 

ditt namn. Ge oss den kraft vi behöver för Jesu Kristi skull. 

Amen. 

 

HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG. HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH 

VARE DIG NÅDIG. HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. I FADERNS, 

SONENS OCH DEN HELIGA ANDENS NAMN. AMEN. 


