
Oren, oren, oren… 

 

- Mina vänner, kanske ni tror att jag har blivit sinnessjuk? Gå runt 

och gapa på detta sett. 

 

Nej, det har jag inte blivit. Efter ett antal veckor där vi avslutat vår studie 

över Jesaja bok så ska vi nu gå tillbaks till Lukasevangeliet, och vår text 

för idag handlar om hur Jesus botar en spetälsk man. 

 

- I GT närmare bestämt i 3 Mos 13:45 så står det: Den som är 

angripen av spetälska skall gå med sönderrivna kläder. Han skall 

ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: ”Oren! Oren!” 

 

Låt oss för en stund glömma att vi befinner oss här i Göteborg 

sommaren 2016 och tänk dig för ett ögonblick att du skulle vara denna 

spetälske man som vi snart ska läsa om. 

 

- Tänk att var helst du gick så skulle du vara tvungen att ropa oren. 

Ingen skulle vilja komma nära dig och alla skulle vara rädda för dig 

så att de inte skulle bli orena i kontakten med dig. 

 

Om du skulle haft familj så skulle dina familjemedlemmar aldrig mer 

komma dig nära. 

 

- Du skulle inte längre få bo kvar i ditt hus i den by eller stad som du 

bodde i utan bli förvisad bort. 

 

Alla skulle undvika och stöta bort dig och en del skulle till och med som 

en Rabin berättade kasta stenar mot dig för att hålla dig på avstånd. 

 

- Vad var då spetälska eller λέπρα som den grekiska texten kallar 

det? Utifrån bakgrunden i 3 Mos 13-14 så verkar spetälska vara ett 

samlingsnamn på en mängd olika hudsjukdomar. 

 

Enligt den judiska skriften Mishna så identifierade man spetälska med så 

många som 72 olika hudsjukdomar. 

 



- Och där ibland så fanns infektionssjukdomen som man idag på 

svenska kallar lepra, spetälska eller Hansens sjukdom.  

 

Många av dessa sjukdomar som gick under beteckningen spetälska var 

dödliga, men även i de fall då de inte var dödliga så var de mycket 

fruktade sjukdomar som dagens aids eller ebolaviruset. 

 

- Enligt den judiska historieskrivaren Josefus som levde under NT:s 

tid så behandlades spetälska som om dom i själva verket var döda 

människor.   

 

Tänk dig om du blev behandlad som om du var levande död! Folk var 

livrädda för dig och väntade på att du skulle dö. 

 

- I själva verket så trodde många att du som spetälsk hade drabbats 

av Guds straff. 

 

Innan NT så fanns det bara tre exempel på fall där spetälska blev botade, 

Mose (2 Mos 3), Miriam (3Mos 12) och Naaman (2 Kung 5).  

 

- Så som spetälsk så skulle du minst sagt befinna dig i ett hopplöst 

tillstånd. 

 

Utfryst på väg mot en säker död. Antingen direkt genom din sjukdom 

eller med stor sannolikhet som en konskevens av den så skulle du få 

möta en tidigare död.  

 

- Lägg till detta det psykiska och sociala tryck som den spetälske 

ständigt skulle befinna sig i. 

 

Det kan vara svårt att tänka sig ett värre tillstånd. Men det finns faktiskt 

ett tillstånd som är värre och detta tillstånd kommer vi att prata om 

idag.  

 

- Det finns en orenhet som är värre en spetälska och som utan att 

man får rening varar i evighet. I Bibeln så är spetälskan en bild på 

synden. 

 



I Guds ord så är det tydligt att vi genom vår synd är orena inför Gud. Vi 

har alla brutit mot hans lag, vi har i tankar, ord och gärningar syndat mot 

honom och vår nästa. 

 

- Vi har alla gjort det som är orätt inför Gud. Detta gör oss orena 

inför honom för all evighet om vi inte blir renade. 

 

Hela människans varelse är nedsmutsad inför himmelens och jordens 

skapare. 

 

- I oss själva så är vi orena och sanningen är den som Hab 1:13 säger 

att Guds ögon är för rena för att se på det onda. Han står inte ut 

med någon orätt.  

 

Precis som den spetälske mannen måste ropa när han närmade sig 

människor oren, oren, oren. 

 

- Så är detta vårt tillstånd inför Gud. I oss själva så kan vi inte komma 

nära honom. Vi är i desperat behov av rening. 

 

Problemet som vi som människor har är att vi inte kan tvätta rent våra 

orena hjärtan. 

 

- Precis som vi såg i Jesaja 64:6 för två veckorsedan så är vi alla 

orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. 

 

Har du någon försökt torka bort en smutsig fläck på dina kläder av till 

exempel bläck eller oljefärg? Problemet är att det bara gör fläcken värre. 

 

- Hur mycket vi en försöker att tvätta våra hjärtan rena genom att 

göra goda gärningar så blir fläcken bara större. 

 

Vi kan inte göra ogjort våra synder och kommer alla att få träda fram 

inför Gud på domens dag. 

 

- Likt spetälskan så är också synden dödlig. Men till skillnad från 

spetälskan så är synden garanterat dödlig. 

 



Bibeln lär att syndens lön är döden. Pga. vår synd och orenhet så 

förtjänar vi evig död i helvetet. 

 

- Likt den spetälske mannen så befinner vi oss i ett hopplöst tillstånd 

där vi är i desperat behov av att bli rena. 

 

Men vi kan inte rena oss själva. Vad ska vi då göra? Låt oss gå till texten 

om den spetälske och se på det enda botemedlet. 

 

- Vänligen gå med mig till Lukas 5:12-16. 

 

[Bibelläsning] 
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När Jesus uppehöll sig i en av städerna, fanns där en man som var full 

av spetälska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och bad: 

”Herre, om du vill kan du göra mig ren.” 
13

Då räckte Jesus ut handen, 

rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” Och genast lämnade 

spetälskan honom. 
14

Jesus förbjöd honom att berätta det för någon och 

sade: ”Gå i stället och visa dig för prästen och bär fram det offer som 

Mose har föreskrivit för din rening, som ett vittnesbörd för dem.” 
15

Men 

ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att 

lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. 
16

Men han drog sig 

ofta undan till öde trakter och bad.
 

 

[Bön] 

 

- Kära vänner, nu så har vi kommit tillbaks till Lukasevangeliet som 

var skrivet för att vi ska veta hur säkra dessa ord om Jesus är. 

 

Genom detta evangelium så tar Lukas oss med på en vandring fram till 

korset och slutligen Jesu uppståndelse. 

 

- När vi läser igenom denna bok så uppenbaras mer och mer vem 

Jesus var och hur han som Lk 19:10 säger kommit för att uppsöka 

och frälsa det som var förlorat. 

 

För varje steg som Jesus genom Lukasevangeliet tar så får vi veta mer 

och mer om honom. 

 



- Bara så ni vet var vi befinner oss på denna vandring genom denna 

fantastiska bok så låt oss göra en kort återblick och även se framåt 

på vad som väntar. 

 

Ofta så brukar man dela in denna bok i fyra delar. Den första som 

utspelar sig i kap 1-4:13 är som en introduktion av boken som berättar 

för oss om Jesu födelse och hans förberedelse till tjänst genom hans dop 

och frestelse.  

 

- I denna introduktion så ges ett antal vittnesbörd om att Jesus 

verkligen är Messias, Guds Son som blev sänd för att frälsa oss från 

vår synd in i hans rike. 

 

Den andra delen av boken som vi befinner oss i just nu finner vi i kap 

4:14-9:50 som handlar om Jesu tjänst i Galileen. 

 

- Sen i den tredje och största delen av boken från kap 9:51-19:27 så 

får vi följa Jesus på vägen mot Jerusalem där han skulle dö. 

 

Den fjärde och sista delen i 19:28-24:53 utspelar sig i Jerusalem då vi får 

läsa om hur Jesus slutför sitt uppdrag genom att dö och uppstå för att 

frälsa oss in i hans rike. 

 

- Kap 5 som vi befinner oss i, idag börjar med att berätta hur Jesus 

kallar sina första lärjungar, alltså hans första efterföljare. 

 

Vad som är intressant när Jesus möter dem är att de inser sin synd. 

Petrus säger i v.8 Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. 

 

- Hur kan då de som syndare bli kallade att tjäna Herren?  

 

Detta kapitel ger oss också exemplet på hur Jesus kallar Levi, en publikan 

som för judarna var ansedda att vara en av den värsta formens syndare. 

 

- Hur kunde Jesus kalla honom till efterföljelse? Svaret får vi i dagens 

och nästa predikans texter som befinner sig emellan dessa två 

texter och det är om behovet av rening och syndernas förlåtelse. 

 



Låt oss då kolla på vår text med den spetälske mannen. Och idag så 

skulle jag vilja att vi lägger fokuset på Lukas 5:12-13 där vi försöker svara 

på frågeställningen: 

 

- Hur kan vi bli rena från syndens spetälska? 

 

Hur kan en spetälsk bli ren, och hur kan vi som syndare bli rena från vår 

synd? 

 

- För det första: Den grundläggande förståelsen man måste ha är att 

man är oren. När mannen fick se Jesus så föll han ner på sitt ansikte 

och bad: ”Herre, om du vill kan du göra mig ren.” 

 

För spetälska under NT:s tid så var denna insikt en självklarhet. Skriften 

förklarade dem orena, samhället likaså och om de bara kollade på 

symptomen på deras kroppar så var det ingen tvekan. 

 

- Men frågar vi människor som på stan idag om de är orena så skulle 

de flesta svara nej. 

 

Nä, jag tog en dusch i morse. De flesta ser sig inte som syndare och 

absolut inte som orena. 

 

- Det är här vi har vikten av att förkunna för människor i vilket 

tillstånd de befinner sig i.  

 

Först och främst så måste dom förstå vem Gud är. Att han är allt igenom 

ren och att inget mörker finns i honom.  

 

- Att han är helig och avskild från allt ont och all synd. Att han är 

rättfärdig och hur han som rättfärdig domare inte kan tillåta att 

minsta lilla synd går ostraffad. 

 

Sen så måste vi låta människor förstå vad Gud kräver: Gud kräver 

perfektion och fullkomlighet.  

 

- Jesus sa i bergspredikan: ”Var alltså fullkomliga. Såsom er Fader i 

himlen är fullkomlig” (Matt 5:48). 



 

Guds lag visar vad Gud kräver och det är syndfrihet. Men börjar vi 

jämföra oss med honom och hans lag så inser vi att vi är syndare. 

 

- Vi har inte älskat honom av hela våra hjärtan och vår nästa som oss 

själva.  Titta bara på hur mycket vi har syndat genom vårt tal och vi 

kan inte annat att med Jesaja i Jes 6 instämma att vi har orena 

läppar. 

  

Ytterst så handlar synden om att vi har gjort uppror mot Gud och själva 

tagit hans plats.  

 

- Att vi har gjort oss själva till universums centrum åt vilket allt ska 

kretsa kring.  

 

Vi är inte fullkomliga och har alla gjort det som är orätt och där med är vi 

i oss själva orena inför Gud. 

 

- Och sanningen är den som Upp 21:27 säger att aldrig någonsin ska 

något orent ska få komma in i det himmelska Jerusalem.  

 

Aldrig ska någon oren få komma in i Guds rike. Men mina vänner, då är 

det ju kört, då är vi ju utan hopp precis som den spetälske mannen som 

möte Jesus. 

 

- Han befann sig i total hopplöshet. Naturligt sett så fanns det inget 

som kunde få honom ur hans fördärvade tillstånd utan Gud. 

 

Detta för oss till den andra principen för att man ska kunna bli ren och 

det är att ha tillförsikt och förtröstan på att endast Jesus kan rena oss. 

 

- Den spetälske mannen han struntade i vad folk tyckte och tänkte 

och satsade allt.  

 

Lukas beskriver inte omständigheterna, men utifrån vad vi kan läsa 

runtom i evangelierna när Jesus besökte städer så var han oftast inte 

ensam utan följdes av många människor. 

 



- I så fall att falla ner inför Jesus skulle betyda att mannen bröt mot 

de normer och regler som man hade att spetälska inte fick komma 

nära andra människor. 

 

Den här mannen han tvekade inte en sekund. Han satsade allt på ett 

kort och föll ner inför Jesus och sa: ”Herre om du vill kan du göra mig 

ren”  

 

- Det är som vi sjöng i den härliga sången: Rock of Ages: Wash me, 

Savior, or I die.  

 

Rena mig, Frälsare, annars dör jag. Mannen hade tillförsikt till att Jesus 

hade förmågan att kunna göra honom ren. Detta var hans enda hopp att 

Jesus skulle gripa in och rena honom. 

 

- Alla andra förhoppningar var förgäves. Det är också till denna plats 

vi måste komma. 

 

Vi måste förstå att vi i vår synd och orenhet är utan hopp. Hur vi än 

försöker att rena oss själva så är alla våra bästa försök bara fåfängliga då 

vi försöker täcka över vår orenhet med smutsiga kläder. 

 

- Vi kan inte gömma vår orenhet för Gud. Vi kan inte lura honom. 

Hur mycket vi än försöker täcka över vår synd så är vår orenhet där 

och vittnar mot oss inför Gud som måste straffa oss. 

 

Men den goda nyheten, evangeliet är att Gud Fadern sände Jesus som 

enl. Lukas 19:10 kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. 

 

- Han är en frälsare som förmår att rädda. Han och endast han har 

makten att rädda oss från vår synd och orenhet.  

 

Det var därför han kom till denna jord för att frälsa oss från våra synder.  

Det var därför han genom hela Lukasevangeliet var på väg mot korset. 

 

- Så om du befinner dig i din synd och inser din orenhet så nalkas 

Jesus likt den spetälske mannen som vädjade till honom: ”Herre, 

om du vill kan du göra mig ren!”  



 

Ropa ut till Jesus: Herre, om du vill kan du göra mig ren!” Förtrösta på 

honom som om det gällde liv eller död. 

 

- Förtrösta på Jesus precis som om du befann dig i ett brinnande hus 

och ditt enda hopp stod till att hoppa ner till brandmännen som 

står där för att fånga dig med ett skyddsnät. 

 

Utan skyddsnätet så vore du död. Precis på samma sätt, så sätt din tillit 

till Jesus som den ende som kan rädda dig.  

 

- Om du inte hoppar ur det brinnande huset ner till brandmännen så 

kommer du att dö. 

 

Om du inte i förtröstan och tro kastar dig på Jesus så kommer du att för 

evigt att dö och för alltid förbli oren. 

 

- Vad händer då med den spetälske mannen? I v.13 så får vi Jesu 

underbara svar: 
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Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli 

ren!” Och genast lämnade spetälskan honom. 

 

- Jesus gör det som man inte fick göra. Om man rörde vid en oren så 

skulle man själv bli oren. Men Jesus han rör vid honom. 

 

Och så säger han: ”Jag vill. Bli ren!” ”Jag vill. Bli ren!” Men istället för att 

bli oren så renade Jesus den spetälske mannen. 

 

- Nu så visas Jesu oerhörda barmhärtighet och medlidande. Här så 

har vi verkligen något att lära oss. I Bibeln så beskrivs församlingen 

som Kristi kropp på jorden. Så symboliskt talat så är vi hans kropp.  

 

Som Jesu händer på denna jord idag är vi villiga att röra vid dem som 

ingen annan vågar komma nära? 

 



- Visar vi samma medlidande och barmhärtighet mot de som ingen 

vill känna sig vid eller stöter vi bort de som vill bli rena från syndens 

spetälska? 

 

Det är inte bara den här spetälske som Jesus rör vid och säger jag vill, bli 

ren.  

 

- Självaste anledningen till att Jesus lämnade himlens härlighet för 

att bli människa var för att röra vid oss där vi befinner oss i vår 

synd. 

 

Han iklädde sig mänsklig gestalt för att rena oss från våra överträdelser. 

Detta genom att han offrade sig själv genom att han tog på sig den 

grymaste tänkbara död för att vi genom hans sår ska bli helade och 

renade.  

 

- I GT så krävdes offer för att rena från orenhet. Det var därför Jesus 

kom för att med sitt blod rena oss från all synd. 

 

Beviset för att Jesus verkligen förmår att rena oss, beviset för att Gud 

accepterade hans offer som betalning för våra synder var att Gud Fadern 

uppväckte honom från det döda. 

 

- Om du i uppriktig omvändelse och tro kommer till Jesus och vädjar. 

”Om du vill så gör mig ren” 

 

Så lovar han att rena dig. Håll inte fast vid din synd, håll inte fast vid din 

orenhet utan kasta dig ner inför Jesus och säg: ”Om du vill så gör mig 

ren!” 

 

- Detta är allas vårt hopp. Vi kan inte rena oss själva. Men om vi i 

enlighet med 1 Joh 1:9 Bekänner våra synder, är han trofast och 

rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all 

orättfärdighet. 

 

Om du kommer på dig själv med att ha syndat, om du kommer på dig 

själv med din egen orenhet. Tveka inte, omvänd dig och bekänn din synd 

inför honom.  



 

- Om du gör detta så gäller Jesu död dig och även om dina synder än 

är blodröda så ska de bli vita som snö (Jes 1:18). 

 

De finns inga synder som är för smutsiga. Om vi bara kommer till Jesus i 

omvändelse och tro så renar oss Jesus från alla våra överträdelser och 

synder. 

 

- När jag bodde i Ungern så bevittnade jag vid ett tillfälle ett bröllop 

där bruden inte hade velat ha på sig en vit brudklänning pga. 

hennes smutsiga förflutna innan hon kom till tro. 

 

Vigselförrättaren, en missionär från Storbritannien han fick övertygat 

henne att ändra uppfattning att hon nu i Kristus är helt ren och därmed 

kunde ha på sig en vit brudklänning. 

 

- Faktum är att vi alla har blivit orena och nedfläckade av de synder 

vi har begått. 

 

Men den underbara sanningen som 1 Joh 1:7 lyfter fram är: …om vi 

vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med 

varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.  

 

- Och Jesus, hans Sons, blod renar oss från all synd. Han gav sig själv 

för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett 

egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar (Tit 

2:14). 

 

Och en dag så ska vi som hans folk få träda fram inför honom i en 

brudklädnad av skinande, rent linnetyg trots allt vi har gjort.  

 

- Detta inte på grund av oss själva utan enbart på grund av Jesu blod. 

 

Hur mycket mer ska då inte Kristi blod som Heb 9:14 säger rena våra 

samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande Guden 

 

- Det är som man sjunger i en gammal kör: O det dyra Jesu blod som 

tvår mig vit som snö. 



 

När Jesus sa till den spetälske: ”Jag vill, bli ren” så lämnade genast hans 

spetälska honom” 

 

- I den stund som du omvände dig och kom till tro så blev du ren 

inför Gud. 

 

Till skillnad från den spetälske mannen så var det på korset som dessa 

ord blev en verklighet för oss: ”Jag vill, bli ren” 

 

- När det gällde den spetälske mannen så befallde Jesus honom att 

inte berätta för någon.  

 

Detta kan tyckas konstigt. Fanns det då inte fler spetälska som behövde 

rening. Fanns det inte fler sjuka som behövde bli botade? 

 

- Detta är inte det enda tillfället då Jesus uppmanar människor att 

inte berätta det han gjort för dem. 

 

Kom ihåg vad handlar Lukasevangeliet om: Det är en vandring på väg 

mot korset där den verkliga reningen skulle åstadkommas.  

 

- Jesus han uppmannade människor att vara tysta om det som de 

hade fått erfara för att inte ta bort fokuset från Jesu verkliga 

uppgift att gå vägen fram till korset där han skulle vinna sitt folks 

frälsning. 

 

Det är inte mycket som har hänt sen dess. Vi kristna tenderar att tappa 

fokuset bort från korset. Det må vara vad det vara må, men vi måste 

behålla korset i centrum. 

 

- Allt för ofta så hamnar vårt fokus på hur vi som kristna kan använda 

Jesus för att förbättra våra liv här på jorden istället för vad han har 

åstadkommit för att rädda oss in i evigheten. 

 

Låt oss vara försiktiga så att vi ständigt har evangeliet och korset i 

centrum av våra liv och att det är detta vi har i fokus när vi berättar för 



människor om Jesus och inte hur han kan få deras liv på denna jord att 

bli bättre. 

 

- Jesus han lovar oss inget bättre liv utan snarare att vi som hans 

efterföljare kommer att få lida på denna jord. Att vi i hans 

efterföljelse måste dö till oss själva och dagligen ta vårt kors. 

 

Vad skulle då den spetälske mannen göra: Jo, han skulle enl. v.14 bege 

sig till prästen och för sin rening bära fram offer såsom Mose hade 

föreskrivit till ett vittnesbörd för dem.   

 

- Så enligt lagen i 3 Mos 14 så var det prästernas uppgift att avgöra 

om en människa hade blivit renad från spetälska. 

 

I denna rituella renings process som pågick under en vecka så började 

man med att ta två fåglar varav den ena offrades och den andra dopades 

i den förstes blod och släpptes levande iväg. 

 

- Detta är en underbar bild som pekar fram på Kristus hur han blev 

offrad för oss och hur vi har blivit renade i hans blod så att vi kan gå 

fria från det straff vi förtjänar. 

 

Hela den här reningsprocessen genomfördes som ett vittnesbörd för 

prästerna. 

 

- Vi vet inte hur ofta folk kom till templet för att genomgå denna 

reningsprocess då spetälska kunde beteckna många olika 

hudsjukdomar. 

 

Men i de fall då dessa sjukdomar var av dödlig och obotlig form så måste 

det varit ytterst sällan som någon kom till prästerna så när denna man 

kom till prästerna så blev det ett vittnesbörd för dem. 

 

- Hur försvann din spetälska? Jo, Jesus botade mig. Detta var inte det 

enda fallet av spetälska som blev botade av Jesus. 

 



Deras helanden vittnade för sig själv. Det är som Jesus sa till Johannes 

döparen i Lukas 7:22-23 när två av hans lärjungar kom för att fråga om 

Jesus är den som ska komma eller om de ska vänta på någon annan: 

 

- Han svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni har sett 

och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda 

uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. 
23

Och salig är 

den som inte kommer på fall för min skull.”  

 

Den spetälskes rening vittnade för sig själv inför prästerna: Den 

messianska tiden hade kommit. Och som Jesus sa till Johannes döparen 

saliga är de som inte kommer på fall för min skull. 

 

- Vad blev då resultatet av att Jesus botade den spetälske mannen? 

Vi läser i v.15:  
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Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för 

att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. 

 

- Detta på en tid då man inte hade dagens sjukvård, en enkel 

infektion eller förkylning kunde kosta dig döden. 

 

Människor blev desperata och sökte Jesu händer istället för hans 

ansikte.  

 

- Vad gjorde då Jesus i v.16: Han drog sig ofta undan till öde trakter 

och bad. 

 

Om Jesus behövde dra sig undan till öde trakter för att be som är Gud 

kommen i kött. 

 

- Hur mycket mer behöver då inte vi dra oss undan till öde trakter 

för att be och söka Guds ledning? 

 

Det är så mycket som kan föra bort oss från evangeliet och korsets kärna 

i vår tro. 

 



- Det finns så många saker vi kan göra i Guds namn som leder oss 

bort från hans verkliga syften för våra liv. 

 

Därför så behöver vi dra oss undan och i bön rannsaka våra hjärtan och 

söka Herrens ledning.  

 

- Tyvärr så är det på detta område som vi så ofta kommer till korta. 

Men om vi ska kunna vara brukliga för Herren så måste vi söka 

honom. 

 

Vi måste söka honom lika desperat som den spetälske mannen som föll 

ner på sitt ansikte och bad, ”Herre, om du vill kan du göra mig ren” 

 

- Och som vi har sett så sa Jesus till honom: ”Jag vill, bli ren!” 

 

Detta är den underbara nyheten för alla syndare som omvänder sig och 

tror till vilka Jesus säger: Jag vill, bli ren! 

 

- Jag inledde denna predikan med att skrika oren, oren, oren. Nu så 

är sanningen den att som kristna så är vi rena genom Jesus blod 

och kan istället ropa ut. 

 

Ren, ren, ren. Vi har blivit tvättade rena i Jesus blod. Låt oss nu 

tillsammans sjunga om den mäktiga kraft som Jesus har att rena varje 

syndare som kommer till honom.  

 

- Men innan vi sjunger så låt oss först be tillsammans. 

 

 

 

 


