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Likheten mellan en dom och en predikan 

 

Varje doktrin vi för fram och varje påstående vi hävdar, från våra predikostolar, måste kunna styrkas. Kravet på 

objektivitet och sanningshalt borde vara lika högt satt, i våra kristna sammanhang, som ett mål i tingsrätten 

kräver.  Allt vad vi uttrycker och allt vad vi delger bör vara genomtänkt, vattentätt och hålla vid en 

domstolsförhandling, om så skulle behövas.  
 

Många predikanter idag förespråkar att gå 

”utanför kartan”. Då kan man fråga sig om man 

verkligen är Ordets tjänare? 
 

Det tycks vara legalt att hämta inspiration från 

olika typer av brunnar. Uttrycket ”Sola 

Scriptura”, på svenska ”Skriften allena”, är inte 

ett populärt uttryck inom svensk kristenhet. Den 

som pekar på bibeln som rättesnöre för liv och 

lära, anses vara trångsynt och lagisk. 
 

Skulle bevisningen hålla vid  

en ev. domstolsförhandling? 
I juridiskt hänseende, vid domstols förhandlingar 

och rättegångar, behövs mer än ett vittnesmål för 

att styrka varje enskild sak. I sådana processer 

förekommer, förutom muntlig bevisning, också 

annan typ av bevisning, som exempelvis teknisk 

bevisning. Bevisningen måste vara fullständigt trovärdig och ställd bortom allt tvivel. För att få domstols gillande skall 

den inte kunna ifrågasättas. Syftet med varje domstolsutslag är att domen skall vara rättfärdig, utifrån aktuell lagstiftning. 
 

Notera att i nedanstående fyra bibelrum används juridiska termer:  

5 Mos. 19:15 b: "Efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras." 

2 Kor. 13:1 b: "Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras." 

1 Tim. 5:19:  "Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen." 

Matt. 18:16:  "Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två 

eller tre vittnens ord."  
 

Vi behöver himmelsk uppbackning – annars fungerar det inte 
Nu kan man fråga sig om det är utombibliska fakta från kunskapens 

träd, på gott och ont, som verkligen bygger upp den troende 

människan? Paulus skriver i 1 Kor. 4:6: 

”Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för 

att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver 

vad Skriften säger ...” 
 

Johannes förstärker vikten och allvaret av att inte gå utöver Kristi lära,  

i 2 Joh. 1:9 säger han:  

”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har 

inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.” 
 

Är det förtroendegivande att förkunna utombibliska uppfattningar och 

påstå att detta är OK? Det måste vara ett ”Babels torns bygge” i 

modern tappning, när man menar sig förstå saker och ting bättre än vad 

Gud själv gör. Paulus går mycket skarpt till rätta med detta i Gal. 1:8: 

”Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som 

predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så 

skall han vara under förbannelse.”  
 

Paulus förkunnar att den onde själv gör sig till en ljusets ängel och låter falska apostlar och ohederliga arbetare få för sig 

och tror att de tjänar Gud, när de i själva verket har låtit sig luras av Satan själv, enligt 2 Kor. 11:13-15:  

”13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att 

förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare 

uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.” 
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Om man går efter egna visioner och idéer – vad händer då? 
Jesus talade bara vad han först hade sett hos sin Far i himlen, det kan vi läsa om i Joh. 8:38 a:  

”Jag talar vad jag har sett hos min Fader."  
 

Jesus gjorde bara vad han först hade hört från sin Far i himlen, enligt Joh. 5:30 a:  

”Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag”  
 

Vi har löfte om att den Helige Ande skall lära och påminna oss om vad Jesus Kristus redan har talat och sagt, enligt vad 

som står i Joh. 14:26:  

”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt 

vad jag har sagt er.”  
 

Det som Jesus talade och gjorde var alltid i överensstämmelse med vad han hade sett och hört från sin Far i himlen. Han 

sa bara sådant som han fått från högre ort. Och då innehöll Ordet en makalös kraft som förvandlade liv! Det är också hans 

uppmaning till oss idag. Vi ska inte prata om det som är intressant. Nej, vi skall uteslutande förkunna sådant som 

verkligen kan förändra situationen och förvandla livet för den som lyssnar. Bara de Ord som är födda i Guds hjärta är 

fyllda av den helige Andes kraft. Endast sådana Ord är värda att uttalas.  
 

Om man medvetet går utanför kartan så går man, per definition, också utanför Guds Ords instruktion.  

Innebär då detta, i själva verket, att den som gör så förkastar Jesu undervisning? Jesus upprepar i kapitel 14, det som han 

tidigare sagt i evangeliet. Han förkunnade bara sådant som han hade hört och fått befallning om från sin Fader. Jesus var 

nogsamt medveten om att bara de Ord som hade utgått från Fadern fungerade i hans egen tjänst. Läs om detta i Joh. 14:48-50: 
”48 Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig: det ord som jag har talat skall döma honom 

på den yttersta dagen. 49 Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga 

och tala. 50 Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig."  

 

Råttgift är till största delen bra mat 
Idag är det lätt att nås av influenser och tankar, som till stor del är 

korrekta men ändå inte är helt sanna.  
 

Visste du föresten om att råttgift består till mer än 99,97 procent av bra 

mat. Visste du att långt mindre än en procent är dödligt gift? Det mesta 

i råttgiftet är alltså perfekt och bra mat. Ja, bara en liten bråkdel, ett 

litet uns, av innehållet är giftigt och ändå dödar det liv.  
 

Råttgift innehåller ofta ett antikoagulerande ämne. Det ger upphov till 

inre blödningar som djuret dör av genom blodförlust. Råttgift är den 

vanligaste metoden för bekämpning av gnagare men ger sällan 

långvarig bot eftersom råttgiftet lockar till sig nya gnagare.  

 

Hur mycket falsk lära behövs för att vissa teologier skall bli dödliga? Räcker det med tre tusendelar eller 0.03 procent? 

Det finns ingen lögn som är så förrädisk som den som ligger nära, ja alldeles inpå sanningen.  
 

Och tyvärr så drar sig sådan lögn ofta till sig nya åhörare. 

 

 

 

”Bara de Ord 

som är födda i Guds hjärta  

är fyllda av den helige Andes kraft  

Endast sådana Ord  

är värda att uttalas” 
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