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(Förtal.doc)	  
	  
Brev	  till	  nyomvända	  
V	  Källor	  i	  tåredalen	  
3	  Förtal	  
	  
Problemet	  och	  lösningen	  
Hur	  handskas	  med	  förtal?	  Var	  stilla,	  försvara	  dig	  inte.	  
	  
Förebilden	  
Lammet	  som	  blir	  stilla	  för	  den	  som	  klipper	  det,	  Lammet	  skall	  
få	  välde	  över	  alla	  folkslag	  233	  
	  
EG:s	  kärleks-‐	  och	  härskarstrategi	  
Lida	  utan	  att	  försvara	  sig	  för	  att	  därigenom	  segra,	  få	  rätt,	  
majestät,	  inflytande.	  Detta	  främst	  utifrån	  att	  Lammet	  tiger	  och	  
får	  väldet,	  väktarna	  flyr.	  233	  
	  
Å	  ena	  sidan:	  
Lida	  och	  samtidigt	  	  dyka	  ”ned	  i	  hans	  oändliga	  kärleks	  hav”	  234	  
	  
Å	  den	  andra:	  
”din rättfärdighet skall framgå såsom ljuset och din rätt såsom 
middagens sken”. 234 

Vidare: Det	  är	  långt	  under	  din	  värdighet	  (obs)	  att	  fästa	  
avseende	  vid	  andras	  ondska	  och	  upptaga	  onda	  rykten”.	  233	  

EG	  ber	  om	  lejonkraft,	  som	  uppenbaras	  i	  ett	  lamms	  natur	  234	  
I	  slutändan	  vara	  osårbar,	  få	  rätt,	  segra,	  majestät,	  inflytande,	  
exemplifierat	  av	  Kristus	  och	  gammaltestamentliga	  stormän.	  
De	  som	  gör	  ont	  kommer	  att	  stukas.	  234	  
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Stycke	  för	  stycke	  läst	  utifrån	  att	  EG	  söker	  stöd	  för	  sin	  
hållning	  
	  
 »Bortläggen allt förtal.» 
Onda rykten och förtal äro en bisvärm, som samlar honung i din kupa, om du är stilla, men stinga allt värre, ju 
mer du slåss med dem. Det tager ingen ände på att försvara sig själv, och ���den som varit med därom glömmer det 
aldrig. ���Ekot svarar, så länge du ropar; och ondskan ���träter, så länge du vill. »stå på din kant». Är ���icke detta ett 
uselt liv? Tig, så bliver det tyst! ���"Den som tager till svärd förgås genom svärd". 233 
Ju mer du slåss för din rätt dess sämre går det. Det lär även bibeln. 
	  
	  Men	  Lammet,	  som	  tiger	  stilla	  för	  den	  som	  klipper	  	  det,	  Lammet	  skall	  få	  välde	  över	  alla	  folkslag.	  	  Världen	  
hånar	  vid	  Jesu	  kors	  men	  bävar,	  då	  han	  	  bryter	  Pilati	  insegel;	  och	  nattens	  väktare	  fly	  från	  	  den	  tomma	  
graven.	  233	  

Lammet	  tiger	  och	  får	  väldet,	  väktarna	  flyr.	  
	  
Var	  stilla!	  En	  ädelsinnad	  	  man	  är	  svarslös,	  då	  Mirjam	  bannar,	  men	  icke	  	  försvarslös.	  Gud	  skall	  föra	  din	  
talan.	  233	  

Lammet ovan, nu Mose 

	  	  I	  går	  afton	  såg	  jag	  utanför	  fönstret	  en	  hund,	  	  som	  skällde	  och	  sparkade	  med	  fötterna	  inför	  en	  	  stor	  kamrat,	  
som	  tillika	  var	  sjudubbelt	  större	  och	  	  starkare	  än	  han	  därigenom,	  att	  han	  gick	  sin	  väg	  	  fram	  med	  ovanligt	  
lugn	  och	  låtsade	  om	  	  ingenting.	  Han	  syntes	  vilja	  säga:	  »Låt	  världen	  rasa!	  	  Är	  du	  oskyldig,	  så	  är	  du	  osårbar.	  
Det	  är	  långt	  	  under	  din	  värdighet	  att	  fästa	  avseende	  vid	  andras	  	  ondska	  eller	  upptaga	  onda	  rykten.	  Låt	  dem	  
skälla	  	  och	  sparka	  upp	  jorden	  över	  sig,	  tills	  de	  äro	  som	  	  en	  mullvadshög.	  Var	  lugn.	  Det	  goda	  är	  alltid	  	  större	  
och	  starkare	  än	  det	  onda.»	  Jag	  sjönk	  ned	  	  inför	  Herren	  och	  bad	  om	  den	  lejonkraft,	  som	  	  uppenbaras	  i	  ett	  
lamms	  natur.	  233	  f	  	  

Därefter om en hund som blev sjudubbelt stor (sic) genom att inte bry 
sig 

	  	  En	  man,	  som	  står	  i	  vägen	  för	  andras	  	  ärelystnad,	  såsom	  Daniel,	  må	  vara	  beredd	  på	  att	  bli	  	  anfallen	  till	  
höger	  och	  vänster.	  Men	  det	  är	  lika	  	  omöjligt	  för	  världen	  att	  undertrycka	  en	  god	  man,	  som	  det	  är	  omöjligt	  
för	  dimman	  att	  hindra	  	  soluppgången	  eller	  för	  havsvågen	  att	  föra	  bort	  	  strandklippan.	  Renad	  genom	  
missförstånd,	  slipad	  	  genom	  klandersjuka	  och	  förtal,	  höjer	  sig	  karaktären	  	  till	  majestät	  och	  inflytande,	  
likasom	  strandklippan	  	  över	  upprört	  hav.	  Hon	  siras	  med	  pärlband	  av	  	  vågornas	  skum,	  som	  Josef	  med	  
Faraos	  juveler,	  	  hon	  badar	  i	  havsvågen	  och	  bliver	  alltmer	  	  glänsande.	  Låt	  vara,	  att	  hon	  under	  sin	  
»förklaring»	  	  log	  genom	  tårar!	  234	  

Förebild Daniel som får majestät och inflytande. 

Det	  är	  vanligen	  så,	  att	  den	  som	  behöver	  stukas	  	  ned	  får	  tukta	  andra	  och	  därigenom	  bli	  krossad.	  	  När	  David	  
jagas	  som	  ett	  rapphöns	  på	  bergen,	  gå	  	  ej	  in	  i	  Sauls	  armé	  för	  att	  fälla	  en	  oskyldig	  man;	  	  ty	  Saul	  måste	  falla	  
för	  David.	  När	  Josef	  höljes	  	  av	  smälek	  och	  Daniel	  föres	  till	  lejonkulan,	  när ���Haman rest sin galge och världen 
sitt kors, följ ���icke hopen, som skränar: »korsfäst! korsfäst!» 234 
När David jagas, Josef höljs i smälek, Daniel förs till lejonkulan, 
Haman reser galjen, hopen ropar korsfäst. Följ ej med. Ty de som gör 
ont kommer att stukas. 
 
utan	  	  var	  stilla	  inför	  Herren	  och	  förbida	  honom.	  Korset	  	  var	  ofta	  nog	  en	  trappa	  till	  tronen.	  Avund	  och	  förtal	  
äro	  ett	  lika	  främmande	  	  element	  för	  heligt	  liv	  som	  junisolens	  glöd	  för	  en	  fisk.	  	  Vårt	  element	  är	  Gud.	  Och	  
Gud	  är	  kärlek.	  Dyk	  	  ned	  i	  hans	  oändliga	  kärleks	  hav.	  Han	  har	  stort	  	  hjärta	  för	  sina	  barn!	  Du	  är	  hans	  
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ögonsten.	  Visst	  	  må	  du	  le	  under	  morgonrodnadens	  ögonbryn.	  	  	  »Ty	  han	  skall	  låta	  din	  rättfärdighet	  framgå	  
	  såsom	  ljuset	  och	  din	  rätt	  såsom	  middagens	  sken.»	  	  	  234	  

Å ena sidan ”dyk ned i hans oändliga kärleks hav, å den andra ”din 
rättfärdighet skall framgå såsom ljuset och din rätt såsom middagens 
sken”. 

	  

Bibelhänvisningarna	  
Hänvisningarna	  till	  Gamla	  testamentet	  ges	  sin	  tolkning	  utifrån	  
huvudexemplet	  Kristus	  
 
1	  Mos	  39:20	  s	  234	  Och	  Josefs	  herre	  tog	  honom	  och	  sände	  honom	  till	  det	  fängelse,	  där	  konungens	  fångar	  
sutto	  	  fängslade	  .	  Och	  han	  var	  där	  i	  fängelset.	  	  
 
4 Mos 12:1-3 s 233 Medan de var där 1började Mirjam och Aron att klandra Mose för hans kushitiska hustru; 
han hade nämligen tagit sig en hustru från Kush. 2De sade: ”Är Mose den ende som Herren talar till? Han talar 
väl till oss också.” Och Herren hörde det. 3Men Mose var en mycket ödmjuk människa, ödmjukare fanns inte på 
jorden.  
1	  Sam	  26:20	  s	  234	  Och	  icke	  falle	  nu	  mitt	  blod	  på	  marken	  fjärran	  ifrån	  Herrens	  ansikte,	  ty	  Israels	  konung	  
har	  dragit	  ut	  för	  att	  uppsöka	  en	  loppa,	  såsom	  man	  jagar	  ett	  rapphöns	  på	  bergen.	  	  
Est	  3:6	  s	  234	  Och	  då	  det	  syntes	  honom	  för	  ringa	  att	  bära	  hand	  på	  Mordekai	  allena,	  ty	  man	  hade	  för	  honom	  
angifvit	  Mordekais	  folk,	  traktade	  Haman	  efter	  att	  förgöra	  Mordekais	  folk,	  alla	  de	  Judar,	  som	  funnos	  i	  
Ahasveros	  hela	  rike.	  	  
	  
Ps	  37:6	  	  s	  234	  Han	  skall	  låta	  din	  rättfärdighet	  framgå	  såsom	  ljuset	  och	  din	  rätt	  såsom	  middagens	  sken.	  	  
	  
Jes	  53:7	  s	  233	  Han	  blef	  pinad	  och	  plågad,	  och	  han	  upplät	  icke	  sin	  mun.	  Lik	  fåret,	  som	  föres	  till	  slaktning,	  
och	  lik	  ett	  lamm,	  som	  tiger	  för	  dem	  som	  klippa	  det,	  så	  upplät	  han	  icke	  sin	  mun.	  	  
	  
Dan	  6:7	  s	  234	  Alla	  rikets	  furstar,	  herrar,	  satraper,	  rådsherrar	  och	  ståthållare	  hafva	  beslutit	  tillstyrka,	  att	  
en	  konungens	  förordning	  och	  stränga	  förbud	  måtte	  utfärdas,	  att	  hvilken	  som	  beder	  någon	  bön	  till	  någon	  
gud	  eller	  människa	  under	  trettio	  dagar,	  tom	  till	  dig,	  o	  konung,	  allena,	  han	  skall	  varda	  kastad	  i	  lejongropen.	  	  
Dan	  6:22	  s	  234	  …Och	  när	  han	  kom	  till	  gropen,	  ropade	  han	  med	  ängslig	  röst	  på	  Daniel;	  och	  konungen	  
talade	  till	  Daniel	  och	  sade:	  Daniel,	  du	  lefvande	  Guds	  tjänare,	  har	  den	  Gud,	  som	  du	  städse	  tjänat,	  förmått	  att	  
rädda	  dig	  undan	  lejonen?	  	  
	  
Matt	  26:52	  s	  233	  Då	  sade	  Jesus	  till	  honom:	  Stick	  ditt	  svärd	  tillbaka	  i	  dess	  rum;	  ty	  alla	  de	  som	  taga	  till	  svärd	  
skola	  förgås	  med	  svärd.	  	  
Matt 27:66 s 233 66Och de gingo åstad och skyddade graven, i det att de icke allenast satte ut vakten, utan ock 
förseglade stenen.  
Matt 28:4 s 233 Och väktarna skälvde av förskräckelse för honom och blevo såsom döda.  
Mark	  15:13	  s	  234	  Då	  ropade	  de	  åter:	  Korsfäst	  honom!	  	  
1	  Petr	  2:1	  s	  233	  Så	  läggen	  nu	  bort	  all	  ondska	  och	  allt	  svek	  och	  skrymteri	  och	  afund	  och	  allt	  förtal.	  	  
	  

 

 

 

 
	  


