
	   1	  

(IV	  Jag	  fann	  honom	  ej.doc)	  
Jag	  fann	  honom	  icke	  
IV	  Jag	  fann	  Honom	  ej	  i	  dogmatisk	  talekonst	  och	  ceremoniell	  
	  andakt.	  
	  
Kommentar 

Kritik	  av	  predikanter	  
Grundläggande	  kritik	  
De	  bygger	  på	  mänsklig	  ansträngning	  inte	  på	  evangelii	  seger	  
(Skall en härold av mänskliga ansträngningar utopa evangelii seger? 
Bort det! 419) 

Konkret	  kritik	  
De	  träffar	  inte	  hjärtat.	  (Kan	  vara	  skarpa	  men	  vill	  inte	  såra.	  Deras	  
predikan	  märkvärdig.)	  	  419	  
	  
De	  skakar	  om	  och	  river	  ned,	  (men	  icke	  var	  Herren	  i	  vädret)	  420	  
	  
Klar	  tanke,	  sund	  uppfattning	  av	  läran,	  formfulländad,	  men	  utan	  
hjärta	  och	  känslodjup.	  420	  
	  
Konstlat	  allvar,	  brusande	  sång,	  men	  tron	  död	  420	  
	  
Grundläggande	  för	  god	  förkunnelse	  
Allt	  hjärta	  och	  hela	  vårt	  liv	  invigt	  åt	  Herren.	  420	  	  
	  
God	  förkunnelse	  konkret	  
Närvaron	  av	  en	  personlig	  Kristus	  420	  
Predikanten	  talar	  med	  hjärta	  och	  känslodjup	  420	  
	  
Bibelanknytningen	  
Bibelanknytningen	  varken	  förstärker	  eller	  försvagar	  EG:s	  argumentation	  
	  
*	  2	  Mos	  19:18	  s	  419	  Och	  hela	  Sinai	  berg	  höljdes	  i	  rök,	  vid	  det	  att	  HERREN	  kom	  ned	  därpå	  i	  eld;	  och	  en	  rök	  steg	  upp	  
därifrån,	  lik	  röken	  från	  en	  smältugn,	  och	  hela	  berget	  bävade	  storligen.	  	  
	  
*	  1	  Sam	  4:21	  s	  420	  Och	  hon	  kallade	  gossen	  I-‐Kabod,	  och	  sade:	  ”Härligheten	  är	  borta	  från	  Israel.”	  Därmed	  syftade	  hon	  
på	  att	  Guds	  ark	  var	  tagen,	  så	  ock	  på	  sin	  svärfader	  och	  sin	  man.	  	  
	  
***	  1	  Kon	  19:11-‐13	  s	  419	  Han	  sade:	  ”Gå	  ut	  och	  ställ	  dig	  på	  berget	  inför	  HERREN.”	  Då	  gick	  HERREN	  fram	  där,	  och	  en	  
stor	  och	  stark	  storm,	  som	  ryckte	  loss	  berg	  och	  bröt	  sönder	  klippor,	  gick	  före	  HERREN;	  men	  icke	  var	  HERREN	  i	  
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stormen.	  Efter	  stormen	  kom	  en	  jordbävning;	  men	  icke	  var	  HERREN	  i	  jordbävningen.	  12Efter	  jordbävningen	  kom	  en	  
eld;	  men	  icke	  var	  HERREN	  i	  elden.	  Efter	  elden	  kom	  ljudet	  av	  en	  sakta	  susning.	  13Så	  snart	  Elia	  hörde	  detta,	  skylde	  han	  
sitt	  ansikte	  med	  manteln	  och	  gick	  ut	  och	  ställde	  sig	  vid	  ingången	  till	  grottan.	  Då	  kom	  en	  röst	  till	  honom	  och	  sade:	  ”Vad	  
vill	  du	  här,	  Elia?”	  14Han	  svarade:	  ”Jag	  har	  nitälskat	  för	  HERREN,	  härskarornas	  Gud.	  Ty	  Israels	  barn	  hava	  övergivit	  ditt	  
förbund,	  rivit	  ned	  dina	  altaren	  och	  dräpt	  dina	  profeter	  med	  svärd;	  jag	  allena	  är	  kvar,	  och	  de	  stå	  efter	  att	  taga	  mitt	  liv.”	  	  

 

IV. ������ 

Jag fann Honom ej i dogmatisk talekonst och ceremoniell ���andakt. 
S 419 

	  	  1.	  En	  större	  del	  av	  vår	  tids	  predikanter	  hava	  upparbetat	  en	  
	  förvånande	  skicklighet	  uti	  att	  —	  med	  vad	  sanning	  som	  helst	  	  —	  
icke	  träffa	  hjärtat!	  Och	  all	  deras	  frimodighet	  vilar	  därpå,	  	  att	  ingen	  
må	  bliva	  sårad	  eller	  förargad	  av	  närgående	  sanningar.	  	  Och	  om	  det	  
lugna	  medvetandet	  om	  färdighet	  häruti	  skulle	  	  störas	  av	  någon	  
oroväckande	  oförsiktighet,	  äro	  de	  genast	  	  mäktiga	  konsten	  att	  
förtaga	  kraften	  i	  sanningens	  allvar.	  	  Stundom	  kunna	  de	  vara	  
mycket	  skarpa	  och	  deras	  ord	  gnistra	  	  av	  Sinais	  eld,	  	  
2	  Mos	  19:18	  s	  419	  Och	  hela	  Sinai	  berg	  höljdes	  i	  rök,	  vid	  det	  att	  HERREN	  kom	  ned	  därpå	  i	  eld;	  och	  en	  rök	  steg	  upp	  
därifrån,	  lik	  röken	  från	  en	  smältugn,	  och	  hela	  berget	  bävade	  storligen.	  	  

men hela behållningen hos åhörarna blir: det ���var en märkvärdig 
predikan. Och söndag efter söndag, år ���efter år sitta samma förtjusta 
åhörare lika främmande för ���Gud.  

	  	  2.	  Hava	  icke	  män,	  väldiga	  som	  stormen,	  sönderrivit	  och	  
	  uppskakat	  allt,	  som	  låg	  i	  deras	  väg,	  och	  likväl	  suckar	  en	  i	  
	  dödslugnet	  kvarsittande	  församling:	  "Icke	  var	  Herren	  i	  	  vädret!"	  	  
1	  Kon	  19:11-‐13	  s	  419	  Han	  sade:	  ”Gå	  ut	  och	  ställ	  dig	  på	  berget	  inför	  HERREN.”	  Då	  gick	  HERREN	  fram	  där,	  och	  en	  stor	  
och	  stark	  storm,	  som	  ryckte	  loss	  berg	  och	  bröt	  sönder	  klippor,	  gick	  före	  HERREN;	  men	  icke	  var	  HERREN	  i	  stormen.	  
Efter	  stormen	  kom	  en	  jordbävning;	  men	  icke	  var	  HERREN	  i	  jordbävningen.	  12Efter	  jordbävningen	  kom	  en	  eld;	  men	  
icke	  var	  HERREN	  i	  elden.	  Efter	  elden	  kom	  ljudet	  av	  en	  sakta	  susning.	  13Så	  snart	  Elia	  hörde	  detta,	  skylde	  han	  sitt	  
ansikte	  med	  manteln	  och	  gick	  ut	  och	  ställde	  sig	  vid	  ingången	  till	  grottan.	  Då	  kom	  en	  röst	  till	  honom	  och	  sade:	  ”Vad	  vill	  
du	  här,	  Elia?”	  14Han	  svarade:	  ”Jag	  har	  nitälskat	  för	  HERREN,	  härskarornas	  Gud.	  Ty	  Israels	  barn	  hava	  övergivit	  ditt	  
förbund,	  rivit	  ned	  dina	  altaren	  och	  dräpt	  dina	  profeter	  med	  svärd;	  jag	  allena	  är	  kvar,	  och	  de	  stå	  efter	  att	  taga	  mitt	  liv.”	  	  

Med vad vilja vi ersätta närvaron av en alismäktig ���Gud? Skall en 
härold av mänskliga ansträngningar utropa ���evangelii segrar? Bort det! 
Är Herrens Ande viken, må ���predikanten anstränga sig hur mycket som 
helst, den imponerande högtidligheten skall sucka: ���"Han är icke här!" 
Och våra an(419 sen 420)daktsstunder skola förbliva ���fruktlösa, och 
våra lysande gudstjänster aldrig fylla rummet ���med Guds närvaro, om 
vi icke av allt hjärta inviga hela vårt ���liv åt Herren.  
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������3. Det vilar en tung förbannelse över alla ���tomma ceremonier och alla 
stela former. Och det är likgiltigt ���var och huru vår religionsövning 
framträder, om den icke ���uti sig innesluter närvaron av en personlig 
Kristus. Det är ���icke formen, utan livet, som är den tillbedjande själen 
i ���varje helig andakt. Huru man än söker att höja andakten, ���förbliver 
den kraftlos av brist på liv. Och detta bliver så ���mycket kännbarare, då 
alla förutsättningar för Andens närvaro ���förefinnas: klar insikt i ordet, 
flitigt iakttagande av ���religionens yttre bruk och användande av nådens 
medel. ������ 

4. Av hundra predikanter torde det vara få som tala ordet ���med hjärta 
och känslodjup. De andra äro mer eller mindre ���förlamade i hjärta och 
liv; och deras predikan bliver därför ���stel och andelös. En klar tanke i 
ämnet, en sund uppfattning ���av läran, en formfulländad utveckling av 
ämnet och en avpassad ���hållning hava blivit den torra dogmatikens 
högtidlighet, då ���den med kallt hjärta räcker de hungrande barnen — 
sten! ������ 

5.	  Ack,	  min	  själ,	  o,	  min	  själ,	  vart	  är	  din	  vän	  gången?	  Jag	  hör	  	  honom	  
ej	  i	  den	  brusande	  sången,	  jag	  ser	  honom	  ej	  i	  det	  	  konstlade	  
allvaret.	  En	  död	  tro	  stoltserar	  i	  den	  uppståndne	  	  Mästarens	  
liksvepning,	  en	  ytlig	  gudsdyrkan	  tillbeder	  i	  den	  	  tomma	  graven.	  
Hela	  gudstjänsten	  är	  en	  enda	  klagan:	  "Israels	  	  härlighet	  är	  borta!	  
Israels	  härlighet	  är	  borta!"	  
1	  Sam	  4:21	  s	  420	  Och	  hon	  kallade	  gossen	  I-‐Kabod,	  och	  sade:	  ”Härligheten	  är	  borta	  från	  Israel.”	  Därmed	  syftade	  hon	  på	  
att	  Guds	  ark	  var	  tagen,	  så	  ock	  på	  sin	  svärfader	  och	  sin	  man.	  	  

 Och varje ���bön suckar: "Han är icke här! Han är icke här!" Och 
mitt ���hjärtas djup återgiver ljudet av denna klagan: "Jag fann ���honom 
icke." ��� 

	  


