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Brev	  till	  nyomvända	  
IV	  Varning	  för	  synden	  
3Prata	  ej	  bort	  din	  religion	  223–226	  
	  
Uppgiften	  1:	  Att	  bli	  Jesu	  Kristi	  bild	  
Uppgiften	  för	  en	  kristen	  att	  vara	  ”världens	  ljus	  och	  jordens	  salt”.	  223.	  Hon	  skall	  utöva	  
inflytande.	  224,	  226.	  Hennes	  intention	  skall	  vara	  att	  bli	  ”Jesu	  Kristi	  bild”.	  226	  Att	  sprida	  
Abrahams	  välsignelse.	  226	  
	  
Uppgiften	  2:	  att	  ha	  inflytande	  
En	  kristen	  skall	  ha	  inflytande	  på	  sin	  omgivning	  genom	  sitt	  sätt	  att	  vara	  
	  
Uppgiften	  3:	  att	  leva	  i	  enlighet	  med	  Emil	  Gustafsons	  ideal	  
Uppgiften	  är	  att	  leva	  i	  enlighet	  med	  Emil	  Gustafsons	  ideal.	  Citat:	  Det	  är	  denna	  
eftertänksamma,	  ödmjuka,	  stilla	  och	  allvarligt	  gudfruktiga	  ande,	  som	  med	  hela	  sin	  
gripande	  innerlighet	  behöver	  genomtränga	  och	  helga	  den	  kristnes	  hela	  liv.	  225	  
	  
Problemet:	  Tron	  fick	  ej	  den	  plats	  den	  skulle	  ha	  
Tron	  fick	  ej	  den	  plats	  den	  skulle	  ha.	  Pratet	  visade	  detta.	  
	  
Bibelorden	  tydliga	  
EG	  citerar	  bibelord	  som	  fördömer	  ytligt	  prat	  
	  
Bibelorden	  kopplas	  
EG	  kopplar	  dessa	  bibelord	  till	  utsagor	  som	  förbinder	  mskans	  tal	  med	  hennes	  innersta.	  
	  
Inget	  bibelord	  utan	  koppling	  
I	  detta	  avsnitt	  inget	  bibelord	  utan	  koppling	  till	  ett	  övergripande	  sammanhang.	  
	  
Stycke	  för	  stycke	  
                      »Den som råder över sina läppar, han är klok.» 
Så allvarlig kan en förtroendepost vara, att ett par ord, som voro förhastade, kunna göra, att en man riskerar sin 
plats, såsom vi minnas, att en minister för några år sedan i en »stridsfråga» fällde ett mindre välbetänkt yttrande, 
som föranledde att han måste avgå.  
Men om det vilar så tungt ansvar över en statsman, huru mycket allvarligare är dens liv, som har fått sig en 
uppgift av Gud, konungarnas konung, att vara världens ljus och jordens salt! 223 
Större ansvar för den som fått uppgiften att vara ”världens ljus och 
jordens salt”. 
 
»För vart och ett fåfängt ord» — säger Herren Jesus — »som människorna tala, skola de göra räkenskap på 
domens dag».  Och varnande betygar Jakob: »Den som säger sig tjäna Gud men icke tyglar sin tunga, utan 
bedrager sitt hjärta, hans gudstjänst är fåfäng.»  Därför må vi akta på den vises råd: »Där orden varda många, där  
saknas icke fel; men den som råder över sina läppar, han är klok». Har du tänkt på de stora verkningarna av ett 
ord? 223 
Bibelord mot ovarsamt tal 
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Likt	  snöbollen,	  som	  rullar	  ned	  från	  bergets	  	  topp	  och	  under	  färden	  växer	  till	  en	  lavin,	  som	  	  kan	  begrava	  en	  
stor	  by	  under	  sig,	  så	  har	  ofta	  	  nog	  ett	  enda	  litet	  ord,	  där	  ett	  ont	  hjärta	  utgöt	  	  sin	  bittra	  galla,	  förjagat	  friden	  
och	  väckt	  årslånga	  	  strider	  mellan	  personer,	  vilka	  hade	  levat	  i	  god	  	  sämja	  förut.	  Det	  solsken,	  som	  förklarar	  
de	  ansikten,	  	  vilka	  röra	  sig	  omkring	  dig,	  fader	  eller	  moder,	  kan	  	  plötsligt	  vara	  förbytt	  i	  sorg	  och	  vemod	  
genom	  ett	  	  hastigt	  ord,	  en	  vredgad	  blick,	  likasom	  den	  klara	  	  himmelen,	  varunder	  världen	  fröjdas	  och	  
sjunger,	  hastigt	  	  övertäckes	  av	  åskmoln	  och	  skördemännen	  gömma	  	  sig	  och	  fåglarna	  tystna.	  Avskyvärda	  
grymhet,	  att	  	  avskjuta	  det	  onda,	  elaka,	  otåliga	  lynnets	  giftiga	  	  pilar	  emot	  enfaldiga	  och	  menlösa	  hjärtan!	  	  

De katastrofala följderna av ovarsamt och ont tal 

	  	  Det	  finnes	  tyvärr	  även	  sådana	  människor	  ibland	  	  Guds	  barn,	  som	  fördärva	  anden	  genom	  sina	  ord.	  	  »Hade	  
icke	  denna	  smörjelse	  kunnat	  säljas	  för	  mer	  	  än	  tre	  hundra	  penningar	  och	  givas	  åt	  de	  fattiga?»	  	  sade	  Judas,	  
kassören	  och	  tjuven,	  då	  Maria	  utgöt	  	  sin	  nardus	  över	  Jesus,	  vilken	  hade	  vunnit	  hennes	  	  hela	  hjärta.	  Och	  en	  
ond	  ande,	  kritikens	  och	  	  knotets	  demon,	  rusade	  in	  bland	  Jesu	  lärjungar	  	  med	  draget	  svärd	  emot	  den	  
fromma	  själ,	  som	  	  ägnade	  Herren	  sin	  tillbedjan.	  Ett	  högmodigt	  språk,	  	  varmed	  någon	  vill	  mästra	  och	  
bedöma	  andras	  verk,	  	  ett	  ord	  av	  klander,	  förorsakat	  av	  avundsjuka	  hos	  	  den,	  som	  menar	  sig	  vara	  förbisedd,	  
har	  ofta	  nog	  	  varit	  den	  brandfackla,	  som	  djävulen	  kastat	  in	  för	  	  att	  bränna	  en	  gyllene	  skörd	  till	  aska.	  Ve	  
den,	  	  som	  lånar	  sig	  till	  satans	  verktyg.	  224	  

Bibliska och andra exempel på ont tal. Allmänna exempel: högmodigt 
språk där man vill mästra och bedöma, klander förorsakat av 
avundsjuka. 

Likasom	  träden	  befrukta	  varandra,	  då	  frömjölet	  	  bäres	  av	  vinden,	  så	  överföres	  anden	  i	  vårt	  liv	  	  genom	  ett	  
ord,	  som	  bäres	  från	  man	  till	  man	  och	  	  växer	  ut	  till	  omfång,	  likt	  den	  rullande	  snön.	  	  Verkningarna	  av	  ett	  ord	  
uppenbaras	  måhända	  i	  andras	  	  avundsjuka,	  förtal,	  klandersjuka,	  världslighet,	  	  högmod,	  egenkärlek,	  
lättsinne.	  Ty	  ditt	  hjärtas	  	  beskaffenhet	  utövar	  större	  inflytande	  än	  dina	  ord.	  	  Därför	  är	  det	  något,	  som	  är	  
långt	  viktigare	  än	  	  dina	  ord,	  och	  det	  är	  du	  själv,	  din	  karaktär.	  Ty	  	  av	  hjärtats	  överfullhet	  talar	  munnen.	  Och	  
vem	  	  kan	  hindra	  den	  ofantliga	  verkan	  av	  de	  ord,	  som	  	  du	  en	  gång	  har	  uttalat.	  	  	  224	  f	  

Ont tal förmeras och kan bli till andras avundsjuka, förtal, 
klandersjuka, världslighet, högmod, egenkärlek, lättsinne. Viktigare 
än ord du själv, din karaktär. 

Vi	  ha	  så	  få,	  som	  äro	  tillbörligt	  andliga,	  och	  	  det	  har	  sig	  mycket	  lätt	  att	  bli	  indragen	  i	  onyttiga	  	  samtal.	  Var	  
därför	  hellre	  tillbakadragen	  än	  	  framfusig,	  hellre	  den	  sista	  än	  den	  första.	  När	  dina	  	  vänner	  börja	  ett	  samtal,	  
det	  må	  vara	  huru	  andligt	  	  som	  helst,	  rusa	  ej	  till	  för	  att	  deltaga,	  utan,	  innan	  	  du	  börjar,	  stilla	  ditt	  hjärta	  inför	  
Gud.	  Det	  är	  	  denna	  eftertänksamma,	  ödmjuka,	  stilla	  och	  	  allvarligt	  gudfruktiga	  ande,	  som	  med	  hela	  sin	  
gripande	  	  innerlighet	  behöver	  genomtränga	  och	  helga	  den	  	  kristnes	  hela	  liv.	  Besinna	  väl,	  huru	  ett	  
lättsinnigt	  	  ord,	  även	  om	  det	  uttalas	  av	  en	  tanklös,	  kan	  såra	  	  vakna	  samveten,	  huru	  ett	  förhastat	  omdöme,	  
	  varigenom	  du	  skadar	  en	  persons	  anseende,	  eller	  en	  	  förströelse,	  som	  giver	  näring	  åt	  en	  oren	  lusta,	  	  kan	  
lämna	  så	  djupa	  sår	  efter	  sig,	  att	  de	  aldrig	  	  kunna	  läkas	  av	  tiden;	  och	  bed	  Herren	  genomfrälsa	  	  ditt	  hjärta	  
och	  så	  rena	  dina	  läppar,	  att	  du	  i	  stället	  för	  tomma,	  oandliga	  ord	  må	  överflöda	  av	  hans	  	  lov.	  All	  sinnlig	  fröjd	  
slukas	  av	  en	  gnagande	  oro.	  	  Den	  oskyldiga	  leken	  stupar	  i	  synd.	  Prata	  ej	  bort	  	  din	  religion.	  Var	  stilla.	  225	  

Så	  få	  andliga	  därför	  måste	  även	  den	  andlige	  ständigt	  se	  upp	  så	  han	  
ej	  dras	  in	  i	  otillbörliga	  samtal.	  EG:s	  ideal	  framgår	  av	  följande	  ord:	  
Det	  är	  	  denna	  eftertänksamma,	  ödmjuka,	  stilla	  och	  
	  allvarligt	  gudfruktiga	  ande,	  som	  med	  hela	  sin	  gripande	  
	  innerlighet	  behöver	  genomtränga	  och	  helga	  den	  	  kristnes	  
hela	  liv.	  
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	  	  »Jag	  tänker»,	  sade	  en	  vän	  till	  en	  pratande	  man,	  	  som	  frågade,	  varför	  han	  satt	  och	  hängde	  huvudet	  	  som	  en	  
säv.	  Det	  skulle,	  att	  döma	  härav,	  således	  	  vara	  ovanligt	  i	  vår	  tid	  att	  tänka	  allvarligt.	  Ja,	  	  det	  är	  en	  olycka	  för	  
många	  ibland	  oss,	  att	  vi	  	  tala	  först	  och	  tänka	  sedan.	  Den	  som	  ej	  har	  tid	  	  att	  tänka	  sig	  för,	  utan	  pratar	  och	  är	  
inställsam,	  	  skall	  få	  tid	  att	  tänka	  efter,	  då	  han	  begråter	  ett	  	  förhastande,	  varigenom	  Kristi	  namn	  försmädas.	  
	  I	  vårt	  »lättsinne»	  öppna	  vi	  dörren,	  och	  djävulen	  	  far	  in.	  Du	  har	  åstadkommit	  avundsjuka,	  trätor	  	  och	  kiv.	  
Du,	  som	  var	  genom	  hög	  fostran	  utkorad	  	  till	  att	  sprida	  Abrahams	  välsignelse,	  vart	  en	  	  förbannelse	  genom	  
din	  tanklöshet	  och	  har	  förlorat	  	  större	  delen	  av	  ditt	  inflytande	  såsom	  kristen.	  Inga	  	  tårar	  kunna	  återkalla	  
vad	  du	  har	  sagt.	  När	  skall	  	  du	  lära	  att	  vara	  stilla?	  	  225	  f	  	  

I	  vårt	  lättsinne	  åstadkommer	  vi	  med	  vårt	  pratande	  	  avundsjuka,	  
trätor	  och	  kiv.	  
	  
Då	  jag	  en	  gång	  gick	  från	  »Norra	  Salen»	  i	  	  Örebro,	  efter	  att	  hava	  predikat	  över	  texten:	  »Han	  	  teg!»	  sade	  en	  
broder:	  »Ja,	  han	  teg!»	  —	  »Och»,	  	  inföll	  en	  annan,	  »vi	  prata	  så	  mycket.»	  Vill	  du	  	  bliva	  Jesu	  Kristi	  bild,	  var	  
glad,	  men	  fåordig!	  	  Ingen	  fäster	  avseende	  vid	  en	  sladdrares	  ord.	  	  	  Säg	  ej	  allt	  vad	  du	  vet,	  men	  vet	  vad	  du	  
säger.	  	  226	  

I	  EG:s	  värld	  var	  Jesus	  fåordig.	  
	  
Bibelhänvisningarna 
Bibelhänvisningarna  svarar mot EG:s argumentation. 
	  
1	  Mos	  12:2	  f	  s	  226	  	  Och	  jag	  vill	  göra	  dig	  till	  ett	  stort	  folk,	  och	  jag	  vill	  välsigna	  dig	  och	  göra	  ditt	  namn	  stort,	  
och	  du	  skall	  varda	  en	  välsignelse.	  Och	  jag	  vill	  välsigna	  dem	  som	  välsigna	  dig	  och	  förbanna	  dem	  som	  
förbanna	  dig,	  och	  i	  dig	  skola	  alla	  släkter	  på	  jorden	  välsignade	  varda.	  	  
Ordspr 10:19 s 223 Där orden varda många, där saknas icke fel, men den som styr sina läppar, han är klok.  
Ordspr 10:19 s 223 Där orden varda många, där saknas icke fel, men den som styr sina läppar, han är klok.  
 
Matt 5:13 s 223 I ären jordens salt; men om saltet mister sin sälta, hvarmed skall man sala det? Till intet duger 
det mer, om icke till att utkastas och nedtrampas af människorna.  
Matt 5:14 s 223 I ären världens ljus. Icke kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg?  
Matt	  12:34	  	  s	  225	  I	  huggormas	  afföda,	  uru	  kunnen	  I	  tala	  något	  godt,	  då	  I	  ären	  onde?	  Ty	  hvaraf	  hjärtat	  är	  
fullt,	  däraf	  talar	  munnen.	  	  
Matt 12:36 s 223 Men jag säger eder, att för hvart och ett fåfängt ord, som människorna tala, skola de göra 
räkenskap på domens dag.  
Matt	  26:63	  s	  226	  Men	  Jesus	  teg.	  Och	  öfversteprästen	  svarade	  och	  sade	  till	  honom:	  Jag	  besvär	  dig	  vid	  den	  
lefvande	  Guden,	  att	  du	  säger	  oss,	  om	  du	  är	  Kristus,	  Guds	  Son.	  	  
Mark	  14:5	  s	  224	  Man	  hade	  ju	  kunnat	  sälja	  den	  för	  mer	  än	  tre	  hundra	  silverpenningar	  och	  giva	  dessa	  åt	  de	  
fattiga.”	  Och	  de	  talade	  hårda	  ord	  till	  henne.	  	  
Joh	  12:4–6	  s	  224	  4Men	  Judas	  Iskariot,	  en	  av	  hans	  lärjungar,	  den	  som	  skulle	  förråda	  honom,	  sade	  då:	  
5”Varför	  sålde	  man	  icke	  hellre	  denna	  smörjelse	  för	  tre	  hundra	  silverpenningar	  och	  gav	  dessa	  åt	  de	  
fattiga?”	  6Detta	  sade	  han,	  icke	  därför,	  att	  han	  frågade	  efter	  de	  fattiga,	  utan	  därför,	  att	  han	  var	  en	  tjuv	  och	  
plägade	  taga	  vad	  som	  lades	  i	  penningpungen,	  vilken	  han	  hade	  om	  hand.	  	  
 
Jak 1:26 s 223 Om någon menar sig tjäna Gud, men icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, hans 
gudstjänst är fåfäng.  

	  
	  

  

	  


