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Den som efter mycken tillrättavisning förblir hårdnackad kommer plötsligt att krossas och kan
inte räddas. (Ords 29:1, Folkbibeln)

Den här predikan handlar om domen och hur man undkommer den. Guds dom är ett
vanligt tema i både Gamla och Nya testamentet. I Heb 6:2 räknas undervisning om evig
dom upp som en av de första grunderna i Kristi lära. Alltså bland det första som man får
lära sig genom kristen förkunnelse. Människor behöver höra om detta. Vi får inte stjäla
dessa sanningar och gömma undan dem. Varning för faror är något bra. Inom trafiken och
många områden inom samhället finns varningar för olika faror. Jag tror att detta även
fungerar på det andliga området såvida man inte är förhärdad. Jag kommer att hämta olika
texter från främst Nya testamentet som på olika sätt behandlar detta tema.

1. Det finns hårdnackade människor.
Enligt min Bonniers svenska ordbok betyder ”hårdnackad” – envis, oböjlig, trotsig. Vi kan
ta ett exempel på hårdnackade människor från Filipperbrevet:
Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi
kors. De får sitt slut i fördärvet. (Fil 3:18-19)

All otro är synd och en form av hjärtats hårdhet. Alla människor har syndat och gjort
uppror mot Gud, trotsat sin skapares befallningar. Jag är en av dem som har visat prov på
hjärtats hårdhet genom synd. Jag har också gjort om samma förseelser flera gånger trots att
jag blivit tillrättavisad genom Anden, Ordet och kanske andra människor, men tack och lov
så har jag ångrat mina synder och snedsteg. Jag har lyssnat på tillrättavisningen och omvänt
mig. Det har vi alla gjort som följer Kristus.
Ords 24:16 säger att: ”den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen”. Och jag är
säker på att Jesus förlåter dig och mig, inte endast sju gånger, utan 70x7 gånger, om vi
ångrar oss. Eller vad tror ni? Ja om vi så försyndar oss mot honom 7 gånger om dagen och
kommer 7 gånger och ångrar oss, så förlåter han oss. Han presenterar i varje fall det som ett
ideal för andra, så han lever säkert upp till det själv.
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Paulus berättar att i de sista dagarna kommer människorna vara uppfyllda av olika slags
ogudaktighet, själviskhet och ondska och…
Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda
av synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kan komma
till insikt om sanningen. (2 Tim 3:6-7)

Här fanns två kategorier av hårdnackade människor dels dessa män med fördärvat sinne.
Dels dessa syndtyngda kvinnor som ständigt undervisas eller förmanas men som aldrig kan
komma till insikt om sanningen – de förblir hårdnackade. Det kan till och med finnas
människor som år efter år går till en kyrka men som aldrig tar emot Jesus Kristus i sitt
hjärta. Det är en möjlighet trots att man hör ständiga predikningar.
Det finns även dem som inte kan acceptera vissa delar av Kristi lära. Som vägrar att
lyda vissa av Jesu befallningar. De fortsätter i sin synd. Men Guds ord säger så här:
Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga
eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som
låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare
skall ärva Guds rike. (1 Kor 6:9-10)

De kommer inte att ärva det eviga livet, de kommer inte att komma in i himmelriket. Vi
fortsätter läsa även nästa vers:
Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats
rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. (1 Kor 6:11)

Prisa Gud! Det finns en väg till befrielse från dessa och andra synder. Man kan bli tvättad
ren, helgad, och rättfärdiggjord. Så att man inte längre är sådan.

2. De som förblir hårdnackade kommer plötsligt att krossas.
Vi har några få exempel i Nya testamentet på hur Guds dom omedelbart kan drabba den
onda människan. Kung Herodes blev omedelbart slagen av en Herrens ängel då han tog
emot tillbedjan som endast Gud är värdig. Han blev uppäten av maskar och dog. Ananias
och Safira blev slagna till döds när de hade ljugit för den Helige Ande. Stor fruktan kom
över hela församlingen och över alla andra som hörde om Ananias och Safira. Det var
tragiskt för dessa två, men många tog säkert varning av det som skedde. Paulus förklarar:
Vissa människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg. Andras synder kommer
först senare i dagen. (1 Tim 5:24)
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Så vitt jag förstår fick dessa sin dom i förväg. Varje syndare bär ju på en dödsdom. Vissa får
den i förväg, andra först senare, efter kanske 70-80 år. Det är bara om man tror på Jesus
som man kommer leva även om man skulle dö. (Joh 11:25)
Vi ska också läsa vad Jesus säger till några, vid ett tillfälle:
…de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem [en plötslig död], menar ni att
de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte
omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.” (Luk 13:4-5)

Vad menar Jesus med detta? Inte alla kommer väl att få ett torn över sig? Det verkar inte
vara så att alla människor som inte omvänder sig kommer att få en fysiskt sett plötslig död.
Även syndare kan ju dö av ålderdom. Så vad menar Jesus? I Uppenbarelseboken säger han
så här:
Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du
inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag
kommer över dig. (Upp 3:3)

För de som andligen sover kommer Herrens dag som en tjuv. För de som inte lever i
omvändelsen, för de som inte är vakna och nyktra kommer Herrens dag plötsligt när man
inte är redo. Jag tror att även de hårdnackade som dör vid 70 eller 80 års ålder kommer att
få möta plötslig undergång.

3. Den som efter mycken tillrättavisning förblir hårdnackad kommer
plötsligt att krossas.
Jesus är den sten som byggnadsarbetarna (Israels ledare) kastade bort, men som blev en
hörnsten.
Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder.
(Matt 21:44).

På flera ställen i Bibeln beskrivs domen som kommer att drabba människan som en
förtärande eld. Det är en evig dom, som innebär att bli kastad i Gehenna (helvetet) där
maskarna inte dör och elden inte släcks. Det är ”den andra döden”! Men den som segrar
genom Kristi seger skall inte skadas av den andra döden. Amen! Den andra döden har ingen
makt över oss. Helvetets portar kommer aldrig att få makt över Guds sanna församling.

4. De som förblir hårdnackade kan inte räddas.
Människan är ju bestämt till att en gång dö och sedan dömas. (Heb 9:27) En text som visar
tydligt att det är i jordelivet man genom tro eller otro väljer vart man kommer när man dör
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är berättelsen om den rike mannen och Lasarus. (Luk 16:19-31) Den rike mannen plågas i
Hades/helvetet och kan tydligen i denna berättelse ropa till Abraham om förbarmande.
Men Abraham svarar den rike mannen att han fick ut sitt goda medan han levde och
nu fick plåga. Medan Lasarus fick ut det onda medan han levde på jorden och nu fick tröst
istället. Dessutom gapade det en stor klyfta mellan dödsriket och den plats där Abraham
och Lasarus var, som ingen kunde passera. Det är för sent att ångra sig när man passerat
gränsen till den eviga tillvaron.
En särskild kategori av människor utgör avfällingar, de som avfallit från tron, lämnat
tron:
Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige
Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit,
dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son
och öppet hånar honom (Heb 6:4-6)

Nu vet vi i och för sig att varje avfall från Gud inte är av denna sort som innebär att det
inte finns någon möjlighet till omvändelse.
Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka,
så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden
och överskyler många synder. (Jak 5:19-20)

Därför ska vi alltid sträva efter att föra människor tillbaka till tron, men det finns också
tillfällen då vi ska skaka av dammet från våra fötter när vi lämnar de hårdnackades område
och går vidare till nya människor. Jag har ännu inte gjort det bokstavligen, borstat bort
dammet från mina skor, men jag har dragit ner på kontakter med vissa människor när de
inte lätt till det resultat jag hade hoppats på.

5. Avslutning
Nu handlar det om de människor som lyssnar till tillrättavisningen. Ett ytterligare ordspråk
av Salomo lyder så här:
En förebråelse tar mer på den förståndige än hundra slag på dåren. (Ords 17:10)

Min bön är att jag och vi alla ska vara förståndiga, så att vår himmelske Fader inte behöver
fostra oss med slag. Utan att det räcker med en förebråelse, kanske från en broder eller
syster, för att vi ska ödmjuka oss ännu mer inför Jesu bud – hans bud är inte tunga – och
för att vi ska älska vår Fader av hela vårt hjärta och ha vår största glädje i att göra hans vilja.
Hebreerbrevets författare skriver så här:
Ni har glömt den uppmaning ni får som söner: Min son, förakta inte Herrens tuktan och
tappa inte modet, när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var
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son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som
med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran
som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som
tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss
andarnas Fader så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd,
men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet. För stunden
tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger
den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. (Heb 12:5-11)

Herren förmanar oss för att vi ska bli räddade. Han undervisar oss om den väg vi bör
vandra i lydnad inför honom. Trons och omvändelsens och kärlekens väg.
Herrens fostran kan innebära att vi får lida. Men resultatet av Herrens fostran blir frid
och rättfärdighet. Det vill vi ha. Jag avslutar med Paulus ord: En sorg efter Guds vilja leder
till omvändelse som leder till frälsning. (2 Kor 7:10) Nu och för evigt. Amen.
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