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Sanningen kan aldrig tystas eller övervinnas. 
 
 
Föreningen JAS (Jesus älskar Sverige) välkomnar alla riksdagsledamöter till en ny 
mandatperiod, till en förnyad regering, till nytt förtroende och till nya politiska utmaningar. 
JAS önskar varje enskild riksdagsledamot framgång i sitt ansvarfyllda mandat att leda 
Sverige till en hållbart sund samhällsutveckling med en god värdegrund.  
 
Varje människa och politiker påverkas av både inre och yttre värderingar. Människans beslut 
styrs dels av intellektuell övertygelse och samvetsfrid och dels av yttre omständigheter, 
påtryckningar och rädslor. Människans rätta samvete, den inre kompassen, har en centralt 
navigerande funktion för människans bästa val och beslut. Ett ”gott” samvete är inte 
nödvändigtvis ett rätt samvete. Men ett rätt samvete är liktydigt med prioritering och handling 
efter Guds vilja. JAS eftertraktar att varje enskild politiker finner det mod som erfordras för att 
i allt besluta enligt både en intellektuell övertygelse och efter ett rätt förankrat samvete. 
 
Bibeln är Guds ord. Guds ord är sant. Bibeln förklarar att ALLA [Rom.3:23] människor har 
syndat och att INGEN är rättfärdig (rättfärdig = en juridiskt felfri position inför Gud). I 
avseende på rättfärdighet gör Gud ingen åtskillnad i varken kvantitet eller kvalitet av synd 
(synd = överträdelse mot Guds vilja). Människans ställning inför Gud är dikotom, d v s att 
människan är antingen rättfärdig (felfri/renad från skuld genom tron på Jesus Kristus) eller 
orättfärdig (syndig). Människan är antingen skuldfri (benådad/frikänd) eller skyldig (står i 
skuld till Gud). Eftersom ALLA människor har syndat behöver ALLA människor frälsas 
(frälsas = räddas). Ingen kan berömma sig utav frälsningen (räddningen), utan det en Guds 
gåva av nåd genom tro på Jesus Kristus.  
 
Gud älskar människan [Joh.3:16] och vill ge henne av Hans kärleksfulla gemenskap. 
Kärlekens villkor är den fria viljan och Gud respekterar människans val. Om människan väljer 
att förkasta Gud får hon själv bära konsekvensen av sitt val och uppror mot Gud. 
Olydnadens konsekvens är evig avskildhet från Gud. 
 
En av Sveriges mer betydelsefulla vägval ligger närstående. Äkta kristna är inte emot 
människor med en homosexuell livsstil. Äkta kristna älskar alla människor. Äkta kristna är 
emot synden. Homosexualitet är synd. Homosexualitet är onaturligt och är emot Guds 
ordning. 
 
De värden och den ordning som Gud har skapat och upprätthåller är inte beroende av 
skapelsens åsikter. Skapelsen är inte kapabel att korrigera Skaparen. Skaparen har dock all 
rätt att tillrättavisa och rädda sin skapelse. Universums Gud är alltigenom god och Han har 
bestämt en god ordning.  
 
Det människan håller för sant är inte nödvändigtvis sant. Det Gud förklarar som sant är sant. 
Det Gud förklarar som rätt är rätt och det Gud förklarar som synd är synd. Gud har alltid 
företräde i sanningsanspråk. Sanningen är inte beroende av människans åsikt. Sanningen är 
oberoende av dess popularitet. Sanningen är alltid sann medan människans uppfattning om 
sanningen kan variera. Människans uppfattning om sanning är relativ medan Guds sanning 
är absolut och evig. Guds anspråk på sanning har alltid företräde till människans åsikt. 
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Absolut/objektiv sanning respektive relativ/subjektiv sanning existerar. Lögn existerar. Rätt 
och fel existerar. Godhet och ondska existerar. 
 
Om människor i Sveriges Riksdag beslutar att införa värden och ordningar som strider mot 
Guds värden och ordning ställs svenska folket inför en valsituation. Människor i Sverige 
tvingas då att välja mellan att underkasta sig Riksdagens beslut eller att underordna sig 
Guds beslut. De äkta kristna, Guds barn, kommer att vilja lyda Gud före Sveriges Riksdag. 
 
Oavsett vilken straffsanktion som underlåtenheten att följa Svea Rikes Lag åberopar, så kan 
Riksdagen aldrig någonsin tysta sanningen. Bibeln, den absoluta sanningen, d v s Guds 
ofelbara och eviga ord, är alltid överordnad mänsklig vishet. Vishetens begynnelse är 
Gudsfruktan. Kärlek och fruktan till Gud demonstreras i lydnad till Gud. Lydnad till Gud 
innefattar bl a ett kompromisslöst förkunnande av sanning i ord och handling. Guds 
församling är Guds instrument för förverkligande av Guds beslut. Sveriges Riksdags beslut 
kan aldrig i förlängningen ändra Guds beslut. 
 
Historien visar så entydigt att sanning i förlängningen aldrig kan tystas eller övervinnas. 
Historiens exempel är många och härrör inte endast till förkunnelsen av ett sant evangelium. 
Människans historia visar också att förespråkande av värden och beslut enligt ett rätt 
samvete alltid övervinner lögnen och felaktiga beslut. I förlängningen avslöjas alltid lögnen 
medan sanningen uppenbaras och segrar. Dessemellan, mellan lögnens tillslag och 
sanningens gryning, råder förvirring och ett onödigt mänskligt lidande. Lögnens verkningar 
och konsekvens bär alltid ett pris och dess reparabla skada kan fortgå till oöverskådlig 
framtid.  
 
Låt oss påminnas om exempel: regimkritikern och Nobels fredspristagare 1975 Andrej 
Sacharov eller Nobelpristagaren i litteratur 1970 Alexander Solzhenitsyn. 
 
Mellan forna Sovjet Unionens regim (som bl a beskrivs av den samvetsgranna Alexander 
Solzhenitsyn i boken ’Solsjenitsyns religion’; sammanfattad av professor Niels C. Nielsen Jr) 
och vårt Sverige kan grundläggande likheter uppkomma om moralförvirringen i Sverige 
skulle fortskrida, trots att maktstrukturerna skiljer sig markant. Sovjet var en totalitär diktatur 
medan Sverige alltmer liknar en moraliskt förvirrad demokrati utan långsiktig vision. En 
centralt gemensam likhet kan dock bli att försöka tysta sanningen. Lögnarens avsikt för 
Sverige är att av demokratiskt valda partier och genom en demokratisk vald 
beslutandeprocess förhindra sanningen, genom att förbjuda litteratur (Bibeln) och inskränka 
yttrandefriheten för dess anhängare. 
 
Sovjet tog anstöt av sanningen och ville förhindra dess makt. Den sovjetiska staten ville göra 
sig själv till gud genom att upphöja staten över människan och över Gud. Kristendomen 
uppfattades av Sovjets regim som ett hot mot dess ideologi och dess ateistiska 
maktfullkomlighet. Stalin, en despotisk diktator i en totalitär regim, hade därför beslutat att 
eliminera hotet genom att utrota kristendomen. Genom antireligiösa beslut förföljde Sovjet de 
troende kristna. Kyrkor & kloster stängdes, miljontals kristna (biskopar, präster och enkla 
troende) fördrevs eller mördades. Regimkritiker plågades, torterades och avrättades. De 
kritiska rösterna skulle tystas. 
 
Att Sovjet misslyckandes är ett faktum. Samhällsexperimentets konsekvenser medförde 
mänskligt lidande som än idag har efterverkningar. Sovjets högmodiga strid mot Gud ledde 
till det sovjetiska samhällets förfall eftersom statens felaktiga moralbegrepp undergrävde den 
individuella etiken. Men den äkta kristna församlingen och sanningens anförare i Ryssland 
överlevde, och den kristna kyrkan där är än idag vital och växande.  
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En möjlig utveckling för Sverige idag är ett begränsande av yttrandefriheten och en indirekt 
religionsinskränkning genom grundlagsändring. Eftersom Bibelns sanning framstår som ett 
hot mot homosexualitetens lobbyistiska befrielsetrend, är också målsättningen för lögnens 
lobbyister att eliminera hotet, d v s undanröja sanningen. Beslutfattande politiker måste 
undvika att hemfalla till denna moralförvirring. Beslutfattande politiker måste undvika 
sviktande mod och rädsla för att vara trendpolitiskt inkorrekt eller kontroversiell. Nationens 
och människornas väl måste förbli viktigare än det egna politiska partiets väl och popularitet.  
 
Att kriminalisera Bibelns budskap är utsiktslöst. Kyrkohistorien har bevisat det gång på gång. 
Varken hot om böter, misshandel, fängelse eller avrättning kan tysta Guds äkta församling. 
Att politiker inte kapitulerar inför lögnen förutsätter ett rätt samvete samt moraliskt och 
politiskt mod. 
 
Kristendomens Gud är inte en form av eskapism utan Jesus Kristus är verklighetens sanna 
lösning till vår världs problem. Sveriges i särklass största behov idag är omvändelse och tro 
på Jesus Kristus. Exakt så här säger faktiskt Jesus om sig själv, ”Jag är vägen, sanningen 
och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”.  Sanningen kan aldrig tystas eller 
övervinnas. 
 
Gud älskar dig! 
 
 
 
Torsten Skarp 
tjänare i ideella föreningen Jesus älskar Sverige 
 
 
 
Länktips: 
NARTH:   http://www.narth.com/menus/myths.html 
 


