Bibel intro:
- Kära vänner. Idag så ska vi tala om ett stort problem som finns i
församlingar och även i vår egen församling.
Nämligen diskriminering och partiskhet. När vi har anseende till person.
- Här så måste vi all erkänna att vi alla vid ett eller annat tillfälle har
gjort oss skyldiga till denna synd.
I Jakobs fall så belyser han en situation där man särbehandlar dom som
är rika och diskriminerar dom fattiga ibland sig.
- Ok, du kanske tänker: men detta gör ju inte jag. Jag behandlar alla
precis på samma sätt oavsett hur tjock deras plånbok är.
Mina vänner det finns så många andra sätt i vilket vi kan diskriminera
och vara partiska på.
- Kanske ett av dom vanligaste utrycken för partiskhet och
diskriminering i församlingar är när en person som är annorlunda
än dig kommer eller är del i församlingen.
Kanhända han eller hon har en utmärkande personlighet, utseende eller
bakgrund eller andra intressen än du?
- Om vi då på ett negativt sätt behandlar honom eller henne
annorlunda än alla andra, ja då diskriminerar vi.
Låt oss gå till Guds ord, nämligen Jakobsbrevets andra kapitel och se vad
vi kan lära oss från Jakob när vi konfronteras av denna synd.
[Bibelläsning av Jakob 1:27-1-13, bön]
1:27 En tillbedjan som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern är detta:
att ta sig an föräldralösa och änkor i deras nöd och att hålla sig
obefläckad från världen.
2:1 Mina bröder håll utan partiskhet fast vid tron på vår Herre Jesus
Kristus den förhärligade.

2:2 För om en man kommer in till er samling med en guldring och en fin
klädnad och också en fattig kommer in i en smutsig klädnad,
2:3 och ni ser till den som har på sig den fina klädnaden och säger: ”Sitt
du här på en bra plats” och till den fattige: ”stå du där” eller ”sitt vid min
fotpall.”
2:4 [Har] ni [då] inte gjort åtskillnad bland er själva och blivit domare
med usla motiv?
2:5 Lyssna, mina älskade bröder: [Har] inte Gud utvalt de fattiga i denna
värld [till att bli] rika i tro och arvingar till riket som han har lovat till dem
som älskar honom?
2:6 Men ni har vanärat den fattige. [Är det] inte de rika som förtrycker
er och drar er inför domstolar?
2:7 [Är det] inte de som smädar det sköna namnet genom vilket ni blev
kallade?
2:8 Om ni däremot uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: ”Du
ska älska din nästa som dig själv”, [då] handlar ni rätt.
2:9 Men om ni är partiska begår ni synd [och] överbevisas av lagen som
överträdare.
2:10 För den som håller hela lagen men bryter mot ett [enda bud], har
blivit skyldig till allt.
2:11 För den som har sagt: ”Du ska inte begå äktenskapsbrott” har också
sagt ”Du ska inte mörda.” Om du inte begår äktenskapbrott, men
mördar, [så] har du blivit en lagöverträdare.
2:12 Tala och handla så som de som ska dömas efter frihetens lag.
2:13 För domen [blir] obarmhärtig för den som inte har varit barmhärtig.
Barmhärtigheten triumferar över domen.
Introduktion:
- I tidigare predikningar så har vi i kapitel 1 fått möta de tre
huvudteman som tas upp genom Jakobs brev.
Dom är:
1. Prövningar och frestelser.
2. Vishet att leva det kristna livet.
3. Rikedom och fattigdom
Här i kapitel 2 så kommer Jakob på nytt ta upp temat med rikedom och
fattigdom.

- I slutet på förra predikan så tittade vi på v.26-27 som i Folkbibeln
lyder: 26Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga
utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd.
27
Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och
hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren
och fläckfri inför Gud och Fadern.
Dessa två versar fungerar som en introduktion till kap 2-4 om vad en
sann gudstjänst eller tillbedjan inför Gud innebär.
- I kap 3 så kommer Jakob att tala om v.26 att tygla tungan och i kap
4 om sista delen av v.27 att hålla sig obefläckad från världen.
Och här i kap 2 så talar han om första delen av v.27 En tillbedjan eller
Gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern är detta: att ta
sig an föräldralösa och änkor i deras nöd.
- Faderlösa och änkor var en grupp som i Gamla Testamentet
representerade de fattiga och försvarslösa i samhället.
Medans människor utnyttjar dom försvarslösa och hjälplösa så
beskyddar Gud dem. Han är enligt Ps 68:6 de faderlösas fader och
änkors försvarare.
- En tredje grupp som ofta nämns tillsammans med de faderlösa och
änkor är främlingar som är viktigt att betona här i Bergsjön och
Kortedala där vi bor.
Likt Gud så ska vi visa omsorg mot dem som är utsatta i vår omgivning.
- I Ps 146:9 så står det att Herren bevarar främlingar och styrker
faderlösa och änkor.
Och i 5 Mos 27:19 så förbannas den som förvanskar rätten för
främlingen, den faderlöse och änkan.

- Med andra ord vad v.27 pekar på är att en sann tillbedjan och
Gudstjänst är att ta sig an fattiga i deras nöd.
Som kristna så har vi ett ansvar gentemot fattiga och speciellt de bröder
och systrar som är fattiga ibland oss.
- Gal 6:10 talar om att vi ska göra gott mot alla människor och
speciellt mot de som delar vår tro.
Låt oss vara lyhörda och uppmärksamma på hur vi kan hjälpa dom som
har de fattigt och svårt ibland oss.
- Det finns många olika sätt genom vilket vi kan vara till välsignelse
för dom som har det svårt.
Ett sätt är t.ex. genom att köpa en extra matkasse och ge till någon som
man vet har det kärvt.
- Det grundläggande behovet som Bibeln talar om är mat och kläder.
Det är detta Paulus skriver om i 1Tim 6:8 där det står: Har vi mat och
kläder skall vi vara nöjda med det.
- Det är viktigt att vi inte tillsluter våra hjärtan när det gäller de
fattiga.
Samtidigt skulle jag vilja säga att det förekommer många bedragare som
försöker lura kristna på pengar.
- Det händer flera gånger i månaden att jag blir kontaktad av
bedragare som i Guds namn försöker luras på pengar.
Detta både genom email, telefon, personligen och även av folk som
besöker vår församling.
- Vi kommer alla få möta sådana människor och många är oerhört
manipulativa. Själv så har jag blivit lurad mer än en gång.

Så jag skulle vilja uppmuntra er att vara försiktiga samtidigt som vi inte
får vara hjärtlösa.
- En generell rekommendation när det gäller pengar är att aldrig låna
ut mer än man kan tänka sig att ge bort.
Ett annat råd jag skulle vilja ge är att om någon kommer till församlingen
och frågar om de får låna pengar och du blir osäker att du pratar med
någon eller några andra om råd.
- Generellt sätt så brukar jag inte låna ut pengar till främlingar utan
brukar bara erbjuda mat till dom som kommer och tigger.
Vad jag tyvärr märkt är att många blir besvikna om man ger dom mat
och till och med vägrar att ta emot när man vill ge dom matvaror.
- Samtidigt så har man sett dom som blir överlyckliga av att få något
att äta.
Vi är förvaltare och allt som vi har tillhör Herren. Låt oss då som trofasta
förvaltare hantera det vi har anförtrotts.
- Låt oss inte kasta pärlor för svinen, men samtidigt öppna upp våra
hjärtan och rikligen ge till dom som är i nöd.
Låt oss i vårt givande samtidigt prioritera andlig fattigdom, att vi
prioriterar att ge till spridandet av evangelium och etablerandet av
bibliska församlingar som i sin tur kan hjälpa de materiellt fattiga.
- Må vi som församling be om vishet hur vi kan hjälpa både andligt
och materiellt fattiga.
Detta för oss till huvudtemat i denna predikan: Varning för
diskriminering i församlingen.
- Vi ska se 4 saker i vår text för idag:
1. Först själva varningen för diskriminering
2. En illustration av diskriminering

3. Grunden för varningen där vi kommer att se 3 orsaker
4. Hur vi ska handla förenligt med Guds dom
Låt oss då för det första börja med självaste varningen:
V.1 Mina bröder håll utan partiskhet fast vid tron på vår Herre Jesus
Kristus den förhärligade.
- Så varningen är att vi inte ska vara partiska eller diskriminera.
Vi ska utan partiskhet hålla fast vid tron på vår Herre Jesus Kristus.
- Ordet här för partiskhet προσωπολημψία kommer från orden för
ansikte och att ta emot på grekiska.
Tar vi emot olika ansikten på olika sätt?
- Diskriminerar vi antingen genom att favorisera eller genom att
behandla på ett sämre sätt? I så fall är vi partiska och diskriminerar.
I v.2-4 så ger oss Jakob den andra punkten vi ska se i texten där han
lyfter fram ett exempel på vad partiskhet innebär:
2:2 För om en man kommer in till er samling med en guldring och en
fin klädnad och också en fattig kommer in i en smutsig klädnad,
2:3 och ni ser till den som har på sig den fina klädnaden och säger: ”Sitt
du här på en bra plats” och till den fattige: ”stå du där” eller ”sitt vid
min fotpall.”
2:4 [Har] ni [då] inte gjort åtskillnad bland er själva och blivit domare
med usla motiv?
- Här så ser vi hur den rike favoriseras genom att han pga. sin status
får en bra plats medans den fattige får stå upp eller sita vid en
fotpall som också kan vara ett symbolspråk för att sitta på golvet.
Ok, säger du. Vi har fri placering i kyrkan och i vår kultur så ser vi
normalt sätt ingen skillnad på om en person är rik eller fattig baserat på
de kläder hon är klädd i.

- Om man har en ring är mer ett tecken på om man är gift eller
förlovad än om man är rik.
Däremot så får vi snabbt en bild som ibland kan vara felaktig av om
någon är rik eller fattig baserat på vad de bor, hur de transporterar sig,
vad de jobbar med och deras livsstil.
- Behandlar vi annorlunda en företagsledare som bor i Askim än vi
behandlar en hemlös som inte haft möjlighet att ta en dusch på två
veckor? I så fall diskriminerar vi.
Något som verkligen gladde mig var för några veckor sedan där några av
er hade träffat några hemlösa på spårvagnshållplatsen och bjöd med
dem till kyrkan och hur ni visade dem medkänsla och hur ni gav dem mat
att ta med sig.
- Det är så en församling bör funka. Där vi har öppna ögon och
hjärtan för de som är i behov.
En annan vanligt förekommande diskriminering som vi ser i kyrkor och
som även förekommer i vår egen är att vi diskriminerar baserat på
intressen.
- Observera att detta är några exempel och som inte har som syfte
att peka ut någon person.
Om du är förälder kanske du bara pratar med andra föräldrar och
antingen medvetet eller omedvetet isolerar dom som inte har barn.
- Om du tillhör en särskild språkgrupp kanske du bara talar med dem
som tillhör din egna språkgrupp och missar att prata med den som
sitter bredvid dig på fikat.
Eller om du är svensk och förbiser att den som sitter mitt emot dig bara
kan prata på engelska och en lång konversation får fortgå utan att någon
översätter och inkluderar brodern eller systern mitt emot.

- Du kanske är teologiskt intresserad och pratar på ett sätt där du
använder termer som exkluderar andra som står bredvid dig som
inte förstår något och känner sig utfrysta.
Eller du kanske bara pratar med dom i församlingen som har dina
intressen.
- Du kanske bara umgås och pratar med dem som du tänker dig
kunna få något ifrån istället för att investera och ge av dig själv till
dom som behöver.
Detta är en väldigt vanlig synd som jag kommer på mig själv att begå
många gånger, att vi prioriterar de som vi känner att vi tenderar att få
mest utbyte ifrån.
- Vid ett tillfälle så var jag och talade i en kyrka och efteråt så kom en
förståndshandikapad man fram och började prata med mig.
Vid detta tillfälle så kom jag på mig själv med synden att tänka att jag
inte hade tid att stå där och samtala med honom eftersom det var några
ledare som jag behövde prata med.
- Vid ett annat tillfälle när jag var yngre så råkade jag ut för samma
situation själv när jag hade lyssnat på en kristen föreläsare och gick
fram för att ställa en fråga till honom.
Efter att jag fick ställt frågan så nonchalerades jag av föreläsaren som
utan att ursäkta sig vände sig bort från mig och gick iväg och började
prata med någon annan.
- Ibland så måste man förstå att en person inte har tid eller måste
göra något annat.
Men om vi diskriminerar en person framför än annan så syndar vi.
- Om vi bara har tid för dom som vi tror vi kan få ut något av då
syndar vi.

För att inte diskriminera en broder eller syster så är det viktigt att vi
visar alla i församlingen och de som besöker oss ett genuint intresse där
vi bryr oss om varje individ som en människa skapad till Guds avbild.
- Ett annat sätt att diskriminera är om vi inte är tillräckligt
välkomnande mot de som besöker oss så att de känner sig utanför.
Må vi som församling hjälpa varandra att växa i vår omsorg och kärlek
gentemot varandra.
- I v.4 så säger Jakob till sina läsare om dom behandlar den rike
mannen och den fattige på olika sätt:
2:4 [Har] ni [då] inte gjort åtskillnad bland er själva och blivit domare
med usla motiv?
- Precis som brevets motagare kunde falla för frestelsen att
prioritera den ansedde som kom in till deras samling så finns risken
där för oss.
Om vi gör detta har vi enligt Jakob blivit domare med usla motiv eller
onda tankar som det också kan betyda.
- I så fall är våra hjärtan inte rätt.
Om vi tänker efter en stund så kan vi nog alla komma på sätt på vilka vi
har begått denna synd att vara partiska.
- Må vi bekänna vår synd inför Gud och be honom om hjälp att inte
ha anseende till person.
Här näst så lyfter Jakob fram vår tredje punkt. Den första var själva
varningen i v.1 och sen såg vi en illustration av varningen.
- Och nu för det tredje så ger Jakob oss grunden för varningen. Han
för fram tre orsaker till varför det är fel att diskriminera fattiga:
Den första orsaken ser vi i v.5 och i början på v.6:

2:5 Lyssna, mina älskade bröder: [Har] inte Gud utvalt de fattiga i
denna värld [till att bli] rika i tro och arvingar till riket som han har
lovat till dem som älskar honom? 2:6a Men ni har vanärat den fattige.
- Så till skillnad från denna värld som tenderar att särbehandla rika
gentemot fattiga så har Gud utvalt de fattiga.
Med detta så menas inte att Gud vägrar att frälsa rika. Bibeln nämner
många troende som var rika.
- Men tittar vi på den tidiga kyrkan så bestod den av en
överväldigande majoritet av fattiga.
Paulus säger i 1 Kor 1:26-29 26Bröder, se på er egen kallelse. Inte många
av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte
många av förnäm släkt. 27Nej, det som för världen var dåraktigt har
Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för
världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med
skam, 28och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det
som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till,
29
för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.
- Vad är det då Gud har utvalt de fattiga till? Med fattiga här så
menas inte alla fattiga utan dom fattiga som kommer till tro.
Dessa har Gud oförtjänt utvalt till att bli rika på vadå? Rika på pengar
och förmögenhet?
- Nej, Bibeln lovar inte att alla kristna ska bli rika och framgångsrika.
Men vad är det då dom ska bli rika på?
Jo, rika i tro och arvingar till det rike som han har lovat till dem som
älskar honom.
- Vad han lovar dom som älskar honom är en andlig himmelsk
rikedom.

I kap 1:12 så står det också som han har lovat till dem som älskar
honom. Där så talar det om att den som bestått provet under
prövningen ska få livets krona.
- Vad Jakob vill lyfta fram är att om Gud har utvalt fattiga till denna
andliga rikedom, vilka är vi då att se ner på dem och prioritera dom
som är materiellt rika framför dom fattiga?
I församlingen så var de flesta fattiga men samtidigt så prioriterade man
de rika och därmed vanärade de fattiga.
- Så får det inte vara i Guds församling att vi favoriserar vissa
grupper framför andra.
När vi är partiska och diskriminerar så vanärar vi både Gud och den vi är
partiska emot.
- Jesus sa: vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta det har ni
gjort emot mig.
Så den första orsaken till varför vi inte ska diskriminera de fattig är för
att Gud har utvalt de fattiga.
Den andra orsaken är i v.6b-7:
2:6b[Är det] inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar?
2:7 [Är det] inte de som smädar det sköna namnet genom vilket ni blev
kallade?
- Om Jakobs läsare bestod av kristna judar som tvingades fly från
sina hem så kan vi förstå hur ickekristna rika utnyttjade och
förtryckte dom.
Vi vet inte varför dom rika förde dom fattiga inför domstolar. Men det
var förmodligen för att suga ut dom på det lilla dom hade.
- Vi ser t.ex. detta i Matt 18 i liknelsen om den obarmhärtige
tjänaren som skulle bli såld tillsammans med sin familj som slav
eftersom han inte kunde betala sin skuld.

Han kastade sig ner framför sin herre och bad honom att ha tålamod
med honom.
- Men när han träffade sin medkännare som var skyldig honom
pengar så var han inte barmhärtig utan lät kasta honom i fängelse
tills han hade betalat av skulden.
Dom rika då liksom idag utnyttjade de fattiga genom att t.ex. undanhålla
lön som vi kommer att se i kap 5.
- Jakob skriver också hur dom rika smädar namnet genom vilket de
blivit kallade.
Här så skulle mycket väl namnet genom vilket de blivit kallade kunna
syfta på Kristus.
- I Apg 11:26 så står det: Och det var i Antiokia som lärjungarna först
började kallas kristna.
Med att kallas genom det namnet är ett semitiskt utryck som indikerar
ägandeskap och tillhörighet.
- Att vara kallad genom namnet pekar på att man tillhör Herren.
Så den andra orsaken till varför man inte ska favorisera rika är eftersom
det är oförenligt med de rikas uppträdande gentemot de fattiga.
- Den tredje och sista orsaken som Jakob ger oss varför vi inte ska
särbehandla de fattiga är för att det är oförenligt med kärlekens lag
i v.8-11:
2:8 Om ni däremot uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: ”Du
ska älska din nästa som dig själv”, [då] handlar ni rätt.
2:9 Men om ni är partiska begår ni synd [och] överbevisas av lagen som
överträdare.
2:10 För den som håller hela lagen men bryter mot ett [enda bud], har
blivit skyldig till allt.

2:11 För den som har sagt: ”Du ska inte begå äktenskapsbrott” har
också sagt ”Du ska inte mörda.” Om du inte begår äktenskapbrott,
men mördar, [så] har du blivit en lagöverträdare.
- Med den konungsliga lagen så syftar Jakob på det näst viktigaste
budet efter att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt, hjärta, själ
förstånd och kraft.
Nämligen att vi ska älska vår nästa som oss själva. Detta bud står i 3 Mos
19:18 tre verser efter att det stått att vi inte ska vara partiska. Jakob
kallar det den konungsliga lagen enligt Skriften.
- Varför använder han just konungslig? Ordet för konungslig är
relaterat till Jesu undervisning om Guds rike.
Att använda konungslig verkar tala om mer än bara GT.
- Vi såg i kap 1:25 när Jakob talade om frihetens fullkomliga lag att
det syftar på lagen så som den uppfylls genom Jesu undervisning i
evangeliet och det nya förbundet.
Det är förmodligen detta som Jakob syftar på med den konungsliga
lagen.
- Om vi älskar vår nästa som oss själva då handlar vi rätt.
Vem är då vår nästa? Jo, alla människor. Till och med våra fiender som
Jesus undervisade om i liknelsen om den barmhärtige samariten (Lk
10:23-37).
- I denna liknelse så diskriminerade en präst och en levit mannen
som hade råkat ut för rövarna.
Men en samarit som naturligt sätt skulle varit i fiendskap med judar
visade barmhärtighet mot den sårade mannen.

- På samma sätt som evangelium har förvandlat våra liv så borde det
leda till att vi visar samma medlidande mot vår nästa som den
barmhärtige samariten gjorde.
Om vi inte gör detta utan istället är partiska då begår vi enligt v.9 synd
och överbevisas av lagen som överträdare.
- Här så har vi en kontrast mellan att älska sin nästa och vara partisk.
Att istället för att se hela människan att vi dömer dom efter det
yttre.
När vi är partiska så lever vi i motsägelse till evangelium. Detta
evangelium som gör det möjligt för oss att överhuvudtaget älska vår
nästa som oss själva.
- I v.10-11 så visar Jakob vad följden blir av att vara partisk.
2:10 För den som håller hela lagen men bryter mot ett [enda bud], har
blivit skyldig till allt.
- Följden blir den att om man bryter mot ett enda futtigt litet bud så
har man blivit skyldig till hela lagen.
Jakob menar inte här att någon skulle kunna hålla hela lagen, men han
för fram poängen att har vi brutit mot ett enda bud så har vi blivit
skyldiga till allt.
- Detta illustreras i v.11:
2:11 För den som har sagt: ”Du ska inte begå äktenskapsbrott” har
också sagt ”Du ska inte mörda.” Om du inte begår äktenskapbrott,
men mördar, [så] har du blivit en lagöverträdare.
- Det är intressant att Jakob nämner just dessa bud som kommer
från de tio budorden som exempel eftersom den andra delen av
budorden som har att göra med oss människor emellan summeras
just med att vi ska älska vår nästa som oss själva.

Enligt v.10 så har vi alla brutit mot Guds lag och står skyldiga inför
honom.
- Men den goda nyheten är att Jesus uppfyllde lagens alla krav i sitt
folks ställe.
Oavsett hur mycket vi än försöker så kan vi inte göra ogjort våra
överträdelser som vittnar mot oss.
- Vårt enda hopp står till evangelium där Kristus tog sitt folks straff i
vilket han genom sin kärlek uppfyllde lagens krav i vårt ställe.
Det är denna kärlek som vi får del av när vi kommer till tro och det är
genom denna kärlek som lagen blir uppfylld i oss.
- Vi kommer att misslyckas och falla, men det är denna gudomliga
kärlek som genom den helige Ande ger oss förmågan att älska vår
nästa som oss själva.
När vi är partiska så lever vi inte i enligt med den konungsliga lagen att vi
ska älska vår nästa som oss själva.
- Så vi har sett dom tre grunderna till varningen om att inte
diskriminera de fattiga som består i att:
1. Det är oförenligt med Guds utväljande av de fattiga (v.5-6a)
2. Det är oförenligt med de rikas uppträdande (v.6b-7)
3. Det är oförenligt med kärlekens lag (v.8-11)
Avslutningsvis så ger oss Jakob tre uppmaningar hur vi ska leva när det
gäller att inte diskriminera.
- Dessa relaterar alla till den kommande domen.
För det första i v.12 så säger Jakob till oss
2:12 Tala och handla så som de som ska dömas efter frihetens lag.

- För två veckorsedan så såg vi i 1:25 när Jakob talade om frihetens
fullkomliga lag att det syftar på lagen så som den uppfylls genom
Jesu undervisning i evangeliet och det nya förbundet.
Till skillnad från Gamla Testamentets lag i v.10-11 som bara fördömer
och förslavar så har evangeliet, frihetens fullkomliga lag satt oss fria.
- Nu så är vår uppgift att leva i enlighet med den nya människor vi
har blivit.
Att vi talar och handlar efter vad vi har blivit som dom som ska dömas
efter evangeliet och nya testamentets principer.
- Vi nämnde tidigare om den obarmhärtige tjänaren som fastän hans
Herre hade satt honom och hans familj fri från att bli såld till slav
inte visade samma barmhärtighet till sin medtjänare utan
beordrade att han skulle fängslas.
Han levde inte efter frihetens lag utan istället så blev det bevisat att
hans hjärta aldrig hade blivit förändrat.
- Som kristna så har vi blivit fria från syndens straff i det ögonblick vi
blev rättfärdigförklarade då vi kom till tro.
Jesus sa i Joh 5:24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och
tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte
under domen utan har övergått från döden till livet.
- Vi blir inte frälsta genom våra gärningar men våra gärningar blir en
indikation på om vi blivit frälsta.
Så om vi genom evangeliet har blivit fria och blivit motagare av Guds
barmhärtighet så borde konsekvensen bli att vi också visar vår nästa
samma barmhärtighet som vi har blivit givna.
- Detta borde leda till ett liv då vi verkar för att andra ska få bli
motagare av denna frihet i evangelium.

Ytterst sätt så kommer Gud på domens dag att bekräfta sitt frikännande
av dom som nu i tiden blivit rättfärdigförklarade av tro.
- På domens dag då kommer han att bekräfta detta frikännande för
dom som gör hans vilja.
Frågan som vi bör ställa oss är? Har vi fått uppleva evangeliets frihet i
våra liv?
- Hur vi behandlar vår nästa blir en indikation på detta. Den
obarmhärtige tjänaren hade aldrig fått uppleva den sanna friheten.
Har du fått göra detta?
- Den andra punkten hur vi ska leva i enlighet med Guds dom är pga.
konsekvensen av att vara obarmhärtig i början på v.13
2:13a För domen [blir] obarmhärtig för den som inte har varit
barmhärtig.
Detta är en varning som vi alla behöver ta till oss.
- Om vi inte är barmhärtiga så har inte våra hjärtan förändrats av
evangeliets kraft.
I så fall kommer domen att bli obarmhärtig. Det är klart att vi alla ibland
syndar på detta område. Det är inte detta Jakob vill poängtera utan en
livsstil i vilket man inte är barmhärtig.
- Vid ett tillfälle i en predikan så nämnde Mark Dever att han blir
oroliga för unga män som plöjer igenom puritanerna och annan
god teologisk litteratur men som inte kan tänka sig att skjutsa en
gammal medlem i församlingen till kyrkan.
Vi kan pumpa våra huvuden fulla med kunskap men frågan är: har det
fått nå våra hjärtan?

- I liknelsen med den barmhärtige samariten så gick prästen och
leviten förbi den sårade mannen.
Dessa som i människors ögon mer än någon annan borde ha känt Gud
var partiska och älskade inte sin nästa. Deras hjärtan var långt ifrån Gud.
- Men Samariten hade Guds hjärta. Han var den som var barmhärtig.
I Ord 21:13 så står det: Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop
skall själv ropa utan att få svar.
- Låt oss ta varningen på allvar och inte vaggas in i en falsk
frälsningsvisshet.
Det är lätt att gå till kyrkan, läsa Bibeln och vara religiös i människors
ögon utan att känna Gud.
- Är vi barmhärtiga eller är vi helt likgiltiga kring människor
runtomkring oss?
Om vi för ett ögonblick tänker efter, så om vi skulle få det vi förtjänade
så skulle vi alla gå evigt förlorade.
- Vi har alla brutit mot Guds lag och i sin roll som rättfärdig domare
så har Gud all rätt att fördöma oss.
Detta för oss till den sista punkten i hur vi ska leva i enlighet med Guds
dom, i slutet på v.13 nämligen att barmhärtigheten triumferar över
domen.
- Vi förtjänade Guds vrede, men i sin godhet så låter Gud
barmhärtigheten triumfera över domen.
Detta betyder inte att Jakob förespråkar någon form av universalism.
- Det finns en dubbel utgång. Himmel och helvete står på spel.

Framför oss finns två alternativ: Antingen så förtröstar vi på oss själva,
vår egen godhet och våra gärningar vilket är fördömt att misslyckas
eftersom vi alla är skyldiga inför Gud.
- Vi kan inte rätta till det vi har gjort. Syndens lön är döden. En synd
är tillräcklig för att vi för all framtid ska vara skilda från Gud.
Det andra alternativet är att istället för att förtrösta på oss själva att
sätta all vår tillförsikt och förtröstan till att Jesus dog istället för oss på
korset.
- Om vi vänder oss bort från vår synd till honom, tror att han dog
istället för oss och uppväcktes från det döda.
Då triumferar barmhärtigheten över domen och vi blir räddade.
- Är det inte fantastiskt för oss som kristna att barmhärtigheten
triumferar över domen!
Förstår vi hur otroligt detta är. Att vi har blivit räddade från det straff vi
förtjänade allt på grund av Guds godhet och nåd.
- På samma sätt ska vi imitera Guds handlande med oss gentemot
andra. I v.4 så hade församlingen blivit domare med usla motiv i
och med att dom var partiska.
Precis som Gud låter barmhärtigheten triumfera över domen så låt oss
vara ett folk som visar barmhärtighet även om vi naturligt sätt skulle ha
rätten att göra motsatsen.
- Må bönen Fader vår bli en verklighet i våra liv: Och förlåt oss våra
skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Även om människor gjort sig skyldiga mot oss så låt oss likt vår fader i
himlen vara barmhärtiga och förlåta dom.
- Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet (Matt 5:7)

