
Kära bröder & systrar, 
 

- Vilken tror du är den mest citerade bibelversen bland ickekristna 

idag? 

 

Kanske är det Johannes 3:16 Ty så älskade Gud världen… Eller kanske det 

är den gyllene regeln: Allt vad ni vill att människor ska göra för er… 

(Matt 7:12; Luk 6:31) 

 

- Min gissning är att det är en vers som finns återgiven i 

predikotexten för idag. Nämligen: Döm inte, och ni ska inte bli 

dömda. 

 

Även om jag skulle ha fel och denna vers inte är den mest citerade så 

hamnar den ändå bland de verser som icke kristna hänvisar till mest. 
 

- I det postmoderna samhälle som vi lever i så är en av de mest 

förhatliga saker man kan göra att peka på vad som är rätt och fel i 

en annan människas liv. 

 

Sköt dig själv och lägg dig inte i andras liv är något som ofta hörs. 

 

- När man är ute och evangeliserar så tycker människor att något av 

de värsta som de kan få höra är att de är syndare och om de inte 

omvänder sig kommer komma under Guds dom. 

 

Vem är du att lägga dig i mitt privatliv, lämna mig i fred! Döm inte så blir 

du inte dömd.  

 

- Vad menar då Jesus när han säger Döm inte, och ni ska inte bli 
dömda? 

 

Hävdar han att vi under absolut inga omständigheter ska döma någon 

annan eller är det något helt annat han menar? 

 

- Låt oss gå till Lukas 6:36-49 och se vad detta betyder i sin kontext: 

 
36Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.  



37Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli 
fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. 38Ge, och ni skall få. Ett gott 

mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått 

som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”  
39Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Faller 

då inte båda i gropen? 40En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när 

någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. 41Varför ser du flisan i din 

broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? 42Hur kan du säga 

till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser 

bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget 

öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders 

öga.  
43Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något 

dåligt träd som bär bra frukt. 44Ett träd känner man igen på frukten. Inte 

plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45En 
god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och 

en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty 

vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.  
46Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger? 47Den 

som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem – 

vem han är lik, det skall jag visa er. 48Han liknar en man som byggde ett 

hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan 

kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom 

det var välbyggt. 49Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man 

som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden 

vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det 

huset.”  

 

[Bön] 

 
- Idag så har vi kommit fram till den sista av tre delar i vad som på 

svenska kallas för Jesu slättpredikan. 

 

Denna predikan utspelar sig efter det att Jesus har utvalt sina 12 

apostlar. 

 



- I den första delen av predikan så undervisar han apostlarna och 
hans andra lärjungar om vad det innebär att vara lycklig i vilket han 

ger dom 4 saligprisningar och dess motsats som är 4 verop. 

 

Jesus pekar här på att vara lycklig inte har att göra med en känsla av 

välbefinnande i nuet utan om evigheten. 

 

- Trots att Jesu lärjungar fick lida på olika sätt genom fattigdom, 

hunger, sorg och förföljelse så var dom lyckliga.  

 

I motsatts så förkunnade Jesus 4 verop över dom som lever för denna 

världs njutning och inte bryr sig om Gud. 

 

- I den andra delen av predikan så talar han till sina lärjungar om hur 

dom ska älska sina fiender som förföljer dom. 
 

Och idag i den sista delen av Jesu slättpredikan så talar Jesus om att vi 

inte ska döma så att vi inte blir dömda. 

 

- Men vad betyder det då att inte döma? I vardagslivet så får 

föräldrar döma mellan sina barn när de är osams. Lärare bedömer 

sina elever och arbetsgivare sina arbetare. 

 

När det gäller rättsväsendet så är domare insatta att döma brottslingar 

och fria oskyldiga. 

 

- I församlingar så utövar man församlingsdisciplin. 

 

I Matt 7 så blir vi uppmanade att inte ge det heliga åt hundarna och inte 

kasta pärlor åt svinen och att urskilja falska profeter på frukten av deras 
liv. 

 

- Allt detta involverar på ett eller annat sätt att döma.  

 

I Joh 7:24 säger Jesus: Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom.  

 



- Så när vi läser denna vers: Döm inte, och ni ska inte bli dömda så 
menar Jesus inte att man aldrig ska döma, något som även 

kontexten gör tydligt. 

 

Det finns situationer då vi ska döma och andra tillfällen då vi ska låta bli. 

Men det Jesus vill komma åt här är våra hjärtans attityd.  

 

- Det han riktar in sig mot är en dömande attityd. Vad innebär det då 

att ha en dömande attityd? 

  

Det är när vi drar för snabba slutsatser om människor. Och vem av oss 

har inte gjort det. 

 

- En person med en dömande atityd är ofta snabb att kritisera 

genom att många gånger lägga fram situationer i dess värsta 
tänkbara scenario.  

 

En dömande attityd kan också uppenbara sig i att man saknar 

proportion där små förseelser leder till samma ilskna svar som till dom 

värsta försyndelser.  

 

- Darrel Bock beskriver denna attityd som ”ett dömande och kritiskt 

perspektiv gentemot andra där man håller dom nere i skuld och 

inte uppmuntrar dem till Gud” eller ”utvärderar andra med en 

sådan hårdhet att resultatet blir en oförlåtande attityd och ett sätt 

där man slutar att ge hopp som om någon var utom Guds räckhåll. 

 

Vi kan alla på ett eller annat sätt drabbas av en dömande attityd. Denna 

synd var något som jag själv brottades med under min sena tonår. 

 
- Jag hade upptäckt mycket som var fel inom kristenheten och blev i 

detta läge väldigt svart och vit där jag blev mycket kritisk mot 

människor och kunde visa en hårdhet mot dom som inte höll med 

mig. 

 

Jag hade ett osunt fokus där jag var på jakt att leta efter vad som var fel. 

 



- Vid ett tillfälle som jag inte glömmer så förmanade en kärleksfull 
ledare mig att jag var alldeles för snabb att dra slutsatser om 

människor. 

 

Detta är ett råd som jag ofta försöker påminna mig själv om. 

 

Idag så ska jag utifrån vår text tala om: ”hur vi undviker vi att ha en 

dömande attityd? 

 

- Och här så skulle jag vilja lyfta fram tre principer: 

 

För det första var barmhärtig såsom er Fader är barmhärtig (v.36-38).  

 

- För det andra Var inte snabb att döma innan du är villig att ta itu 

med dina egna problem (v.41-45) 
 

Och slutligen Var noga med vem du följer för du kommer bli lik dina 

lärare (v.39-40 och v.46-49) 

 

- Låt oss börja med för det första att se på hur vi undviker att vara 

dömande genom att vara barmhärtiga som vår fader är barmhärtig. 

 

Vi läser i v.36-38: 36
Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.  

37
Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte 

bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. 
38

Ge, och ni skall få. Ett 

gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med 

det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”  

 

- V.36 att vara barmhärtig så som er Fader är barmhärtig är som en 

”gångjärnsvers” som knyter ihop dagens text med texten från förra 
predikan. 

 

Där så blev vi uppmannade att älska våra fiender precis som Fadern är 

god mot de otacksamma och onda. 

 

- Att vara barmhärtig har att göra med att visa medlidande och att 

ha fördrag med människor, att söka deras väl. 

 



Detta står i kontrast till en dömande attityd då man har sitt fokus på att 
kritisera och leta fel i andra där man har en avsaknad av medlidande och 

omsorg om sin nästa.  

 

- Och än en gång lägg märke till att Jesus här inte avfärdar att ha 

urskiljning eller att vi inte skulle kunna förmana och tillrättavisa 

varandra. 

 

Utan det Jesus här varnar för när han säger att vi inte ska döma och 

fördöma är en dömande attityd.   

 

- Versen säger att om vi inte dömer så ska inte heller vi dömas och 

om vi inte fördömer så ska vi inte fördömas. 

 

Detta är en varning för oss. Om man är fast i en dömande livsstil där 
man inte är villig att visa människor barmhärtighet och inte behandlar 

dom rätt så väntar domen om man inte omvänder sig. 

 

Jak 2:13 Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har 

visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.  

 

- Istället för att vara dömande så säger texten här i Lukas 6:37: 

Förlåt, och ni skall bi förlåtna. 

 

I bönen Fader vår så ber vi: …och förlåt oss såsom ock vi förlåta dem oss 

skyldiga äro… 

 

- Detta är den attityd som ska prägla oss som kristna. Om Jesus på 

korset förlät våra synder så ska också vi förlåta dom som ber oss 

om förlåtelse.  
 

Och precis som vi inte ska ha en dömande attityd så ska vi istället ha en 

förlåtande attityd. 

 

- Att vi i våra hjärtan har en förlåtande inställning mot människor 

som gjort oss illa och ber att Gud skulle ge dom omvändelse och 

förlåta deras synder. 

 



Detta precis som Jesus bad på korset: Fader, förlåt dem, ty de vet inte 
vad de gör (Lukas 23:34). 

 

- Detta är att visa barmhärtighet. Vi får ett sista exempel på hur man 

kan vara barmhärtig som vår Fader är barmhärtig och det är genom 

att ge.  

 

Denna uppmaning går bortom att inte döma eller fördöma genom att 

söka vår nästas bästa. 

 

- Här så har vi vikten av en generös attityd. Om vi är generösa mot 

andra så ska också Gud vara generös mot oss. 

 

Och med det mått som vi mäter upp åt andra. Samma standard ska Gud 

tillämpa på oss. 
 

- En person som verkligen uppenbarade Faderns barmhärtighet så 

som den finns beskriven i denna text var en armenisk kvinna som 

blev offer för ett fruktansvärt brott. 

 

En turkisk officerare och hans soldater bröt sig in och plundrade ett 

armeniskt hem. 

 

- Officeraren dödade föräldrarna och gav alla döttrarna till sina 

soldater förutom den äldsta som han behöll för sig själv. 

 

En tid senare lyckades den äldsta dottern fly och kom att utbilda sig till 

sjuksköterska. Tiden gick och så småningom så hamnade hon på ett 

sjukhus på en avdelning för turkiska officerare. 

 
- En natt så fick hon se denna officerares ansikte. Han var mycket 

sjuk och utan speciell omsorg så skulle han dö.  

 

Dagarna gick och tillslut så återhämtade sig officeraren. En dag så stod 

doktorn tillsammans med denna kvinna bredvid hans säng och sa: ”Utan 

hennes omsorg så skulle du vara död”. 

 



- Officeraren tittade på henne och sa: ”Vi har mötts tidigare, har vi 
inte det?” ”Ja”, sa hon, ”vi har mötts tidigare” ”Varför dödade du 

mig inte?”, frågade han. 

 

Hon svarade: Jag är en efterföljare till honom som säger: ”Älska er 

fiender.”  

 

- Denna kvinna visade honom barmhärtighet, där hon hade en 

förlåtande och generös attityd mot mannen som gjort henne så illa. 

Hon överlämnade domen åt den som dömer rättvist.  

 

Må också vi imitera Guds barmhärtighet och med medlidande söka 

människors väl. 

 

- Nu så har vi sett på vår första princip hur vi undviker att vara 
dömande. Detta genom att vara barmhärtiga så som vår Fader är 

barmhärtig. 

 

Låt oss gå till vår andra princip om hur vi undviker att ha en dömande 

attityd och det är att inte vara snabba att döma innan vi är villiga att ta 

itu med våra egna problem (v.41-45). 

 

- Dessa versar förklara vad Jesus har sagt om att inte döma och att 

inte fördöma. 

 

Vi läser i v.41-42 41
Varför ser du flisan i din broders öga men märker 

inte bjälken i ditt eget öga? 
42

Hur kan du säga till din broder: Broder, 

låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? 

Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se 

så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga.  
 

- En bjälke är en mycket tjock bit av ett träd som används som 

bärande del i en byggnad och är så stor att den inte kan få plats i 

ett öga. 

 

När Jesus använder denna bild så överdriver han och är sarkastisk. Att ha 

en bjälke i ögat innebär att man inte kan se något. Man är helt enkelt 

blind. 



 
- Och om man då inte kan se riktigt, vem är man då att kunna ta bort 

en flisa ur sin broder öga.  

 

Detta är en mycket viktig princip att inte vara snabb att döma innan man 

är villig att ta itu med sina egna problem. 

 

- Något som jag många gånger mött är hur personer som inte vill ta 

itu med sina egna synder många gånger är väldigt snabba att peka 

på andras synder som ett sätt att få sig själva att framstå som 

bättre. 

 

Detta var något som karaktäriserade fariséerna och speciellt i exemplet i 

Lukas 18 med publikanen och farisén i templet.  

 
- Farisén, han såg publikanens tillstånd men missade att se sin egen 

stolthet och självrättfärdighet. 

 

Det var detta som drabbade mig i slutet på tonåren då jag började se en 

massa felaktigheter i kristenheten samtidigt som jag var förblindad för 

mina egna: Min stolthet, kärlekslöshet och självrättfärdighet. 

 

- Jag hade fel attityd och fel motivation. Jag ville ha rätt framför det 

att jag ville min broder och systers väl. 

 

Missuppfatta mig inte här. Vi måste kunna varna för det som är fel och 

tillrättavisa varandra.  

 

- Men jag kunde inte göra detta utan att i mitt hjärta synda. Jag 

behövde först ta bort bjälken ur mitt eget öga. 
 

Och det är först när bjälken är borta som vi kan se så klart att vi kan ta 

bort flisan ur vår broders öga. 

 

- I det tillstånd som jag befann mig med bjälken i mitt eget öga så 

kunde jag inte hjälpa min broder att ta bort flisan ur hans öga utan 

att vålla mer skada än nytta. 

 



Här är det väldigt viktigt mina kära bröder och systrar med 
självrannsakan att vi inte är snabba att döma utan att först ha rannsakat 

våra egna hjärtan. 

 

- Finns det kanske ett område i ditt eller mitt liv där vi har en bjälke i 

vårt eget öga.  

 

Kanske du likt jag gjorde drabbats av självrättfärdighet och stolthet där 

du ser dig som bättre än andra kristna. 

 

- ”Titta jag förstår det som dom inte förstår alltså är jag bättre”. 

Kanske du inte kan förlåta någon som har gjort dig något illa. 

 

Eller kanske du har blivit kall och hård och saknar medlidande och kärlek 

för dina medmänniskor. 
 

- Exemplen kan göras många och här så är det viktigt för oss alla att 

rannsaka oss själva om vi har en bjälke i vårt eget öga.  

 

Samtidigt så låt oss inte falla i andra diket där vi aldrig vågar tillrättavisa 

eller förmana en broder eller syster som är på villovägar eftersom vi ju 

kämpar med våra synder också. 

 

- Utan låt oss älska så mycket så att vi inte låter varandra förstöra 

våra liv som t.ex. Jak 5:19-20 säger: 

 
19

Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och 

någon för honom tillbaka, 
20

så skall denne veta att den som återför en 

syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler 

många synder.  

 

- Men den grundläggande principen gäller att vi inte ska vara snabba 

att döma innan vi är villiga att ta itu med våra egna problem. 

 

I vers 43-45 så får vi en indikator på om vi kanske har en bjälke i vårat 

eget öga och det är att frukten från våra munnar uppenbarar våra 

hjärtans tillstånd. 

 



- I Matteus 7 så används denna liknelse om hur man av frukten 
känner trädet på hur man ska urskilja falska profeter. 

  

Men här i Lukas så böjar på grekiska dessa versar med ett γάρ som 

betyder ty eller för och länkar ihop texten med vad som just sagts om 

flisan och bjälken. Detta är något som tyvärr inte kommer fram i 

Folkbibeln som jag använder mig av. 

 

- Jesus säger: 43 
För

 
Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, 

inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 
44

Ett träd känner 

man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller 

vindruvor från törnbuskar? 
45

En god människa bär fram det som 

är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram 

det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt 

av, det talar munnen.  
 

Precis som när vi går ut i trädgården eller en park inte förväntar oss att 

finna god frukt från ett dåligt träd eller en dålig frukt från ett gott träd 

på samma sätt så avslöjar våra munnar det våra hjärtan är fulla av. 

 

- Fokusen i kontexten är att vi ska rannsaka oss själva och se på den 

frukt vi bär vilken uppenbarar våra hjärtans tillstånd. 

 

Vårt tal blir en indikation på vårt hjärtas tillstånd. 

 

- Vad är det dina ord kommunicerar till människor? Bygger du med 

dina ord upp människor eller använder du ditt tal för att rasera och 

förstöra. 

 

I Ef 4:29 så säger Paulus: 29Låt inget oanständigt tal komma över era 
läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan 

behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. 

  

- Hur är ditt tal: Visar det på barmhärtighet och medlidande eller 

uppenbarar det en dömande attityd? 

 

Här kan det vara bra att vi ibland frågar en broder eller syster: Vad 

uppenbarar mitt tal? 



 
- Vad är det jag kommunicerar till människor med mitt sätt att 

utrycka mig. 

 

Kära vänner vi har nu sett på våra 2 första principer hur vi undviker en 

dömande attityd:  

 

- För det första att vara barmhärtiga såsom vår Fader är barmhärtig 

och för det andra att inte vara för snabba att döma innan vi är 

villiga att ta itu med våra egna problem. 

 

Låt oss nu se på den tredje och sista principen i hur vi undvika att vara 

dömande nämligen: 

 

- Var noga med vem du följer för du kommer bli lik dina lärare. Detta 
ser vi i v.39-40 och i v.46-49. 

 

Vem är det du följer tänk på det för du kommer att bli lik dina lärare. För 

det första så ser vi faran med dåligt inflytande i v.39-40. 

 

- 39
Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? 

Faller då inte båda i gropen? 
40

En lärjunge är inte förmer än sin 

lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. 

  

På mer än ett ställe i evangelierna så beskrivs fariséerna som blinda 

ledare (Matt 15:14; 23:24).  

 

- Fariséerna var kända för sin dömande attityd och var blinda för 

deras egen synd. Dom hade bjälkar i sina ögon. 

 
Vilka är det vi låter oss ledas av? Må vi ha urskiljning så att vi inte låter 

oss ledas av någon som är andligt blind. 

 

- Här så har vi vikten av att vara noga med vilka vi lyssnar till båda att 

de undervisar den sunda läran, men också att deras karaktär 

bekräftar det de undervisar. 

  



Vi får akta oss för vem vi följer för vi kommer bli lika våra lärare. Och det 
är inte för intet som Jak 3:1 säger: Mina bröder, inte många bör bli 

lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.   

 

- Ytterst så är den vi ska följa Jesus. På vandringen genom livet när vi 

följer honom så blir vi mer och mer lika honom och slutligen vid 

hans återkomst i 1 Joh 3:2 så kommer vi att bli lika honom, ty då får 

vi se honom sådan han är. 

  

Må vi följa Jesu exempel och lära. Detta lyfts fram i v.46-49. Här så ger 

oss Jesus en liknelse för att illustrera vikten av att inte bara kalla honom 

för Herre utan att också att ta till oss och göra det han säger. 

 

- Det räcker inte att bara lyssna till hans ord. Vi måste också 

gensvara genom att göra det han säger. 
 

I Jak 1:22 så står det: Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars 

bedrar ni er själva. 

 

- För att illustrera detta så ger oss Jesus en liknelse om två män som 

byggde hus. 

 

Vi läser i v.47-48 47
Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord 

och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er. 
48

Han 

liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden 

på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den 

kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. 

 

- Den person som lyssnar till Jesu ord, tar vara på dem och handlar 

efter dem är lik denna man som byggde ett hus med grunden på en 
klippa. 

 

Floden kom och vräkte mot huset men det kunde inte skadas. Om vi 

verkligen tar till oss Jesu ord och följer hans lära och exempel så spelar 

det ingen roll om denna världs floder och stormar rasar mot oss. 

 

- Gud han kommer att bevara oss till den dag då hans Son kommer 

tillbaks i ära. 



 
I kontrast till detta så visar Jesus i v.49 hur den som inte lyssnar och 

handlar efter Jesu undervisning är lik en annan man som byggde ett hus 

på marken utan en stadig grund. 

 

- När floden kom så rasade allt. Det var detta som Jesus varnade sina 

lyssnare med efter att ha hört hans slättpredikan. 

 

Och samma varning gäller för oss. Om vi inte hörsammar Jesu ord och 

handlar på det så när floden kommer så kommer det hus vi byggt att 

förstöras. 

 

- Om du följt något annat än Jesus och inte byggt ditt liv på honom 

så kommer du inte att bestå 

 
1 Kor 3:11 säger: Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är 

lagd, Jesus Kristus.   

  

- Har du byggt ditt liv på Jesus? Har du tagit till dig hans ord? Han 

kom till denna värld för att rädda oss från syndens fördömelse. 

 

Han som var utan synd, blev till synd för oss och dömdes i syndares 

ställe så att vi ska kunna gå fria. 

 

- Han genomled det straff som vi borde fått på grund av vår synd då 

han på korset tog på sig Faderns vrede.  

 

Och det var där som han visade oss den största tänkbara kärleken, 

barmhärtigheten och medlidandet. 

 
- Och på tredje dagen så uppstod han då han bevisades vara den 

utlovade Messias och Herren. 

 

Och Jesus han vädjar till oss att vända oss bort från vår synd och 

förtrösta på honom för att bli räddade. 

 

- Bygg inte ditt liv på kvicksand utan kom till Jesus, klippan som 

består. Då blir du inte dömd, utan går fri från syndens fördömelse. 



 
Men om du inte gör det så kommer du att svepas bort när Guds dom 

kommer som en flod. 

 

- Hörsamma Jesu ord och bygg ditt liv på honom den fasta klippan. 

 

Till dig som kämpar med en dömande attityd. Ta till dig Jesu barmhärtiga 

attityd.  

 

- Han till och med dog för att rädda sina fiender från Guds straff och 

dom. 

 

När du upptäcker att du inte håller med en broder eller syster eller att 

du inser att de är fel ute: Är då ditt mål att vinna en debatt och få bli 

bevisad ha rätt? Eller är ditt mål din broder eller systers väl? 
 

- När du kommer på någon med att begå en synd: Är då ditt mål att 

sätta dit dom eller som i Gal 6:1 att i mildhet upprätta en sådan? 

 

Vi har nog alla vid ett eller annat tillfälle drabbats av en dömande attityd 

gentemot vår nästa. Och speciellt när vi blir illa behandlade då vi blir 

frestade att ta Guds plats som domare över en människa istället för att 

verka för deras väl.  

 

- Här så är den armeniska kvinnan ett sånt stort exempel för oss. 

Hon visade på barmhärtighet och lämnade domen i Guds hand. 

 

Precis som Jesus i sin bön, Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör 

(Lukas 23:34) 

 
- Och som 1 Pet 2:23 23När han blev smädad, smädade han inte igen, 

och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt 

honom som dömer rättvist.  

 

Så om du kommer på dig själv med en dömande attityd så låt inte bara 

dessa ord som Jesus här sagt gå in genom ett öra och ut genom det 

andra.  

 



- Utan handla på det och gör som han säger: 
  

1. Be att du skulle vara barmhärtig så som Fadern är barmhärtig.  

2. Rannsaka dig själv och var inte för snabb att döma innan du är villig 

att ta itu med dina egna problem. 

3. Var noga med vem du följer för du kommer bli lik dina lärare. Följ 

Jesu exempel och lära. 

 

 

 


