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de sig om saker man inte kan se, 
framförallt hjärtats hållning. För 
det tredje att de bortsåg de från sin 
egen syndfullhet när de dömde. Det 
är denna form av dömande Kristus 
vänder sig emot.  

Ett exempel på denna ytliga och 
osakliga form av dömande finner 
vi när fariseerna anklagar Kristus 
för sabbatsbrott när han botade 
sjuka (Joh. 5: 1-16). Det var arbete 
menade de och glömde berömma 
honom för att han hjälpt en män-
niska till hälsa. Sabbaten var gjord 
för människan och inte tvärtom 
(Mark 2:27). Efter en sådan dis-
kussion med fariseerna säger Kris-
tus: ”Döm inte efter skenet, utan fäll 
en rätt dom!” (Joh. 7:24)  

Vi har också lätt att bedöma 
saker och ting på ett ytligt sätt. Vi 
ser ofta bara på ytan utan att fråga 
varför det är så. Har jag verkligen 
skäl för det jag säger? Ibland kan vi 
gömma vår upprördhet under vad 
vi menar är bibliska skäl.  Men om 
vi ser något som vi tror är fel måste 
vi vara försiktiga innan vi uttalar 
oss kategoriskt. Det kanske i själva 
verket är vi själva som missuppfat-
tat situationen. Osakligt blir det 
när vi inte har alla fakta på bordet, 
när vi inte pratar med personen vi 
vill döma eller skaffar oss en or-
dentlig uppfattning genom andra 
fakta. Det är så lätt att missta sig.

Att använda en hel årslön för 
en begravning, är det slöseri med 
pengar som skulle kunna användas 
till Guds rike eller till välgörenhet? 
”Ja, självklart”, skulle några av oss 
säga direkt. Men det var exakt vad 
Maria från Betania gjorde när hon 
använde en hel flaska äkta nar-
dusolja för att smörja Jesu fötter 
och huvud (Joh. 12:1-8, Mark. 

14:3-9, Matt. 26: 6-16). Inte bara 
Judas (Joh. 12:4) utan också de 
andra lärjungarna dömde henne 
för det (Matt 26:8). Men Kristus 
dömde henne inte utan förklarade 
att oljan var en förberedelse för 
hans begravning och berömde 
henne med orden: ”Överallt i hela 
världen, där detta evangelium pre-
dikas, skall man också berätta vad 
hon gjorde och komma ihåg henne.” 
(Matt. 26: 13). Istället för att se 
den goda gärningen såg de bara till 
pengavärdet och silade mygg och 
svalde kameler (Matt 23:24). De 
hade inte alla som visade att den 
verklige tjuven i lärjungaskaran var 
Judas, som kritiserat henne. Han 
själv stoppade pengar ur lärjung-
arnas kassa i egen 
ficka (Joh. 12:6).

Vi ska se ytter-
ligare ett exempel 
på att döma på 
ett yttre och ytligt 
sätt. När Kristus 
besökte fariseen 
Simons hus fanns 
där också en känd 
synderska. Hon 
smorde Kristi 
fötter med sina 
tårar och torkade 
dem med sitt hår 
(Luk 7:36-50).  
”Farisén som hade inbjudit honom 
såg det och tänkte: ’Om den mannen 
vore en profet skulle han känna till 
vad det är för slags kvinna som rör 
vid honom, att hon är en synder-
ska.’” (Luk. 7:39) Simon dömde 
henne direkt utan att skaffa sig 
närmare kunskap om henne. Han 
gick på vad ryktena sa om henne, 
att hon var stämplad som en syn-
dare.

Nu kan man förstås mena att 
bara Kristus kunde se in i hennes 
hjärta. Men Kristus fäster inte 
Simons uppmärksamhet på det 
man inte kan se, utan på det man 
faktiskt kan se. Han sa till Simon: 
”Ser du den här kvinnan? När jag 
kom in i ditt hus, gav du mig inget 
vatten till mina fötter. Men hon har 
vätt mina fötter med sina tårar och 
torkat dem med sitt hår. Du gav mig 
inte någon hälsningskyss, men sedan 
jag kom in har hon inte upphört 
att kyssa mina fötter. Du smorde 
inte mitt huvud med olja, men hon 
har smort mina fötter med balsam. 
Därför säger jag dig: Hon har fått 
förlåtelse för sina många synder. Det 
är därför hon visar så stor kärlek. 

Men den som har 
fått litet förlå-
tet älskar litet.” 
Sedan sade han 
till henne: ”Dina 
synder är för-
låtna.” Då började 
de andra bords-
gästerna fråga sig: 
”Vem är den här 
mannen, som till 
och med förlåter 
synder?” Men Jesus 
sade till kvinnan: 
”Din tro har frälst 
dig. Gå i frid.”  

(Luk. 7:44-50)
Simon hade inte pratat med 

kvinnan eller lagt märkte till hur 
hennes ånger över synden yttrade 
sig i tårar och hur hennes tro ytt-
rade sig i att hon tvättade Guds 
Sons fötter. Kristus menar att han 
borde ha sett kvinnan.

Att döma ytligt är att inte se 
människor, hur de agerar, vad de 
säger, att inte lyssna till dem, utan 
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Så frågan är inte om 
det är rätt eller fel att 
döma, frågan är vad 
och hur man dömer.  
Och de som avfärdar 
människor som dömer 
såsom fördömande, 
uttalar inte också 
dessa en sorts dom? 
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LUTHERSKA
BEKÄNNELSE
KYRKAN (LBK)

• Lutherska Bekännelsekyrkan är en evangelisk 
luthersk kyrka som tror att Gud har skänkt hela 
världen glädjebudskapet om den försoning som 
skett i Kristus. Vi tror att Jesus Kristus till sin 
natur är sann Gud, att han har blivit människa 
för vår skull, levt ett syndfritt liv, lidit och dött 
i vårt ställe och uppstått från de döda. Genom 
tron tar vi emot denna försoning, får förlåtelse 
för våra synder och har löfte om evigt liv tillsam-
mans med Gud. Syftet med vår kyrkas exi stens 
är att föra vidare detta glädjebudskap, och att 
samlas kring predikan, dop och nattvard för att 
växa i den tro vi fått av Gud.

• Vår kyrkas tro har en enda grundval, nämligen 
det Ord som Gud har gett oss i Gamla och Nya 
testamentets heliga skrifter. Det är Gud själv 
som har inspirerat de mänskliga författarna till 
Bibelns 66 böcker, och därför ska dessa skrif-
ter inte förstås som mänskliga produkter utan 
som Guds eget ord. Bibelns ord är den enda 
normen för sann kristen lära. Vi tror att Bibeln 
ska läsas utifrån dess egna anspråk och karak-
tär. Poesi ska läsas som poesi, historia som 
historia och så vidare.

• Vi bekänner oss till de lutherska bekännelse-
skrifterna samlade i Konkordieboken från år 
1580, eftersom vi funnit att de helt överens-
stämmer med vår kyrkas enda grundval: 
Bibeln.

• Vår tro är inte ny, utan har funnits i alla tider, 
där människor har tagit till sig Guds ord och 
rättat sig efter det. Eftersom vi har förstått att vi 
är stora syndare inför Gud behöver vi Guds ords 
rena och klara undervisning, där förlåtelse och 
upprättelse skänks åt oss genom förkunnelsen 
av Jesu försoningsverk.

• LBK delar tro och kyrkogemenskap med 
KELK, den Konfessionella evangelisk-lutherska 
konferensen, som består av ett tjugotal kyrkor 
runtom i världen, bland annat Evangelisch- 
Lutherische Freikirche i Tyskland, Evangelical 
Lutheran Synod och Wisconsin Evangelical Luth-
eran Synod i USA. Tillsammans är vi omkring 
en halv miljon kristna i denna internationella ge-
menskap, och det är vår önskan att allt fler ska 
dela vår gemenskap, där Frälsaren Jesus och 
syndernas förlåtelse alltid står i centrum.

Av Stefan Sjöqvist

”Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty 
med den dom ni dömer med, skall 
ni bli dömda, och med det mått ni 
mäter med, skall det mätas upp åt er.  
Varför ser du flisan i din broders öga 
men märker inte bjälken i ditt eget 
öga?  Eller hur kan du säga till din 
broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt 
öga, du som har en bjälke i ditt eget 
öga? Du hycklare, ta först bort bjäl-
ken ur ditt eget öga! Då kommer du 
att se så klart att du kan ta ut flisan 
ur din broders öga.  Ge inte det 
heliga åt hundarna och kasta inte 
era pärlor för svinen. De trampar 
ner dem och vänder sig om och sliter 
sönder er.” (Matt. 7:1-6)

Jag tror många av oss har hört det 
sägas: ”Var inte så fördömande, döm 
inte mig.” Så fort man har att göra 
med att uttala sig tydligt negativt 
om ett beteende som innefattar 
någon som är omtyckt, så säger 
man: ”vem är du att döma honom?” 
Om det hade handlat om en över-
kritisk attityd, eller en egenrättfär-
dig överlägsen inställning, så hade 
det varit gott och väl. Men alltför 
ofta kastas frasen fram, när man 
vill försvara ett omoraliskt eller 
felaktigt beteende eller lära.

Somliga tycks mena att om man 
uttalar sig om vad som är fel och 
rätt, sant eller falskt, så dömer man 
på ett sätt som strider mot Kristi 
ord i dagens text: ”döm inte”. Men 
om orden skulle betyda att man 
aldrig fick uttala sig om vad som 
är rätt och fel, så kan vi konstatera 
att alla människor dömer i den 
meningen. Om man skulle kasta 
ut frågan om våldtäkt är fel, om 
övergrepp och kränkning är fel, så 

skulle de som säger att man aldrig 
får döma säga: ”Klart det är fel!” 
De säger inte: ”Jag vet inte om det 
är fel, lämna det åt Gud.” Så frågan 
är inte om det är rätt eller fel att 
döma, frågan är vad och hur man 
dömer.  Och de som avfärdar män-
niskor som dömer såsom fördö-
mande, uttalar inte också dessa en 
sorts dom?  Att Kristus inte menar 
att man aldrig får uttala sig om fel 
och rätt visar han femton verser 
längre fram där han förklarar att 
man ska lära känna trädet genom 
dess frukter (v. 15-20). I Johannes 
evangelium till och med uppmanar 
han oss att döma, då han säger: 
”Döm inte efter skenet, utan fäll en 
rätt dom!” (Joh. 7:24)

En parallell till Kristi ord om 
dömande i dagens text finns i 
Romarbrevet 2 där Paulus säger: 
”Därför är du utan ursäkt, du män-
niska, vem du än är som dömer. När 
du dömer en annan fördömer du dig 
själv. Du som dömer handlar ju på 
samma sätt.” (Rom. 2:1) Men inte 
heller här betyder orden att man 
aldrig får döma någon eftersom 
han i samma kapitel säger: ”En 
sådan som till kroppen är oomskuren 
men håller lagen skall döma dig som 
bryter mot lagen” (Rom. 2:27)

Så vad menar Kristus egentligen 
med orden: ”Döm inte, så blir ni 
inte dömda”?Nyckeln finns i vers 
fem där Kristus talar om hycklare. 
Det är ett ord som han bara använ-
der mot fariseerna. Det finns mer 
eller mindre fariseism hos oss alla, 
men det som kännetecknade fari-
seernas dömande var framförallt 
tre saker: För det första att de ofta 
dömde på ett ytligt och osakligt sätt. 
För det andra att de genom svepande 
omdömen om människor uttalade 

Döm inte
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de sig om saker man inte kan se, 
framförallt hjärtats hållning. För 
det tredje att de bortsåg de från sin 
egen syndfullhet när de dömde. Det 
är denna form av dömande Kristus 
vänder sig emot.  

Ett exempel på denna ytliga och 
osakliga form av dömande finner 
vi när fariseerna anklagar Kristus 
för sabbatsbrott när han botade 
sjuka (Joh. 5: 1-16). Det var arbete 
menade de och glömde berömma 
honom för att han hjälpt en män-
niska till hälsa. Sabbaten var gjord 
för människan och inte tvärtom 
(Mark 2:27). Efter en sådan dis-
kussion med fariseerna säger Kris-
tus: ”Döm inte efter skenet, utan fäll 
en rätt dom!” (Joh. 7:24)  

Vi har också lätt att bedöma 
saker och ting på ett ytligt sätt. Vi 
ser ofta bara på ytan utan att fråga 
varför det är så. Har jag verkligen 
skäl för det jag säger? Ibland kan vi 
gömma vår upprördhet under vad 
vi menar är bibliska skäl.  Men om 
vi ser något som vi tror är fel måste 
vi vara försiktiga innan vi uttalar 
oss kategoriskt. Det kanske i själva 
verket är vi själva som missuppfat-
tat situationen. Osakligt blir det 
när vi inte har alla fakta på bordet, 
när vi inte pratar med personen vi 
vill döma eller skaffar oss en or-
dentlig uppfattning genom andra 
fakta. Det är så lätt att missta sig.

Att använda en hel årslön för 
en begravning, är det slöseri med 
pengar som skulle kunna användas 
till Guds rike eller till välgörenhet? 
”Ja, självklart”, skulle några av oss 
säga direkt. Men det var exakt vad 
Maria från Betania gjorde när hon 
använde en hel flaska äkta nar-
dusolja för att smörja Jesu fötter 
och huvud (Joh. 12:1-8, Mark. 

14:3-9, Matt. 26: 6-16). Inte bara 
Judas (Joh. 12:4) utan också de 
andra lärjungarna dömde henne 
för det (Matt 26:8). Men Kristus 
dömde henne inte utan förklarade 
att oljan var en förberedelse för 
hans begravning och berömde 
henne med orden: ”Överallt i hela 
världen, där detta evangelium pre-
dikas, skall man också berätta vad 
hon gjorde och komma ihåg henne.” 
(Matt. 26: 13). Istället för att se 
den goda gärningen såg de bara till 
pengavärdet och silade mygg och 
svalde kameler (Matt 23:24). De 
hade inte alla som visade att den 
verklige tjuven i lärjungaskaran var 
Judas, som kritiserat henne. Han 
själv stoppade pengar ur lärjung-
arnas kassa i egen 
ficka (Joh. 12:6).

Vi ska se ytter-
ligare ett exempel 
på att döma på 
ett yttre och ytligt 
sätt. När Kristus 
besökte fariseen 
Simons hus fanns 
där också en känd 
synderska. Hon 
smorde Kristi 
fötter med sina 
tårar och torkade 
dem med sitt hår 
(Luk 7:36-50).  
”Farisén som hade inbjudit honom 
såg det och tänkte: ’Om den mannen 
vore en profet skulle han känna till 
vad det är för slags kvinna som rör 
vid honom, att hon är en synder-
ska.’” (Luk. 7:39) Simon dömde 
henne direkt utan att skaffa sig 
närmare kunskap om henne. Han 
gick på vad ryktena sa om henne, 
att hon var stämplad som en syn-
dare.

Nu kan man förstås mena att 
bara Kristus kunde se in i hennes 
hjärta. Men Kristus fäster inte 
Simons uppmärksamhet på det 
man inte kan se, utan på det man 
faktiskt kan se. Han sa till Simon: 
”Ser du den här kvinnan? När jag 
kom in i ditt hus, gav du mig inget 
vatten till mina fötter. Men hon har 
vätt mina fötter med sina tårar och 
torkat dem med sitt hår. Du gav mig 
inte någon hälsningskyss, men sedan 
jag kom in har hon inte upphört 
att kyssa mina fötter. Du smorde 
inte mitt huvud med olja, men hon 
har smort mina fötter med balsam. 
Därför säger jag dig: Hon har fått 
förlåtelse för sina många synder. Det 
är därför hon visar så stor kärlek. 

Men den som har 
fått litet förlå-
tet älskar litet.” 
Sedan sade han 
till henne: ”Dina 
synder är för-
låtna.” Då började 
de andra bords-
gästerna fråga sig: 
”Vem är den här 
mannen, som till 
och med förlåter 
synder?” Men Jesus 
sade till kvinnan: 
”Din tro har frälst 
dig. Gå i frid.”  

(Luk. 7:44-50)
Simon hade inte pratat med 

kvinnan eller lagt märkte till hur 
hennes ånger över synden yttrade 
sig i tårar och hur hennes tro ytt-
rade sig i att hon tvättade Guds 
Sons fötter. Kristus menar att han 
borde ha sett kvinnan.

Att döma ytligt är att inte se 
människor, hur de agerar, vad de 
säger, att inte lyssna till dem, utan 
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Så frågan är inte om 
det är rätt eller fel att 
döma, frågan är vad 
och hur man dömer.  
Och de som avfärdar 
människor som dömer 
såsom fördömande, 
uttalar inte också 
dessa en sorts dom? 
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LUTHERSKA
BEKÄNNELSE
KYRKAN (LBK)

• Lutherska Bekännelsekyrkan är en evangelisk 
luthersk kyrka som tror att Gud har skänkt hela 
världen glädjebudskapet om den försoning som 
skett i Kristus. Vi tror att Jesus Kristus till sin 
natur är sann Gud, att han har blivit människa 
för vår skull, levt ett syndfritt liv, lidit och dött 
i vårt ställe och uppstått från de döda. Genom 
tron tar vi emot denna försoning, får förlåtelse 
för våra synder och har löfte om evigt liv tillsam-
mans med Gud. Syftet med vår kyrkas exi stens 
är att föra vidare detta glädjebudskap, och att 
samlas kring predikan, dop och nattvard för att 
växa i den tro vi fått av Gud.

• Vår kyrkas tro har en enda grundval, nämligen 
det Ord som Gud har gett oss i Gamla och Nya 
testamentets heliga skrifter. Det är Gud själv 
som har inspirerat de mänskliga författarna till 
Bibelns 66 böcker, och därför ska dessa skrif-
ter inte förstås som mänskliga produkter utan 
som Guds eget ord. Bibelns ord är den enda 
normen för sann kristen lära. Vi tror att Bibeln 
ska läsas utifrån dess egna anspråk och karak-
tär. Poesi ska läsas som poesi, historia som 
historia och så vidare.

• Vi bekänner oss till de lutherska bekännelse-
skrifterna samlade i Konkordieboken från år 
1580, eftersom vi funnit att de helt överens-
stämmer med vår kyrkas enda grundval: 
Bibeln.

• Vår tro är inte ny, utan har funnits i alla tider, 
där människor har tagit till sig Guds ord och 
rättat sig efter det. Eftersom vi har förstått att vi 
är stora syndare inför Gud behöver vi Guds ords 
rena och klara undervisning, där förlåtelse och 
upprättelse skänks åt oss genom förkunnelsen 
av Jesu försoningsverk.

• LBK delar tro och kyrkogemenskap med 
KELK, den Konfessionella evangelisk-lutherska 
konferensen, som består av ett tjugotal kyrkor 
runtom i världen, bland annat Evangelisch- 
Lutherische Freikirche i Tyskland, Evangelical 
Lutheran Synod och Wisconsin Evangelical Luth-
eran Synod i USA. Tillsammans är vi omkring 
en halv miljon kristna i denna internationella ge-
menskap, och det är vår önskan att allt fler ska 
dela vår gemenskap, där Frälsaren Jesus och 
syndernas förlåtelse alltid står i centrum.

Av Stefan Sjöqvist

”Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty 
med den dom ni dömer med, skall 
ni bli dömda, och med det mått ni 
mäter med, skall det mätas upp åt er.  
Varför ser du flisan i din broders öga 
men märker inte bjälken i ditt eget 
öga?  Eller hur kan du säga till din 
broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt 
öga, du som har en bjälke i ditt eget 
öga? Du hycklare, ta först bort bjäl-
ken ur ditt eget öga! Då kommer du 
att se så klart att du kan ta ut flisan 
ur din broders öga.  Ge inte det 
heliga åt hundarna och kasta inte 
era pärlor för svinen. De trampar 
ner dem och vänder sig om och sliter 
sönder er.” (Matt. 7:1-6)

Jag tror många av oss har hört det 
sägas: ”Var inte så fördömande, döm 
inte mig.” Så fort man har att göra 
med att uttala sig tydligt negativt 
om ett beteende som innefattar 
någon som är omtyckt, så säger 
man: ”vem är du att döma honom?” 
Om det hade handlat om en över-
kritisk attityd, eller en egenrättfär-
dig överlägsen inställning, så hade 
det varit gott och väl. Men alltför 
ofta kastas frasen fram, när man 
vill försvara ett omoraliskt eller 
felaktigt beteende eller lära.

Somliga tycks mena att om man 
uttalar sig om vad som är fel och 
rätt, sant eller falskt, så dömer man 
på ett sätt som strider mot Kristi 
ord i dagens text: ”döm inte”. Men 
om orden skulle betyda att man 
aldrig fick uttala sig om vad som 
är rätt och fel, så kan vi konstatera 
att alla människor dömer i den 
meningen. Om man skulle kasta 
ut frågan om våldtäkt är fel, om 
övergrepp och kränkning är fel, så 

skulle de som säger att man aldrig 
får döma säga: ”Klart det är fel!” 
De säger inte: ”Jag vet inte om det 
är fel, lämna det åt Gud.” Så frågan 
är inte om det är rätt eller fel att 
döma, frågan är vad och hur man 
dömer.  Och de som avfärdar män-
niskor som dömer såsom fördö-
mande, uttalar inte också dessa en 
sorts dom?  Att Kristus inte menar 
att man aldrig får uttala sig om fel 
och rätt visar han femton verser 
längre fram där han förklarar att 
man ska lära känna trädet genom 
dess frukter (v. 15-20). I Johannes 
evangelium till och med uppmanar 
han oss att döma, då han säger: 
”Döm inte efter skenet, utan fäll en 
rätt dom!” (Joh. 7:24)

En parallell till Kristi ord om 
dömande i dagens text finns i 
Romarbrevet 2 där Paulus säger: 
”Därför är du utan ursäkt, du män-
niska, vem du än är som dömer. När 
du dömer en annan fördömer du dig 
själv. Du som dömer handlar ju på 
samma sätt.” (Rom. 2:1) Men inte 
heller här betyder orden att man 
aldrig får döma någon eftersom 
han i samma kapitel säger: ”En 
sådan som till kroppen är oomskuren 
men håller lagen skall döma dig som 
bryter mot lagen” (Rom. 2:27)

Så vad menar Kristus egentligen 
med orden: ”Döm inte, så blir ni 
inte dömda”?Nyckeln finns i vers 
fem där Kristus talar om hycklare. 
Det är ett ord som han bara använ-
der mot fariseerna. Det finns mer 
eller mindre fariseism hos oss alla, 
men det som kännetecknade fari-
seernas dömande var framförallt 
tre saker: För det första att de ofta 
dömde på ett ytligt och osakligt sätt. 
För det andra att de genom svepande 
omdömen om människor uttalade 

Döm inte
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öga, du som har en bjälke i ditt eget 
öga?” (v. 2-4)

Någon har sagt: ”Stora männis-
kor är de som är omedvetna om sin 
storhet, bara små människor vill öka 
sin betydelse genom att sänka ner 
andra.” 

Guds apostel Paulus säger: 
”Därför är du utan ursäkt, du män-
niska, vem du än är som dömer. När 
du dömer en annan fördömer du 
dig själv. Du som dömer handlar ju 
på samma sätt. Vi vet att Guds dom 
med rätta drabbar dem som handlar 
så. Menar du att du skall komma 
undan Guds dom, du människa, 
när du dömer dem som handlar så, 
och själv gör på samma sätt?” (Rom. 
2:1:3)

En man kom på att han hade 
problem med att kommunicera 
med sin fru, så han drog slutsatsen 
att hon hade dålig hörsel. Han 
ville då göra ett test för att se om 
det stämde. En kväll satte han sig 
på en stol en bit bort i rummet, 
hennes rygg var vänd mot honom 
så att hon inte kunde se honom: 
”Kan du höra mig”, viskade han”. 
Han hörde inget svar, så han flyt-
tade lite närmare och sa lågmält: 
”Hör du mig nu?”. Fortfarande 
inget svar. Tyst smög han sig när-
mare och sa: ”Kan du höra mig?” 
Fortfarande inget svar. Till slut 
stod han precis bakom henne och 
sa med normal röst: ”Kan du höra 
mig nu?”. Till sin förvåning hörde 
han nu henne svara, lite irriterat: 
”För fjärde gången: ja, jag hör dig!”.

Vi har så lätt att se andras fel, 
utan att tänka på de fel vi själva 
har. Kanske ser vi inte ens klarsynt 
på grund av våra egna fel. Abraham 
Lincoln sa en gång: ”Gör rent ditt 
finger innan du pekar på mina 
fläckar. Det absolut värsta är när 
vi försöker göra oss själva bättre 
på andras bekostnad. En sådan 
balansvåg ville Guds apostel Paulus 

inte ha. Han skriver: ”Inte så att 
vi vågar jämföra eller mäta oss med 
somliga av dem som rekommenderar 
sig själva. När de mäter sig med sig 
själva och jämför sig med sig själva, 
förstår de ingenting.” (2 Kor. 10:12)   

Genom att kritisera andra inbil-
lar vi oss lätt att vi är bättre. När 
vi ser en annans synd är det lätt att 
tänka: ”Jag kanske inte är så dålig i 
alla fall!”  Det är också ett särdrag i 
fariseismen. Fariseen i templet bad: 
”Gud, jag tackar dig för att jag inte 
är som andra människor, rånare, 
brottslingar, äktenskapsbrytare, eller 
som den där publikanen.” (Luk. 
18:11) Ändå var det publikanen 
och inte fariseen som var rättfärdig. 
Inte därför att han hade ett bättre 
yttre, utan därför att han ångrade 
sina synder och vände sig till Gud 
om nåd och förlåtelse.

På samma sätt bad psalmisten 
till Gud: ”Utrannsaka mig, Gud 
och känn mitt hjärta, pröva mig och 
känn mina tankar.  Se till om jag är 
på en olycksväg och led mig på den 
eviga vägen.” (Ps. 139:23-24)   

Skriften lär oss om hur vi skall 
förhålla oss till andra: ”Kärleken 
är tålig och mild, kärleken avundas 
inte, den skryter inte, den är inte 
uppblåst, den uppför sig inte illa, 
den söker inte sitt, den brusar inte 
upp, den tillräknar inte det onda. 
Den gläder sig inte över orättfär-
digheten men har sin glädje i san-
ningen.” (1 Kor. 13:4-7)

Kristus säger idag om vårt be-
mötande av andra människor: ”Du 
hycklare, ta först bort bjälken ur ditt 
eget öga! Då kommer du att se så 
klart att du kan ta ut flisan ur din 
broders öga.” (Matt. 7:5) 

Lägg nu märke till en sak. Att 
inte döma handlar inte om att 
helt och hållet avstå från att hjälpa 
sina medmänniskor med det som 
plågar dem. Kristus uppmanar oss 
att ta bort bjälken ur vårt eget öga 

för att också kunna ta bort flisan 
ur vår broders öga. När vi ser klart 
så kan vi ju också göra det.

Men här kan vi observera två 
saker. Det ena är att vi börjar med 
oss själva, det andra är att målet 
med att se sin broders flisa inte är 
att utmåla honom som en person 
med dålig syn, utan att få bort 
flisan. ”Då kommer du att se så 
klart att du kan ta ut flisan ur din 
broders öga.” Målet med våra för-
maningar ska alltså alltid vara våra 
syskons frälsning. 

Men hur tar man bort bjelken 
ur sitt eget öga? Svaret är ånger och 
tro. Du och jag är syndare, och 
några av de synder vi begår är att 
vi t.ex. ser ner på andra människor, 
att vi talar illa om dem, att vi inte 
älskar dem av hela vårt hjärta, att 
vi inte sätter Gud först i våra liv. 
Om vi ständigt lät Gud vara Gud, 
så hade vi inte varit så högmodiga. 
Inför Gud är vi ju små. Allt detta 
är synd. Synd är alla brott vi begår 
mot Guds lag i ord, tankar och 
gärningar.

Kristus offrades i vårt ställa på 
korset för att rena oss från alla våra 
synder och friköpa oss från vår 
skuld. Denna förlåtelse kommer 
till oss genom evangelium i Ord 
och sakrament och vi tar emot den 
genom tron på Jesus Kristus, vår 
Frälsare.

Att ta bort bjälken ur sitt eget 
öga är att ångra sina synder och 
att leva av Guds nåd och förlåtelse 
genom evangelium i Ord och 
sakrament. När vi gör det kan vi 
också hjälpa vår broder med hans 
flisa. 

Amen

 

kategoriskt kasta domar omkring 
sig. Istället ska vi lyssna på män-
niskor och prata med dem. Kanske 
har vi helt missuppfattat vad de har 
för inställning. Kanske är den vi 
trodde var obotfärdig i själva verket 
en person som kämpar med sin 
synd och ångrar 
den. 

I berättelsen 
om fariseen 
Simon och syn-
derskan i hans 
hus ser vi också 
hur Simon talar 
om synderskan, 
inte ödmjukt 
till henne. Kris-
tus däremot ser 
henne, hennes 
person, hennes 
handlande, 
och han talar 
till henne. När 
han talar om 
henne talar han inte för att klan-
dra henne, utan för att upprätta 
hennes anseende inför människor.

Det är också viktigt att innan 
man dömer någon tala med 
honom eller henne mellan fyra 
ögon. Vad står det i Matteus 18? 
Står det: ”Om din broder syndar, så 
ska du gå och tala med alla andra 
om synden”? Nej, det står: ” Om din 
broder har begått en synd, så gå och 
ställ honom till svars enskilt, mellan 
fyra ögon.” (Matt. 18:15) 

Vi är ofta för snabba att blotta 
andras fel. Vi inser inte vilken 
skada vi kan göra när vi lyfter upp 
andras fel offentligt. Vi kan också 
fråga oss vilken nytta och vilken 
hjälp din broder eller syster har av 
att ha blivit dömd utan att ha haft 
en chans att försvara eller förklara 
sig, eller ens att bättra sig. Luther 
säger: ”heder och ära är lätt att 
förlora, men icke lätt att återvinna” 
(SKB s. 430).

Det fanns en lärd jude i Efesus 
som hette Apollos (Apg. 18:24). 
Han var kunnig i Skriften och 
kände evangelium, han talade brin-
nande i anden och undervisade om 
Jesus (Apg. 18:25). Men det fanns 
ett problem, en brist i hans lära. 

Han kände bara till 
Johannes dop. Paret 
Priskilla och Akvila 
fick höra honom 
undervisa i synago-
gan (Apg. 18:26). 
Så vad gjorde de? 
Gick de och talade 
med synagogans 
ledning om att sy-
nagogan anlitat en 
lärare som hade en 
brist i läran? Kor-
rigerade de honom 
inför hela synago-
gan? Nej, vi läser 
att ”Priskilla och 
Akvila … tog sig an 

honom och förklarade grundligare 
Guds väg för honom.” (Apg. 18:26) 
Giertz och NIV (New Internatio-
nal Version) översätter att de ”tog 
honom hem till sig”. 

Det är lätt att kritisera, det 
kan vem som helst göra med för-
bundna ögon. Det är lätt att tala 
om andras fel med andra än dem 
det gäller. Skriften säger: ”Den som 
vaktar sin mun och sin tunga beva-
rar sitt liv för svårigheter.” (Ords. 
21:23).  Någon har sagt: ”Man 
kan inte döma en person utifrån vad 
andra säger om honom, men man 
kan döma en person utifrån vad han 
säger om andra.” Det svåra är att ta 
sig an syndare, att sitta ner, lyssna 
på dem, tala med dem och erbjuda 
sin hjälp. 

Visst ska man tala med syndare 
om synden, men låt oss ta Kristus 
till föredöme. Han använde nästan 
aldrig hårda ord och svepande om-
dömen om och till dem som kalla-

des syndare. Han accepterade inte 
synden. Han förde syndare till om-
vändelse, men när han mötte dem 
hade han inte en kall och oförson-
lig attityd. De gånger vi märker 
att Kristus använder hårdhet och 
stränghet så är det inte mot dem 
som bågnade under synd och skuld 
utan mot den tidens präktiga reli-
giösa och fromma människor, de 
s.k. fariseerna (Se t.ex. Matt 23: 
1-36). Lukas beskriver fariseismen 
i några korta ord. De ”var säkra på 
att de själva var rättfärdiga och … 
föraktade andra.” (Luk. 18:9)

Kristus var tydlig med den 
samaritiska kvinnans synd (Joh. 4: 
18), men i samma sammanhang, 
ja faktiskt innan han talar om den, 
har han gett henne budskapet om 
Guds nåd och förlåtelse (Joh, 4: 
13,14). 

Att vara tydlig om vad som är 
synd betyder inte att man ska var 
hård eller ovänlig. Paulus skriver 
till Timoteus: ”en Herrens tjänare 
skall inte strida utan vara vänlig 
mot alla, skicklig att undervisa och 
tålig när han får lida. Han skall i 
ödmjukhet tillrättavisa sina mot-
ståndare. Kanske ger Gud dem om-
vändelse, så att de kommer till insikt 
om sanningen.” (2 Tim. 2:24, 25) 
Att vara fast mot det som är fel, 
det som är orätt och synd, är inte 
detsamma som att vara hård. När 
vi bemöter synd skall vi använda 
lika mycket tid till att lyssna som 
att förmana och till att trösta om 
syndaren ångrar sig.

När vi tänker på andras synder 
så skall vi också tänka på vår egen 
syndfullhet. Kristus säger idag: ”Ty 
med den dom ni dömer med, skall 
ni bli dömda, och med det mått ni 
mäter med, skall det mätas upp åt er. 
Varför ser du flisan i din broders öga 
men märker inte bjälken i ditt eget 
öga? Eller hur kan du säga till din 
broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt 

Att vara fast mot det 
som är fel, det som 
är orätt och synd, är 
inte detsamma som 
att vara hård. När vi 
bemöter synd skall vi 
använda lika mycket 
tid till att lyssna som 
att förmana och till att 
trösta om syndaren 
ångrar sig.
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öga, du som har en bjälke i ditt eget 
öga?” (v. 2-4)

Någon har sagt: ”Stora männis-
kor är de som är omedvetna om sin 
storhet, bara små människor vill öka 
sin betydelse genom att sänka ner 
andra.” 

Guds apostel Paulus säger: 
”Därför är du utan ursäkt, du män-
niska, vem du än är som dömer. När 
du dömer en annan fördömer du 
dig själv. Du som dömer handlar ju 
på samma sätt. Vi vet att Guds dom 
med rätta drabbar dem som handlar 
så. Menar du att du skall komma 
undan Guds dom, du människa, 
när du dömer dem som handlar så, 
och själv gör på samma sätt?” (Rom. 
2:1:3)

En man kom på att han hade 
problem med att kommunicera 
med sin fru, så han drog slutsatsen 
att hon hade dålig hörsel. Han 
ville då göra ett test för att se om 
det stämde. En kväll satte han sig 
på en stol en bit bort i rummet, 
hennes rygg var vänd mot honom 
så att hon inte kunde se honom: 
”Kan du höra mig”, viskade han”. 
Han hörde inget svar, så han flyt-
tade lite närmare och sa lågmält: 
”Hör du mig nu?”. Fortfarande 
inget svar. Tyst smög han sig när-
mare och sa: ”Kan du höra mig?” 
Fortfarande inget svar. Till slut 
stod han precis bakom henne och 
sa med normal röst: ”Kan du höra 
mig nu?”. Till sin förvåning hörde 
han nu henne svara, lite irriterat: 
”För fjärde gången: ja, jag hör dig!”.

Vi har så lätt att se andras fel, 
utan att tänka på de fel vi själva 
har. Kanske ser vi inte ens klarsynt 
på grund av våra egna fel. Abraham 
Lincoln sa en gång: ”Gör rent ditt 
finger innan du pekar på mina 
fläckar. Det absolut värsta är när 
vi försöker göra oss själva bättre 
på andras bekostnad. En sådan 
balansvåg ville Guds apostel Paulus 

inte ha. Han skriver: ”Inte så att 
vi vågar jämföra eller mäta oss med 
somliga av dem som rekommenderar 
sig själva. När de mäter sig med sig 
själva och jämför sig med sig själva, 
förstår de ingenting.” (2 Kor. 10:12)   

Genom att kritisera andra inbil-
lar vi oss lätt att vi är bättre. När 
vi ser en annans synd är det lätt att 
tänka: ”Jag kanske inte är så dålig i 
alla fall!”  Det är också ett särdrag i 
fariseismen. Fariseen i templet bad: 
”Gud, jag tackar dig för att jag inte 
är som andra människor, rånare, 
brottslingar, äktenskapsbrytare, eller 
som den där publikanen.” (Luk. 
18:11) Ändå var det publikanen 
och inte fariseen som var rättfärdig. 
Inte därför att han hade ett bättre 
yttre, utan därför att han ångrade 
sina synder och vände sig till Gud 
om nåd och förlåtelse.

På samma sätt bad psalmisten 
till Gud: ”Utrannsaka mig, Gud 
och känn mitt hjärta, pröva mig och 
känn mina tankar.  Se till om jag är 
på en olycksväg och led mig på den 
eviga vägen.” (Ps. 139:23-24)   

Skriften lär oss om hur vi skall 
förhålla oss till andra: ”Kärleken 
är tålig och mild, kärleken avundas 
inte, den skryter inte, den är inte 
uppblåst, den uppför sig inte illa, 
den söker inte sitt, den brusar inte 
upp, den tillräknar inte det onda. 
Den gläder sig inte över orättfär-
digheten men har sin glädje i san-
ningen.” (1 Kor. 13:4-7)

Kristus säger idag om vårt be-
mötande av andra människor: ”Du 
hycklare, ta först bort bjälken ur ditt 
eget öga! Då kommer du att se så 
klart att du kan ta ut flisan ur din 
broders öga.” (Matt. 7:5) 

Lägg nu märke till en sak. Att 
inte döma handlar inte om att 
helt och hållet avstå från att hjälpa 
sina medmänniskor med det som 
plågar dem. Kristus uppmanar oss 
att ta bort bjälken ur vårt eget öga 

för att också kunna ta bort flisan 
ur vår broders öga. När vi ser klart 
så kan vi ju också göra det.

Men här kan vi observera två 
saker. Det ena är att vi börjar med 
oss själva, det andra är att målet 
med att se sin broders flisa inte är 
att utmåla honom som en person 
med dålig syn, utan att få bort 
flisan. ”Då kommer du att se så 
klart att du kan ta ut flisan ur din 
broders öga.” Målet med våra för-
maningar ska alltså alltid vara våra 
syskons frälsning. 

Men hur tar man bort bjelken 
ur sitt eget öga? Svaret är ånger och 
tro. Du och jag är syndare, och 
några av de synder vi begår är att 
vi t.ex. ser ner på andra människor, 
att vi talar illa om dem, att vi inte 
älskar dem av hela vårt hjärta, att 
vi inte sätter Gud först i våra liv. 
Om vi ständigt lät Gud vara Gud, 
så hade vi inte varit så högmodiga. 
Inför Gud är vi ju små. Allt detta 
är synd. Synd är alla brott vi begår 
mot Guds lag i ord, tankar och 
gärningar.

Kristus offrades i vårt ställa på 
korset för att rena oss från alla våra 
synder och friköpa oss från vår 
skuld. Denna förlåtelse kommer 
till oss genom evangelium i Ord 
och sakrament och vi tar emot den 
genom tron på Jesus Kristus, vår 
Frälsare.

Att ta bort bjälken ur sitt eget 
öga är att ångra sina synder och 
att leva av Guds nåd och förlåtelse 
genom evangelium i Ord och 
sakrament. När vi gör det kan vi 
också hjälpa vår broder med hans 
flisa. 

Amen

 

kategoriskt kasta domar omkring 
sig. Istället ska vi lyssna på män-
niskor och prata med dem. Kanske 
har vi helt missuppfattat vad de har 
för inställning. Kanske är den vi 
trodde var obotfärdig i själva verket 
en person som kämpar med sin 
synd och ångrar 
den. 

I berättelsen 
om fariseen 
Simon och syn-
derskan i hans 
hus ser vi också 
hur Simon talar 
om synderskan, 
inte ödmjukt 
till henne. Kris-
tus däremot ser 
henne, hennes 
person, hennes 
handlande, 
och han talar 
till henne. När 
han talar om 
henne talar han inte för att klan-
dra henne, utan för att upprätta 
hennes anseende inför människor.

Det är också viktigt att innan 
man dömer någon tala med 
honom eller henne mellan fyra 
ögon. Vad står det i Matteus 18? 
Står det: ”Om din broder syndar, så 
ska du gå och tala med alla andra 
om synden”? Nej, det står: ” Om din 
broder har begått en synd, så gå och 
ställ honom till svars enskilt, mellan 
fyra ögon.” (Matt. 18:15) 

Vi är ofta för snabba att blotta 
andras fel. Vi inser inte vilken 
skada vi kan göra när vi lyfter upp 
andras fel offentligt. Vi kan också 
fråga oss vilken nytta och vilken 
hjälp din broder eller syster har av 
att ha blivit dömd utan att ha haft 
en chans att försvara eller förklara 
sig, eller ens att bättra sig. Luther 
säger: ”heder och ära är lätt att 
förlora, men icke lätt att återvinna” 
(SKB s. 430).

Det fanns en lärd jude i Efesus 
som hette Apollos (Apg. 18:24). 
Han var kunnig i Skriften och 
kände evangelium, han talade brin-
nande i anden och undervisade om 
Jesus (Apg. 18:25). Men det fanns 
ett problem, en brist i hans lära. 

Han kände bara till 
Johannes dop. Paret 
Priskilla och Akvila 
fick höra honom 
undervisa i synago-
gan (Apg. 18:26). 
Så vad gjorde de? 
Gick de och talade 
med synagogans 
ledning om att sy-
nagogan anlitat en 
lärare som hade en 
brist i läran? Kor-
rigerade de honom 
inför hela synago-
gan? Nej, vi läser 
att ”Priskilla och 
Akvila … tog sig an 

honom och förklarade grundligare 
Guds väg för honom.” (Apg. 18:26) 
Giertz och NIV (New Internatio-
nal Version) översätter att de ”tog 
honom hem till sig”. 

Det är lätt att kritisera, det 
kan vem som helst göra med för-
bundna ögon. Det är lätt att tala 
om andras fel med andra än dem 
det gäller. Skriften säger: ”Den som 
vaktar sin mun och sin tunga beva-
rar sitt liv för svårigheter.” (Ords. 
21:23).  Någon har sagt: ”Man 
kan inte döma en person utifrån vad 
andra säger om honom, men man 
kan döma en person utifrån vad han 
säger om andra.” Det svåra är att ta 
sig an syndare, att sitta ner, lyssna 
på dem, tala med dem och erbjuda 
sin hjälp. 

Visst ska man tala med syndare 
om synden, men låt oss ta Kristus 
till föredöme. Han använde nästan 
aldrig hårda ord och svepande om-
dömen om och till dem som kalla-

des syndare. Han accepterade inte 
synden. Han förde syndare till om-
vändelse, men när han mötte dem 
hade han inte en kall och oförson-
lig attityd. De gånger vi märker 
att Kristus använder hårdhet och 
stränghet så är det inte mot dem 
som bågnade under synd och skuld 
utan mot den tidens präktiga reli-
giösa och fromma människor, de 
s.k. fariseerna (Se t.ex. Matt 23: 
1-36). Lukas beskriver fariseismen 
i några korta ord. De ”var säkra på 
att de själva var rättfärdiga och … 
föraktade andra.” (Luk. 18:9)

Kristus var tydlig med den 
samaritiska kvinnans synd (Joh. 4: 
18), men i samma sammanhang, 
ja faktiskt innan han talar om den, 
har han gett henne budskapet om 
Guds nåd och förlåtelse (Joh, 4: 
13,14). 

Att vara tydlig om vad som är 
synd betyder inte att man ska var 
hård eller ovänlig. Paulus skriver 
till Timoteus: ”en Herrens tjänare 
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Första Mosebok och går igenom 
alla Skrifterna och visar dem att 
lärjungarna i dessa Skrifter äger 
förklaringen till hans hemlighet. 
Och att dessa lärjungar verkligen 
här fick något framgår av vad de 
sedan säger till varandra när han 
skilts från dem. De säger: ”Var inte 
våra hjärtan brinnande i oss när 
han talade med oss på vägen och 
öppnade Skrifterna för oss?” Jesus 
hänvisar oss alltså att finna honom 
själv och hans svar i Skriften. Så 
har han gett oss Skriften varige-
nom han ständigt är med oss. Och 
han möter där som en levande, ett 
ständigt levande svar, en levande 
besvarare av våra frågor.

Men nu finns det och har alltid 
funnits så många allvarliga frå-
gare som i ärligt uppsåt vänt sig 
till Skriften och troget läst den 
och studerat den för att få svar på 
sina frågor. Och många har fått 
svar och bevarar svaret i sina hjär-
tan och lever efter det i tro och 
förtröstan. Men det finns också 
många som inte tyckt sig få svar 
i sin Bibel. Det har till och med 
gått så för dem att Bibeln i stället 
blivit en källa till nya frågor. Och 
för var och en som med allvar läst 
sin Bibel har väl obesvarade frågor 
kvarstått, sådana som de inte med 
sitt förstånd kunnat besvara. Men 
här kommer då den tredje lär-
domen, den tredje av de många 
lärdomarna. Innebörden i denna 
lärdom kan vi utläsa av till exempel 
det som lärjungarna vid Jesu sista 
samvaro med dem före Getsemane 
säger till honom enligt Johannes-

evangeliets sextonde kapitels tretti-
onde vers. De säger: ”Nu vet vi att 
du vet allt och inte har behov av att 
någon frågar dig.” Vad var det för 
insikt, för ett ljus som gick upp för 
lärjungarna vid detta tillfälle? Jo, 
att Kristus inte själv behövde att 
lärjungarna frågade honom. Det 
vill säga: Han visste deras frågor. 
Det betyder: Jesus Kristus känner 
våra frågor. Men här kommer 
då den frågan: ”Känner vi våra 
frågor?” Ja, vi vet ju vad det är för 
frågor som sysselsätter oss, vilka 
frågor vi ställer medvetet. Men 
vet vi vad vårt väsens egentliga, 
djupaste fråga är? Nej, vi vet ofta 
inte själva vilka de frågor är som vi 
egentligen borde ställa, de som bor 
inom oss i vårt fördoldaste inner-
sta, de som är de mest brännande. 
Men Kristus vet dem, han känner 
dem. Och han kan också ge svar 
på ett förunderligt sätt. Och detta 
så att vi inte ens behöver kunna 
i ord uttrycka detta svar, det ges 
av honom till detta innersta som 
frågar. Jesus vänder sig inte bort 
från våra medvetna frågor, han 
svarar på dem, men de blir fullt 
besvarade först då vi låter honom 
svara på de innersta frågor, den in-
nersta fråga som endast han vet. Så 
kan vi också ta emot honom i hans 
ord – i den Skrift som han gett oss 
– att det fulla svaret, det som ger 
full frid och full glädje, kommer 
från hans Ande till vår ande. Ty 
vad vi rätteligen bör be – och fråga 
– om, det vet vi inte, men Anden 
manar själv gott för oss med out-
sägliga suckar.

Anden och Ordet 
stämmer överens

När en man läser 
Guds ord talar den 
helige Ande till 
honom.

Martin Luther

Guds Dårskap
av

Siegbert W. Becker

Pris 100 kr. + porto
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Förlag, Släntvägen 10, 

331 35 Värnamo. E-mail: 
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Av Hugo Odeberg

Jesus vänder sig aldrig bort från 
den som frågar honom. Han ger 
alltid ett svar. Även om frågorna 
är dåraktiga så besvarar han dem. 
Och man har anledning att anta 
att många frågor syntes Jesus 
dåraktiga. Särskilt när det är lär-
jungar som frågar får de ofta höra 
att deras frågor är dåraktiga. Han 
låter dem veta att de borde förstå 
bättre. Men trots detta svarar han 
alltid, även på de dåraktiga och 
okunniga frågorna. Och hans före-
bråelse är alltid mild. Och det är 
tydligt att han älskar den barnslige 
frågaren, liksom han älskar barnet 
och älskar barnet hos människan, 
i människan. Ett par exempel på 
sådana förebrående men milda 
svar. I Johannesevangeliets tredje 
kapitel berättas ju om Jesu samtal 
med Nikodemus. När Jesus sagt: 
”Ni måste födas på nytt” och Ni-
kodemus då svarar: ”Hur ska detta 
ske?” så svarar Jesus först med en 
tydlig förebråelse: ”Är du Israels 
lärare och vet inte detta?”, men 
Jesus vänder sig inte bort från 
Nikodemus utan han fortsätter 
och leder honom med kärleksfull 
mildhet steg för steg. När aposteln 
Filippus enligt samma evangeliums 
fjortonde kapitel frågar honom var 
den himmelske Fadern är, svarar 
Jesus förebrående: ”Så lång tid har 
jag varit hos er, och du – min apos-
tel – känner mig inte, Filippus. 
Den som har sett mig, han har sett 
Fadern. Hur kan du då säga: Låt 
oss se Fadern”. Men Jesus vänder 

sig inte bort från Filippus eller 
visar bort honom.

Jesus visar aldrig bort någon 
som frågar honom. Det är en 
viktig sanning. Men det är också 
en annan lärdom vi får när vi be-
traktar Jesu sätt att svara. Och det 
är denna: när Jesus svarar på en 
fråga hänvisar han åter och åter till 
Guds eget ord sådant det är givet 
i den Heliga Skrift. Det är Jesus 
själv som hänvisar till Skriften. Sitt 
svar kan han direkt börja med en 
motfråga som utgör en hänvisning 
att ge akt på Skriften: ”Vad står 
skrivet? Hur läser du?” Och det 
är här en mild förebråelse till den 
allvarlige frågaren för att denne 
inte bättre ger akt på Skriften och 
låter den tala till sig. Det är an-
märkningsvärt och ett ofrånkom-
ligt faktum att Jesus, som sa om 
sig själv: ”Jag är vägen, sanningen 
och livet” inte satte sig själv i stället 
för Skriften utan tvärtom gång på 
gång hänvisade till Skriften. Han 
ger sig själv endast genom och i 
Skriften. Ett talande exempel bland 
många på detta är det som berättas 
om Jesu samtal med Emmauslär-
jungarna enligt Lukasevangeliets 
sista kapitel. Dessa lärjungar frå-
gade Jesus själv om det som skett 
med honom efter korsfästelsen, 
och på denna fråga svarar han med 
dessa ord: ”O ni oförståndiga och 
tröghjärtade till att tro på allt vad 
profeterna har talat.” Det är till 
synes ett hårt tilltal, men att det 
är buret av kärlekens stränghet ser 
vi av fortsättningen. Han tar sig 
an dessa lärjungar och börjar från 
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bilolycka. En stor lastbil körde mot rött. Jag 
vet inte vad som fick mig att se den, men jag 
lyckade stanna i tid.
Gabriel: Ja, vi var där. Gud har fortfarande en 
uppgift för dig här på jorden. Han har förberett 
en plats åt dig i himlen, men han vill att du ska 
vara kvar här ett tag till. Och det är viktigt att 
komma ihåg att änglarna inte bara bryr sig om 
din fysiska säker-
het utan även din 
andliga välfärd. Vi 
blir ofta sända av 
Gud för att hålla 
undan attacker från 
Satan och hans onda 
änglar.
Kristian: Ni blev 
också sända att ge 
Frälsaren kraft när 
han behövde det.
Gabriel: Du tänker 
nog på när Jesus bad 
på Oljeberget. ”Då 
visade sig en ängel 
från himlen och 
gav honom kraft” 
(Lukas 22:43). Det 
var en svår men 
ändå spännande tid 
för oss änglar. Det 
var smärtsamt att 
se Guds Son lida 
på detta sätt. Men 
vi hade i många 
hundra år sett Guds 
frälsningsplan uppenbaras. Det var intressant 
att se hur alla Gamla testamentets profetior blev 
fullbordade.
Kristian: Finns det andra uppgifter ni har som 
Guds tjänsteandar?
Gabriel: Kommer du ihåg liknelsen om den rike 
mannen och Lasarus? Jesus sa att när Lasarus 
dog bar änglarna honom till himlen. Det är en 
annan arbetsuppgift av alldeles speciellt slag som 
vi har. Vi kan ledsaga alla Guds barn rakt upp 
till himlens portar.
Kristian: Det är trösterikt att veta att när vår sista 
stund kommer har vi inte bara löftet att Gud 

ska vara med oss. Han sänder också sina änglar 
att vara med oss och ta oss till vårt rätta hem. 
Förresten, Gabriel, vet du att du och de andra 
änglarna är populära bland en del människor? 
Det finns de som säger att änglar är så viktiga 
därför att de är en gemensam positiv grundtanke 
i nästan alla religioner i världen.
Gabriel: Egentligen blir jag illa berörd när du 

säger sådär. Som 
änglar är vi skapade 
varelser och inte 
som ni männis-
kor. Gud skapade 
oss under de sex 
skapelse dagarna. 
Jag blir alltid be-
kymrad när folk ger 
änglarna för mycket 
uppmärksamhet. 
Det har en benä-
genhet att ta bort 
uppmärksamheten 
från Gud. Han är 
den som har skapat 
oss. Han är den som 
har återlöst er män-
niskor. Han är den 
som vi alla är skyl-
diga tillbedjan och 
lovprisning. När 
aposteln Johannes 
var beredd att tillbe 
en av mina kollegor 
var ängeln snabb 
att säga: ”Gör inte 

det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina 
bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud 
ska du tillbe” (Johannes Uppenbarelse 19:10).

Kristian: Den påminnelsen är en bra avslutning 
på vårt program idag. I detta avsnitt av ”Bibliska 
profiler” har vi intervjuat en ängel, Gabriel. Vi 
ser fram emot den dag då vi ska få träffa dig – 
och vår Frälsare – i himlen. Till dess: Kom ihåg 
att tacka för änglarna men ge all ära till Gud.

Ur Forward in Christ, June 2008. John Schuetze är 
professor vid Wisconsin Lutheran Seminary, Mequon,  
Wisconsin, U.S.A.

John D. Schuetze

Jag undrar hur det skulle vara att intervjua en 
ängel. Jag har fantiserat om en programledare i 
en pratshow. Vi kan kalla honom Kristian. Han 
talar med ängeln Gabriel. I den här intervjun 
får vi lära oss vad Gud säger om änglar.

Kristian: Idag har vi en mycket speciell gäst här 
i studion: ängeln Gabriel. Jag är glad att du 
kunde vara med oss idag.
Gabriel: Tack, Kristian. Trevligt att vara här.
Kristian: Jag är också glad att du visar dig för 
oss. Det gör mitt jobb lättare.
Gabriel: Jag förstår. Det är därför jag idag 
kommer till dig som en människa. Som du vet 
är vi änglar andliga varelser. Vi kan bli synliga, 
men vi har inte en fysisk kropp.
Kristian: Gabriel, kan du berätta för våra lyss-
nare om några av de synliga former som ni har 
använt er av?
Gabriel: Ja, ibland har vi visat oss för männis-
kor på samma sätt som du ser mig idag – som 
en människa. Så var det när vi visade oss för 
Abraham och Lot. De kan ha haft på känn att vi 
var änglar, men andra människor trodde att vi 
bara var vanliga människor. Det är slående hur 
Hebreerbrevet 13:2 talar om detta: ”Glöm inte 
att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har som-
liga fått änglar till gäster utan att veta om det.”
Kristian: Men andra gånger har ert utseende 
varit mer skinande, eller hur?
Gabriel: Ja, så var det när vi visade oss på påsk-
dagsmorgonen. Då var vårt utseende som blix-
ten och våra kläder vita som snö (Matteus 28:3).
Kristian: Jag gissar att ett sådant utseende gjorde 
stort intryck.
Gabriel: Ja, soldaterna som var vid graven blev 
så rädda att de skakade och blev som döda. 
Kvinnorna som kom till graven blev också för-
vånade när de fick se oss. Men vi var snabba att 
säga till dem att de inte skulle vara rädda.

Kristian: De blev också förvånade när de fick 
höra budskapet som ni änglar gav dem.
Gabriel: Gud sände oss att berätta nyheten 
om Jesu uppståndelse. En gång sändes en stor 
mängd av oss att berätta för några herdar om 
Jesu födelse och prisa Gud för den födelsen. Jag 
för min del sändes till Johannes Döparens far 
Sackarias och till Maria. Vilket fantastiskt bud-
skap jag fick framföra till henne. Jag talade om 
för henne att hon skulle föda den utlovade Mes-
sias, världens Frälsare. 
Kristian: Visade du dig inte för Daniel också när 
han var i Babylon?
Gabriel: Jo, jag besökte honom två gånger och 
hjälpte honom förstå en skrämmande syn som 
Gud uppenbarade för honom.
Kristian: Gabriel, låt mig ställa en mer allmän 
fråga. Kan du berätta lite för oss om ditt arbete?
Gabriel: Ja, Kristian, som änglar är vi först och 
främst Guds sändebud. Ordet ”ängel” bety-
der faktiskt sändebud. Under Gamla och Nya 
testamentets tid bar vi ut Guds budskap till 
hans folk här på jorden. Men det fanns också 
tillfällen när Gud själv – eller närmare bestämt 
Kristus innan han föddes som människa – över-
lämnade budskapen. Han kallas Herrens ängel. 
Även om hans namn liknar vårt framgår det 
tydligt i Bibeln när den specielle Herrens ängel 
är något mer än bara en ängel, nämligen Gud 
själv.
Kristian: Vad har du mer för uppgifter i ditt 
arbete?
Gabriel: Förutom att tjäna som Guds budbärare 
beskyddar vi Guds folk. Liksom du Kristian 
älskar vi att forska i Skrifterna. Ett av mina 
favoritställen är Psaltaren 91. Orden där är så 
trösterika för de visar att Gud bryr sig om er 
människor och sänder oss änglar att beskydda 
er. 
Kristian: Någon av änglarna måste ha vakat över 
mig idag när jag åkte till arbetet. Jag klarade 
mig med knapp nöd från att bli inblandad i en 
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bilolycka. En stor lastbil körde mot rött. Jag 
vet inte vad som fick mig att se den, men jag 
lyckade stanna i tid.
Gabriel: Ja, vi var där. Gud har fortfarande en 
uppgift för dig här på jorden. Han har förberett 
en plats åt dig i himlen, men han vill att du ska 
vara kvar här ett tag till. Och det är viktigt att 
komma ihåg att änglarna inte bara bryr sig om 
din fysiska säker-
het utan även din 
andliga välfärd. Vi 
blir ofta sända av 
Gud för att hålla 
undan attacker från 
Satan och hans onda 
änglar.
Kristian: Ni blev 
också sända att ge 
Frälsaren kraft när 
han behövde det.
Gabriel: Du tänker 
nog på när Jesus bad 
på Oljeberget. ”Då 
visade sig en ängel 
från himlen och 
gav honom kraft” 
(Lukas 22:43). Det 
var en svår men 
ändå spännande tid 
för oss änglar. Det 
var smärtsamt att 
se Guds Son lida 
på detta sätt. Men 
vi hade i många 
hundra år sett Guds 
frälsningsplan uppenbaras. Det var intressant 
att se hur alla Gamla testamentets profetior blev 
fullbordade.
Kristian: Finns det andra uppgifter ni har som 
Guds tjänsteandar?
Gabriel: Kommer du ihåg liknelsen om den rike 
mannen och Lasarus? Jesus sa att när Lasarus 
dog bar änglarna honom till himlen. Det är en 
annan arbetsuppgift av alldeles speciellt slag som 
vi har. Vi kan ledsaga alla Guds barn rakt upp 
till himlens portar.
Kristian: Det är trösterikt att veta att när vår sista 
stund kommer har vi inte bara löftet att Gud 

ska vara med oss. Han sänder också sina änglar 
att vara med oss och ta oss till vårt rätta hem. 
Förresten, Gabriel, vet du att du och de andra 
änglarna är populära bland en del människor? 
Det finns de som säger att änglar är så viktiga 
därför att de är en gemensam positiv grundtanke 
i nästan alla religioner i världen.
Gabriel: Egentligen blir jag illa berörd när du 

säger sådär. Som 
änglar är vi skapade 
varelser och inte 
som ni männis-
kor. Gud skapade 
oss under de sex 
skapelse dagarna. 
Jag blir alltid be-
kymrad när folk ger 
änglarna för mycket 
uppmärksamhet. 
Det har en benä-
genhet att ta bort 
uppmärksamheten 
från Gud. Han är 
den som har skapat 
oss. Han är den som 
har återlöst er män-
niskor. Han är den 
som vi alla är skyl-
diga tillbedjan och 
lovprisning. När 
aposteln Johannes 
var beredd att tillbe 
en av mina kollegor 
var ängeln snabb 
att säga: ”Gör inte 

det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina 
bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud 
ska du tillbe” (Johannes Uppenbarelse 19:10).

Kristian: Den påminnelsen är en bra avslutning 
på vårt program idag. I detta avsnitt av ”Bibliska 
profiler” har vi intervjuat en ängel, Gabriel. Vi 
ser fram emot den dag då vi ska få träffa dig – 
och vår Frälsare – i himlen. Till dess: Kom ihåg 
att tacka för änglarna men ge all ära till Gud.

Ur Forward in Christ, June 2008. John Schuetze är 
professor vid Wisconsin Lutheran Seminary, Mequon,  
Wisconsin, U.S.A.

John D. Schuetze

Jag undrar hur det skulle vara att intervjua en 
ängel. Jag har fantiserat om en programledare i 
en pratshow. Vi kan kalla honom Kristian. Han 
talar med ängeln Gabriel. I den här intervjun 
får vi lära oss vad Gud säger om änglar.

Kristian: Idag har vi en mycket speciell gäst här 
i studion: ängeln Gabriel. Jag är glad att du 
kunde vara med oss idag.
Gabriel: Tack, Kristian. Trevligt att vara här.
Kristian: Jag är också glad att du visar dig för 
oss. Det gör mitt jobb lättare.
Gabriel: Jag förstår. Det är därför jag idag 
kommer till dig som en människa. Som du vet 
är vi änglar andliga varelser. Vi kan bli synliga, 
men vi har inte en fysisk kropp.
Kristian: Gabriel, kan du berätta för våra lyss-
nare om några av de synliga former som ni har 
använt er av?
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Kristian: Visade du dig inte för Daniel också när 
han var i Babylon?
Gabriel: Jo, jag besökte honom två gånger och 
hjälpte honom förstå en skrämmande syn som 
Gud uppenbarade för honom.
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fråga. Kan du berätta lite för oss om ditt arbete?
Gabriel: Ja, Kristian, som änglar är vi först och 
främst Guds sändebud. Ordet ”ängel” bety-
der faktiskt sändebud. Under Gamla och Nya 
testamentets tid bar vi ut Guds budskap till 
hans folk här på jorden. Men det fanns också 
tillfällen när Gud själv – eller närmare bestämt 
Kristus innan han föddes som människa – över-
lämnade budskapen. Han kallas Herrens ängel. 
Även om hans namn liknar vårt framgår det 
tydligt i Bibeln när den specielle Herrens ängel 
är något mer än bara en ängel, nämligen Gud 
själv.
Kristian: Vad har du mer för uppgifter i ditt 
arbete?
Gabriel: Förutom att tjäna som Guds budbärare 
beskyddar vi Guds folk. Liksom du Kristian 
älskar vi att forska i Skrifterna. Ett av mina 
favoritställen är Psaltaren 91. Orden där är så 
trösterika för de visar att Gud bryr sig om er 
människor och sänder oss änglar att beskydda 
er. 
Kristian: Någon av änglarna måste ha vakat över 
mig idag när jag åkte till arbetet. Jag klarade 
mig med knapp nöd från att bli inblandad i en 
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Mycket av det som unga männis-
kor hör och ser idag - i populär-
musik, TV-program, pratshower, 
filmer, tidningar och på internet 
- har framgångsrikt gjort sambo-
förhållanden till norm. Det tar 
tid att ge själavård och råd för att 
hjälpa människor komma ifrån den 
hedniska påverkan som tränger in 
överallt. Så om du ser två män-
niskor som lever ihop känner du 
kanske inte till hela historien. Det 
kan hända att biblisk förmaning 
pågår.

I andra fall kan situationen helt 
enkelt ha blivit pastorn övermäktig 
när det ena paret efter det andra 
börjar leva ihop utan att gifta sig. 
Det kan bero på att medlemmar i 
församlingen inte bryr sig om att 
göra något åt det. Guds Ord för-
manar oss: ”Låt Kristi ord rikligt 
bo hos er med all sin vishet. Un-
dervisa och förmana varandra…” 
(Kol. 3:15).

Ur Question & Answer: Relation ships/
Living Together, www.wels.net

  

Matteus 18
Av Forrest L. Bivens

Gömmer sig människor bakom Mat-
teus 18 för att kunna fortsätta med 
sitt felaktiga eller syndiga beteende? 
Hur ska vi på rätt sätt använda de 
åtgärder som Jesus anger?

Endast i relativt sällsynta fall kan 
öppet obotfärdiga syndare gömma 
sig bakom det som Jesus säger 
i Matteus 18:15-20. Frälsarens 
anvisningar till oss om hur vi ska 
handla mot uppenbara syndare 
erbjuder helt enkelt ingen undan-

flykt för dem som försöker dölja 
sin synd eller obotfärdighet för 
den kristna gemenskapen. Men en 
del kristna eller kyrkor kan ibland 
missbruka det tillvägagångssätt 
som anges i Matteus 18. Jag för-
modar att det är detta du menar.

Det kanske vanligaste sättet för 
bekännande kristna att missbruka 
denna förmån och detta ansvar är 
att inte bry sig om det eller ge det 
en så låg prioritet att det sällan blir 
gjort. Vi kanske antar och hoppas 
att någon annan ska göra det och 
bespara oss besväret. Det är inte 
rätt. Inte heller är det rätt att låta 
saken bero efter ett inledande och 
uppenbart fruktlöst försök att 
åstadkomma ånger genom per-
sonlig förmaning. Pålitliga och 
lämpliga vittnen måste tillkallas för 
att förstärka kravet på gudfruktig 
ånger och förlikning. Det är vår 
moraliska plikt att identifiera och 
uppenbara synd hos medkristna 
och föra dem till gudfruktig bot-
färdighet och glad förtröstan på 
vår Frälsare. Men alltför ofta gör vi 
inte det.

Det motverkar sitt eget syfte 
om vi kommer till en uppenbar 
syndare med annat motiv eller 
uppträdande än ödmjuk kärlek och 
önskan att tjäna och vinna honom 
eller henne tillbaka till Gud. Om 
vår huvudsakliga bevekelsegrund 
är att bli av med syndare, skämma 
ut dem eller på något sätt straffa 
dem kommer de att hålla sig på 
defensiven. Genomförandet av 
kyrkotukten kan utveckla sig till en 
maktkamp eller ett slags kyrkligt 
taktikspel där man manipulerar 
för att kringgå tillvägagångssättet 
eller titta efter inbillade kryphål. 
Innan vi talar med felande bröder 
och systrar gör vi väl i att begrunda 
de liknelser som står före och efter 
Matteus 18:15-20, nämligen om 
det förlorade fåret och den obarm-

härtige tjänaren. Båda betonar hur 
önskan att återvinna och förlåta 
syndaren är hjärtesaken i det hela.

Procedurmässigt kan vi ge syn-
dare möjlighet att undvika biblisk 
förmaning om vi pratar med dem 
utan att ha klara bevis på att de 
är skyldiga. Vi får inte gå efter 
skvaller eller enbart hörsägen när 
det gäller ett så känsligt uppdrag. 
Om vi känner till allmänt spridda 
rykten om syndigt beteende kan vi 
ge uttryck för vänlig omsorg om 
personen i stället för att dra förhas-
tade slutsatser som grundar sig på 
begränsad kännedom. Visar det sig 
finnas anledning till kristen förma-
ning ska vi visa gott omdöme när 
det gäller vårt sätt att ta kontakt 
med dem. Om vi vinnlägger oss 
om att tala med dem med kärlek, 
takt och ödmjukhet för att tjäna 
deras djupaste behov – och om det 
behövs be mogna och kärleksfulla 
vittnen komma med – tar vi den 
säkra vägen till att tjäna själar, 
också dem som inte verkar vilja ha 
någon hjälp.

Även om vi efter kärleksfull och 
noggrann broderlig förmaning 
finner att det inte råder någon en-
hällig övertygelse bland de troende 
och kyrkan inte kan uttala det 
slutliga ordet av kärlek och varning 
genom exkommunicering gömmer 
sig den som försyndat sig inte på 
något sätt med framgång bakom 
Matteus 18. Kärleksfulla uppma-
ningar till ånger har uttalats och vi 
kan få tröst av att veta att syndaren 
har fått den slags förmaning som 
Jesus ville att han skulle höra. Vi 
överlämnar saken åt Herren i för-
tröstan på att Gud inte låter gäcka 
sig. Vi litar på att Gud vill att alla 
ska omvända sig.

Hämtat ur Forward in Christ, april 2008. 
Forrest Bivens är professor vid Wisconsin 
Lutheran Seminary, Mequon, Wisconsin

Samboende
Är det okej för en person som 
tillhör vår kyrkogemenskap att 
bo ihop med sin pojkvän eller 
flickvän? Jag har hört att det kan 
finnas ”vissa omständigheter” då 
det är tillåtet.

Svar: När du skriver ”bo ihop” 
antar jag att du menar att paret 
lever ihop sexuellt utanför äk-
tenskapet. Guds ord säger klart 
och tydligt att sexuell gemen-
skap är reserverad för äkten-
skapet. Bibeln kallar sexuella 
förhållanden utanför äktenska-
pet för ”otukt”, och den säger 
att Gud ska döma den otuktige 
och äktenskapsbrytaren (Hebr. 
13:4).

Ibland hör man någon 
säga: ”Men vi är gifta i Guds 
ögon.” När ett par har gift sig 
efter samhällets ordning har 
det också gift sig i Guds ögon. 
Därför är det inte ”okej” i Guds 
ögon att man lever ihop utanför 
äktenskapet.

Men om ett par bestämmer 
sig för att bo ihop men kommer 
överens om att inte ha sex med 
varandra innan de har gift 
sig? Då sätter de sig själva i en 
mycket knepig situation. Kom 
ihåg aposteln Petrus. Han stod 
vid en brasa tillsammans med 
fiender till Jesus och därmed 
utsatte han sig för en situation 
där han inte var tillräckligt stark 
att stå för det som han visste 
var rätt. Det slutade med att 
han förnekade Jesus. Bibeln 
uppmanar kristna att ”fly bort 
från otukten” (1 Kor. 6:18) och 
från situationer där det är svårt 
att förbli tuktig och ren. Det är 
svårt att leka med elden utan att 
bränna sig.

Men även om ett par klarar 

av att bo ihop utan att ha ett 
sexuellt förhållande uppkom-
mer frågetecken. Vilket bud-
skap sänder de med sitt sam-
boende till andra och vad kan 
det påverka andra att göra? Det 
är numera mycket vanligt att 
bo ihop. Och det tas också för 
givet att de som bor ihop också 
lever ihop sexuellt.

Men vad är det för fel med 
att bo ihop om paret har kon-
troll över situationen och själva 
vet vad de gör och inte gör? 
Bibeln talar om faran att väcka 
anstöt, dvs. förleda andra till 
synd genom att de ser hur vi 
lever. När någon ser ett kristet 
par leva ihop utan att vara gifta 
kan de dra slutsatsen: ”Det 
måste vara i sin ordning att ha 
ett samboförhållande eftersom 
de har det. De kallar ju sig för 
kristna. Då är det väl rätt för 
oss också att bo ihop.”

Kom ihåg vad Jesus sa om att 
förleda någon till synd, att ”det 
vore bättre för honom om en 
kvarnsten lades om hans hals 
och han kastades i havet än att 
han vilseleder en av dessa små” 
(Luk. 17:2). Därför säger Guds 
ord till oss kristna: ”Men otukt 
… ska inte ens nämnas bland 
er” (Ef. 5:3).

Än en gång: Guds ord visar 
tydligt att kristna inte ska leva 
ihop innan de har gift sig.

Men låt mig nu göra två tillägg:
1. Om en broder eller syster 

i tron lever i en synd har du 
ett personligt ansvar gentemot 
honom eller henne. Ditt ansvar 
är att gå och ställa honom [eller 
henne] till svars enskilt, mellan 
fyra ögon” (Matt 18:15). Om 
du gör det kan du hjälpa den 
här personen att ångra sin synd 
och få försäkran om förlåtelse. 

Adams och Evas son, Kain, 
frågade Herren: ”Skall jag hålla 
reda på min bror?” (1 Mos. 
4:9). Svaret är ”ja”.

Ofta är pastorn en av de sista 
som får veta att någon i hans 
församling bor ihop utan att 
vara gift. Herren uppmanar 
dem som känner till situationen 
att ingripa och enskilt försöka 
lösa problemet. Om det inte 
lyckas kan man vända sig till 
andra, t.ex. till sin pastor för att 
få stöd och hjälp. Eftersom det 
förekommer så allmänt nuför-
tiden är det inte förvånade om 
fler och fler par börjar leva ihop 
utan att vara gifta. Utan allt 
tänkbart stöd från föräldrar och 
alla församlingsmedlemmar är 
det svårt att stå emot frestelsen.  

Du säger att du har hört att 
man kan bo ihop utan att vara 
gift ”under vissa omständig-
heter”. Nej, det är inte tillåtet 
”under vissa omständigheter” 
att leva som gift utan att vara 
det. Det faktum att någon gör 
det behöver inte innebära att 
det därmed också är tillåtet. 
Det som syns utåt är inte alltid 
hela sanningen. Det är mycket 
möjligt att det pågår förmaning 
från både föräldrar, vänner och 
pastor. De försöker få paret att 
förstå att de lever i synd. De 
försöker leda dem till omvän-
delse.

Omvändelse består av sorg 
över synden och förtröstan på 
Jesu förlåtelse och den ”bär 
frukt”,  dvs. leder till att man 
vänder sig bort från synden. 
Omvändelse sker inte genom 
att man bara säger till ett par: 
”Kyrkan tillåter inte att ni bor 
ihop.” Då använder man män-
niskobud i stället för Guds lag. 
Det behövs grundlig undervis-
ning i vad Gud säger i sitt Ord. 

Frågor och svar vid korsets fot:
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förhållanden till norm. Det tar 
tid att ge själavård och råd för att 
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bo hos er med all sin vishet. Un-
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(Kol. 3:15).
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åtgärder som Jesus anger?

Endast i relativt sällsynta fall kan 
öppet obotfärdiga syndare gömma 
sig bakom det som Jesus säger 
i Matteus 18:15-20. Frälsarens 
anvisningar till oss om hur vi ska 
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erbjuder helt enkelt ingen undan-

flykt för dem som försöker dölja 
sin synd eller obotfärdighet för 
den kristna gemenskapen. Men en 
del kristna eller kyrkor kan ibland 
missbruka det tillvägagångssätt 
som anges i Matteus 18. Jag för-
modar att det är detta du menar.

Det kanske vanligaste sättet för 
bekännande kristna att missbruka 
denna förmån och detta ansvar är 
att inte bry sig om det eller ge det 
en så låg prioritet att det sällan blir 
gjort. Vi kanske antar och hoppas 
att någon annan ska göra det och 
bespara oss besväret. Det är inte 
rätt. Inte heller är det rätt att låta 
saken bero efter ett inledande och 
uppenbart fruktlöst försök att 
åstadkomma ånger genom per-
sonlig förmaning. Pålitliga och 
lämpliga vittnen måste tillkallas för 
att förstärka kravet på gudfruktig 
ånger och förlikning. Det är vår 
moraliska plikt att identifiera och 
uppenbara synd hos medkristna 
och föra dem till gudfruktig bot-
färdighet och glad förtröstan på 
vår Frälsare. Men alltför ofta gör vi 
inte det.

Det motverkar sitt eget syfte 
om vi kommer till en uppenbar 
syndare med annat motiv eller 
uppträdande än ödmjuk kärlek och 
önskan att tjäna och vinna honom 
eller henne tillbaka till Gud. Om 
vår huvudsakliga bevekelsegrund 
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Forrest Bivens är professor vid Wisconsin 
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Samboende
Är det okej för en person som 
tillhör vår kyrkogemenskap att 
bo ihop med sin pojkvän eller 
flickvän? Jag har hört att det kan 
finnas ”vissa omständigheter” då 
det är tillåtet.

Svar: När du skriver ”bo ihop” 
antar jag att du menar att paret 
lever ihop sexuellt utanför äk-
tenskapet. Guds ord säger klart 
och tydligt att sexuell gemen-
skap är reserverad för äkten-
skapet. Bibeln kallar sexuella 
förhållanden utanför äktenska-
pet för ”otukt”, och den säger 
att Gud ska döma den otuktige 
och äktenskapsbrytaren (Hebr. 
13:4).
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ögon att man lever ihop utanför 
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av att bo ihop utan att ha ett 
sexuellt förhållande uppkom-
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bo ihop. Och det tas också för 
givet att de som bor ihop också 
lever ihop sexuellt.

Men vad är det för fel med 
att bo ihop om paret har kon-
troll över situationen och själva 
vet vad de gör och inte gör? 
Bibeln talar om faran att väcka 
anstöt, dvs. förleda andra till 
synd genom att de ser hur vi 
lever. När någon ser ett kristet 
par leva ihop utan att vara gifta 
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frukt”,  dvs. leder till att man 
vänder sig bort från synden. 
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ihop.” Då använder man män-
niskobud i stället för Guds lag. 
Det behövs grundlig undervis-
ning i vad Gud säger i sitt Ord. 

Frågor och svar vid korsets fot:
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inte oroa mig och bekymra mig. 
Även om jag oroar mig för hur jag 
ska dö, hör jag Jesus säga: ”Jag är 
mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska 
ni finna ro för era själar.”

Jag är en Jesu lärjunge och han 
uppmanar mig att leva för honom. 
När jag kämpar för att göra mer 
och mer för Jesus kommer det 
stunder då mitt liv blir en febril 
kapplöpning för att få saker gjorda. 
Jag tyngs ner av uppgifter och har 
mer att göra än jag kan hantera. 
Det verkar som om alla kommer 
samtidigt och vill få mig att göra 
saker. Allt går med en rasande fart 
och det blir mer och mer att göra 
på mindre och mindre tid.  Då hör 
jag Jesus säga: ”Kom till mig . . . 
jag ska ge dig vila . . . mitt ok är 
milt och min börda är lätt.” Om 
jag tar en paus och kommer till 
Jesus hjälper han mig att sortera 
ut vad som är viktigt. Det ger mig 
kraft att göra det viktiga och mod 
att strunta i det oviktiga.

Jag tror inte att jag är annor-
lunda än någon annan lärjunge till 
Jesus. Känner vi oss inte alla sådär 
ibland? Låt oss då stanna upp och 
lyssna på Jesus: ”Kom till mig, alla 
ni som arbetar och bär på tunga 
bördor, så ska jag ge er vila.” Han 
drar oss närmare sig när vi lyssnar 
på hans ord.

BÖN: Jesus, låt mig vila trygg i 
dina blodiga sår. Ge mig vila från 
mina synder som gnager i samve-
tet. Jesus, låt mig vila i dina ge-
nomborrade händer. Ge mig tröst 
av ditt beskydd och din vård. Jesus, 
låt mig vila i din tomma grav. Ge 
mig segerrik tröst där när jag måste 
lägga mig ner och dö. Jesus, låt 
mig vila för evigt i det himmelska 
Jerusalem. Där får jag sjunga ditt 
lov för evigt med alla helgon och 
änglar. Jesus, låt mig vila förlåten, 
skyddad, tröstad och förhärligad. 
Amen.

Församlingsnytt

Lutherska Bekännelsekyrkan Norrköping-Västerås

Söhret Yakamoz döptes och upptogs som nattvardsberättigad 
medlem den 18 maj 2008

John A. BrAun

Närmare 
Jesus

Pris 160,- kr. + porto

Beställs från 
Biblicum Förlag, Släntvägen 10, 331 35 Värnamo. 
E-mail: biblicum@bredband.net

Andakter om Frälsarens verksamhet i Galileen

Livets sorger och bekymmer 
kanske kan driva en kristen till 
närmare förtröstan på Jesus, 
men det som drar en lärjunge 
närmare Jesus är Frälsarens 
mäktiga ord och kärleksfulla 
gärningar. 
Närmare Jesus visar en stark 
medvetenhet om hur sant detta 
är. Med personlig andlig insikt 
och klar övertygelse om Jesu 
verkliga syfte följer John Braun Jesus i spåren under 
hans verksamhet i Galileen i dessa 55 andakter.

Vid den tiden sa Jesus: ”Jag prisar 
dig, Fader, du himlens och jordens 
Herre, för att du har dolt detta för 
de visa och kloka och uppenbarat det 
för de små. Ja, Fader, detta var din 
goda vilja. Allt har min Fader över-
lämnat åt mig. Och ingen känner 
Sonen utom Fadern. Inte heller 
känner någon Fadern utom Sonen 
och den som Sonen vill uppenbara 
honom för. Kom till mig, alla ni som 
arbetar och bär på tunga bördor, så 
ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok 
och lär av mig, ty jag är mild och 
ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna 
ro för era själar. Ty mitt ok är milt, 
och min börda är lätt.” (Matt. 
11:25-30)

Jesus hade gett de människor i 
Galileens städer som avvisade 
honom en skarp varning: ”Ve er!” 
Lärjungarna hörde varningen. De 
behövde höra den, för det var ännu 
en kallelse till omvändelse utöver 
alla de kallelser Jesus gett folket i 
Galileen. Jesus var mer intresserad 
av omvändelse än av dom. Lär-
jungarna behövde höra varningen 
också eftersom dessa ve var för 
alla som vände sig bort från Jesus. 
Petrus, Jakob och Johannes hörde 
varningen liksom Judas. Även 
bland lärjungarna fanns det de som 
trodde och de som inte trodde.

Jesus ägnade tid åt att undervisa 
lärjungarna om sanningen. Han 
ägnade också tid åt att förkunna de 
goda nyheterna om riket för tu-
sentals i Galileen. Nu utfärdar han 
ännu en kallelse: ”Kom till mig.” 
Denna lilla inbjudan har kommit 
till mig och alla människor. Jag 
tycker den är särskilt tröstande. Av 
alla bibelställen Jesus har fäst i mitt 
minne tror jag det här är det jag 
oftast kommer ihåg. Det kanske är 
för att jag behöver den trösten så 
ofta.

Varje dag tycks ha sina egna 
bekymmer. I bergspredikan sa 

Jesus till lärjungarna: ”Var dag 
har nog av sin egen plåga” (Matt. 
6:34). Alltför ofta lär jag mig den 
sanningen först när jag tappar 
kontrollen och blir pressad under 
dagliga problem, besvikelser och 
bekymmer. Dessa bekymmer mal 
ibland ner mig till ingenting och 
jag blir för trött för att gå vidare. 
Då minns jag denna inbjudan: 
”Kom till mig, alla ni som arbe-
tar och bär på tunga bördor.” Jag 
kommer till Jesus så trött ibland 
att jag inte ens kan be ett enda ord. 
Han är alltid där och reser mig upp 
och ger mig den kraft jag behöver 
för att fortsätta.

Sedan är det alla de gånger tan-
karna far genom huvudet på nät-
terna. Jag anklagar mig för tanklösa 
och ovänliga ord jag sagt till någon 
jag älskar. Misstag i mitt förflutna 
rusar genom huvudet som ett bull-
rigt godståg. Det tåget drar vagnar 
som är lastade med min snikenhet, 
min högfärd och min avund. Jag 
räknar upp mina synder, mina 
misslyckanden och mina brister. 
De blir en sorglig litania som upp-
repas om och om igen. Då minns 
jag Jesu ord: ”Kom till mig.” Han 
lät sitt blod rinna för att rena mig 
från alla mina synder. Jesus dog för 
min värsta synd och ger mig vila 
från mitt samvetes förskräckliga 
oväsen.

Ibland fylls natten av andra 
tankar, och jag oroar mig för tusen 
saker. Jag är orolig för mitt land, 
mitt hus, min familj, min hälsa, 
mina barn, min ekonomi, vädret, 
framtiden och mycket annat. 
Listan ändrar sig från den ena 
gången till den andra, men när 
bekymren väl börjar komma fort-
sätter de bara. Det verkar som om 
de livnär varandra. Men jag kan 
sätta stopp för dem när jag minns 
Jesu ord: ”Kom till mig . . . så ska 
jag ge er vila.” Han har allt under 
kontroll och uppmanar mig att 

Ny bok
Många har fått rik upp-
byggelse av John Brauns 
bok Upp till Jerusalem 
med andakter för pas-
sionstiden och påsken. 
En andaktsbok av samme 
författare finns nu över-
satt till svenska. Dess 
titel är Närmare Jesus. I 
55 andakter följer för-
fattaren Jesus i spåren 
under hans verksamhet i 
Galileen. Han visar hur 
människor dras närmare 
Frälsaren genom hans 
mäktiga ord och kärleks-
fulla gärningar. Braun 
har en sällsynt förmåga 
att skildra händelserna 
så levande att avståndet 
till dem i tid och rum 
försvinner. Läsaren blir 
personligt indragen i vad 
som sker och får verklig 
hjälp och tröst av bud-
skapet. Här följer som 
smakprov ett kapitel från 
den nya boken.

Vila för era själar

John Braun
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skapet. Här följer som 
smakprov ett kapitel från 
den nya boken.

Vila för era själar

John Braun
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komma och få dricksvatten gratis. 
Denna kärlekshandling gav många 
muslimer en ny syn på de kristna 
och underlättade spridandet av 
evangeliet om Kristus. Men andra 
muslimer fortsatte sin kamp mot 
de kristna och kunde inte tänka sig 
att ta emot något från dem. 

Asien är den del av världen där 
flest människor blir kristna idag. 
Motståndet från överheten är 
på många håll stort. I Indien är 
det förbjudet för utlänningar att 
predika, men Wisconsinsynoden 
har sänt en ”Friendly Counselor” 
som har tillåtelse att handleda de 
inhemska prästerna. I bl.a. Kina är 
det mycket svårt att öppet bedriva 
mission. 

Lutherska kyrkan i Portugal 
upptogs i KELK-gemenskapen 
som därmed är uppe i 21 med-
lemskyrkor. Den lilla lutherska 
kyrkan i detta av tradition katolska 
land bildades 1998 och har 20 
medlemmar och två församlingar. 
Den enda pastorn, Artur Villares, 
bor i Gaia som är tvillingstad till 
Porto. Där har församlingen inrett 
gudstjänstlokal i ett rum med 
kokvrå i ett stort hyreshus. Man 
firar här gudstjänst och har bibel-
studier tre helger i månaden. Första 
helgen varje månad reser pastor 
Villares ca 20 mil söderut till Lis-
sabon. Församlingen inbjuder då 

För första gången var en sydkoreansk kyrka gäst vid ett KELK-möte. Här ser vi pastor Young 
Ha Kim och Gong Sup Byun från East Seoul Canaan Church tillsammans med presidenten i 
Evangelical Lutheran Synod i USA, John Molstad.

Pastor Artur Villares representerade den nya 
medlemskyrkan i KELK, Den lutherska kyrkan 
i Portugal.

LBKs representanter vid KELK-mötet, från vänster: Öyvind Edvardsen, Seth Erlandsson, Egil 
Edvardsen och Anders Nissen.

till bibelstudier och gudstjänst i en 
lokal som hyrts i ett hotell. 7-8 mil 
norr om Gaia bor tre medlemmar 
som också får besök varje månad.

Pastor Villares väg till att bli 
lutheran är intressant. Han växte 
upp i en icke aktiv katolsk familj 
och var i början av sina univer-
sitetsstudier agnostiker. I sena 
tonåren kom han i kontakt med 
sjundedagsadventister, lärde känna 
Bibeln och blev kristen. Han var 
medlem i Adventistkyrkan i fem 
år men läste mycket och blev mer 
och mer misstänksam mot adven-
tismens läror. 1982 lämnade han 
den kyrkan och försökte hitta den 
sanna kristna kyrkan där Guds 
rena ord lärs. Hans studier ledde 
till luthersk teologi. I Portugal 
fanns ingen luthersk kyrka, men i 
Brasilien drev Missourisynoden ett 

teologiskt seminarium. Där kunde 
han studera på sitt hemspråk och 
blev så småningom ordinerad till 
Portugals förste lutherske pastor.

Efter en tid fann pastor Vilares 
att inte heller Missourisynoden 
höll fast vid allt Guds ord. Han 
bröt med den 1991/92 och kom i 
kontakt med Wisconsinsynoden. 
Efter några besök av representanter 
för WELS under 90-talet bildades 
Lutherska kyrkan i Portugal år 
1998. Det var en stor stund för 
denna lilla kyrka när den under 
KELK-mötet blev inlemmad i en 
endräktig gemenskap med trossys-
kon över hela världen. De behöver 
våra förböner och blir glada över 
besök och uppmuntran. 

Birgitta Erlandsson

”Den som har gjort en resa har 
något att berätta.” Det är ganska 
lätt att berätta vart man rest, vad 
man sett, vilka människor man 
har mött. Men att förmedla upp-
levelser är svårt. Jag skulle önska 
att ni alla som läser detta hade 
varit med på KELK- konferensen 
i Kiev, Ukraina (läs om KELK i nr 
1/08 av Bibel och bekännelse). Att 
lyssna, lära och inspireras av den 
rika undervisningen, att knyta nya 
vänskapsband med trossyskon från 
många avlägsna länder, att kunna 
dela glädje och sorg med varandra 
och hela tiden bli påmind om Jesus 
Kristus, det är stor nåd och anled-
ning till tacksamhet. 

Temat för konferensen var ”Gör 
Guds mångfaldiga vishet känd!” 
Fem föredrag, varav ett hölls av 
pastor Egil Edvardsen, handlade 
om det budskap vi är satta att föra 
ut till alla människor. (Egils före-
drag kommer i svensk översättning 
i Biblicum nr 3 2008.) Varje dags 
aktiviteter inleddes med andakt 
och avslutades med bön. En höjd-
punkt var den inledande gudstjäns-
ten med ukrainsk liturgi, fantastisk 
sång av medlemmar i Uppstån-

delsens lutherska kyrka i Kiev och 
predikan av biskopen i den ukrain-
ska lutherska kyrkan, V’yacheslav 
Horpynchuk. En annan höjdpunkt 
var den avslutande nattvardsguds-
tjänsten. 

Alla konferensdeltagare bodde 
på ett stort hotell där också alla 
aktiviteter ägde rum i en stor sam-
lingssal. I hotellets matsal fick vi 
prova på det ukrainska köket. Det 
var en mycket positiv upplevelse. 
Pastor John Vogt tillsammans med 
sin fru Sandy och flera medhjälpare 
hade ordnat mycket förtjänstfullt 
med allt praktiskt. Pastor Vogt, 
som i sju år hjälpte oss i LBK som 
”Friendly Counselor”, är sedan 
2006 rektor för S:t Sophia luther-
ska seminarium i Ternopil i västra 
Ukraina. 

I en predikan berättades om en 
student som vid universitetet la 
märke till en grupp studenter som 
höll ihop och alltid verkade glada. 
Han frågade en av dem vad det var 
de hade gemensamt. ”Jesus Kris-
tus”, svarade hon. Han blev arg 
och sa att hon inte skulle utsätta 
honom för religiös påverkan. ”Det 
gjorde jag inte”, sa hon. Jag sa bara 

”Jesus Kristus”. Den helige Ande 
använde detta enkla vittnesbörd till 
att föra studenten till tro. 

En morgon hamnade jag vid 
frukostbordet tillsammans med 
ett pastorspar, utsända av WELS 
som missionärer till Indonesien. 
De berättade om hur det var att 
leva som kristna i en muslimsk 
omgivning. De blev utsatta för hat 
och stora svårigheter, men lycka-
des så småningom genom att visa 
vänskap och omsorg bli vänner 
med en grupp muslimer. Dessa 
skyddade sedan missionärerna 
mot andra muslimer som utsatte 
dem för hot. Några blev kristna, 
vilket ledde till stora svårigheter 
för dem eftersom de blev av med 
sina vänner och uteslutna från 
sina familjer. En naturkatastrof 
tog många människors liv och det 
fanns inget dricksvatten. Ingen 
hjälp nådde fram till de många 
nödställda. Pastorsparet kontaktade 
en tekniskt kunnig man och bad 
honom försöka konstruera ett vat-
tenreningsverk. Han lyckades med 
detta och fick en beställning på 
många fler. Reningsverken kördes 
ut till byarna och folk kunde 

Ukraina resan
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Paulus hade stor optimism när det gällde att 
nå ut med evangeliet. Han kunde se möjligheter 
där många andra bara såg hinder. Det var nog 
inte så få av hans kollegor som rev sig i huvudet 
och uttryckte bekymmer över Paulus vana att 
först besöka judarnas synagogor när han kom till 
en ny stad. Det var ju faktiskt där han ofta mötte 
våldsamt motstånd.

Men där andra såg hinder såg Paulus möjlig-
heter. Förutom att Gud ville att han först skulle 
förkunna evangeliet för judarna såg han synago-
gorna som ställen där han kunde vittna både för 
sina landsmän och för gudfruktiga hedningar. 
Han var inte beredd att ge upp hoppet om 
någon. Han hade ju själv varit en högst osanno-
lik troskandidat när han våldsamt förföljde den 
första kyrkan. Men han hade själv upplevt hur 
kraftigt verkande Guds kallelse till tro är. Därför 
avfärdade han inte någon som kandidat till att 
höra evangeliet.

Hur är det med dig och mig? Vår värld föränd-
ras dramatiskt. Ser vi förändringarna som hinder 
eller möjligheter att nå ut med evangelium? Ser 
vi vår föränderliga kultur som ett hot mot vår 
verksamhet eller som en ram för en mer fruktbar 
verksamhet? Vilken möjlighet för oss kristna att 
visa hur annorlunda vi är när vår kultur blir allt 
mer dekadent! När folk kämpar för att få uppleva 

kärlek får vi fantastiska tillfällen att berätta om 
Guds kärlek till dem. När fler och fler människor 
upplever tomhet i livet får vi fler möjligheter att 
visa dem att Jesus kom för att ge människor liv i 
överflöd (Joh. 10:10)!

Bibeln är full av berättelser om människor som 
man minst av allt väntar sig ska bli förda till tro. 
Den stora majoriteten judar tog inte någon notis 
om Jesu födelse men vise män kom från östern 
för att tillbe honom. En utstött, otuktig kvinna 
sprang från brunnen där hon hade mött Jesus för 
att berätta den fantastiska nyheten om Frälsaren 
för folket i sin stad. Rövaren som bekände att 
han förtjänade en plågsam död på korset fick den 
fantastiska förmånen att göra sällskap med Jesus 
in i paradiset. Jesus dog för alla människor. De 
här berättelserna visar oss att Gud vill att vi ska ta 
detta på allvar.

Uteslut inte någon från att få höra evangeliet. 
Och klaga inte över att din stad eller omgivning 
förändras. Se möjligheter att tillämpa det läkande 
evangeliet på människor som far illa.

Världens Frälsare, hjälp mig att inte döma män-
niskor i förväg. Gör mig så optimistisk som bara du 
kan. Hjälp mig att se alla de möjligheter som finns 
att ge andra del av evangeliet. Amen.

Ur Meditations

Se möjligheterna  
istället för hindren

De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Tessalonika,  
där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade,  

och under tre sabbater samtalade han med dem  
utifrån Skrifterna.  (Apg. 17:1,2)


