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Predikotext: Joh. 8:1-11. 

 

I Guds, Faderns + och Sonens och Den 
Helige Andes, namn. Amen. 

Under rubriken och predikoämnet 
”Rättfärdighet och barmhärtighet” skänker oss 
denna söndag Jesu ord: ”Dömen icke, så skolen 
I icke bliva dömda” och om grandet i nästans 
öga och om bjälken i det egna ögat. Denna 
avslutande del av evangeliet pekar på det 
bärande, allt avgörande och väsentliga i Jesu 
undervisning, som ensamt möjliggör och 
förklarar det nya, annorlunda liv, som Jesus 
avkräver oss. Ordet om grandet och bjälken 
utgår från en andlig blindhet, en medfödd 
oförmåga ”att bliva varse bjälken i ditt eget öga”. 
Denna okunnighet om vår synd, denna 
vantolkning av tillvaron, var grundlögnen i 
fariséernas lära om Gud och människan, om 
vad religion innebär. Det är över fariseismens 
lära, som Jesus utgjuter sin gudomliga vredes 
skålar, när han säger: ”Kan väl en blind leda en 
blind? Falla de icke då båda i gropen? Lärjungen är 
icke förmer än sin mästare; när någon bliver fullärd, 
så bliver han allenast sin mästare lik”. Det är en 
aktningsvärd, imponerande, moralisk rörelse, 
som Jesus sålunda fördömer. Den 
överflödade av aktivitet, av missionsvilja, av 
nit, ja, ”I skrymtare, som faren omkring över vatten 
och land för att göra en proselyt, och när någon har 
blivit det, gören I honom till ett Gehennas barn, 
dubbelt värre än I själva ären” (Matt. 23:15). All 
denna gudliga iver att träna människor i den 
egna rättfärdigheten, i den egna kraften, 
skapade och skapar alltfort människor, som 
”förtröstade på sig själva, och menade sig vara 
rättfärdiga, under det att de föraktade andra” (Luk. 
18:9). På ett självklart sätt måste de förakta 
den, som inte utvecklade sin godhet. När de 
tog itu med en sådan människa, var det ett 
ingrepp från det egna höjdläget, fyllt av 
självmedvetande, av vilja att omskapa andra 
efter sig själva. Allt detta kallar Jesus demoni. 

Denna Jesu dom hör vi ännu i 
Uppenbarelseboken: ”Du säger ju: ’Jag är rik, 
ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och 
du vet icke att just du är eländig och ömkansvärd och 
fattig och blind och naken. Så råder jag dig då … 
att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, 
för att du skall kunna se.” (Upp. 3:18) 
Blindheten måste tas bort genom Jesu Ord, 
genom domen över synden, genom 
evangelium om syndernas förlåtelse. Då kan 
det ske, som Jesus uttalar i dagens 
evangelium: ”Varen barmhärtiga, såsom eder 
Fader är barmhärtig”. Evangeliums smörjelse, 
Ordets heliga ögonsalva lär oss att Gud, för 
sin Sons skull är vår gode Fader, som förlåter 
oss våra synder, och därför möter vi i kraft av 
denna förlåtelse alla syndare som 
medsyndare, alla människor som bröder och 
systrar i Adam, som med oss försonade i Jesu 
Kristi död och uppståndelse. När vi för dessa 
människor förkunnar Lagen i all dess 
stränghet, ja, med Jesus över dem uttalar 
domen, sker det inte med föraktets, 
arrogansens och egenrättfärdighetens 
uppblåsthet utan som ett bättringsrop, som 
en kallelse till omvändelse, till tro på honom, 
som dött och uppstått för alla. Härom säger 
vi så: 

I. varje dömande utanför Kristus 
framkallar Guds dom, 

II. vår barmhärtighet mot syndaren 
bekräftar Guds nåd mot oss, 

III. evangeliets ord regerar Guds rike och 
inte världens synliga riken. 

I .  Varje  dömande utanför Kris tus 
f ramkallar Guds dom. 

Jesus säger i dag: ”Dömen icke, så skolen I icke 
bliva dömda; fördömen icke, så skolen I icke bliva 
fördömda”. Med dessa ord gör Jesus klart för 



oss, att om våra omdömen om 
medmänniskorna, medsyndarna, i all sin 
riktighet strömmar fram ur elakhet och 
ondska, ur vrede och ilska, så blir vi just 
själva ”dömda”, ”fördömda”. Då lever vi ”efter 
den gamla människan, som fördärvar sig genom att 
följa sina begärelsers bedrägliga lockelser”, varom vi 
hört i episteln för dagen. På detta sätt får 
Satan kristna människor på fall. På detta sätt 
faller vi ut ur dopets nåd. Detta är ingen blott 
teoretisk möjlighet. I denna stund finns 
avlidna, som nu likt den rike mannen i 
dödsriket inser, att de bort ta till sig Ordets 
lärdomar, och svårt ”pinas i dessa lågor”. Den 
varning, som Gud i denna stund ger, 
strömmar ur hans omsorg om våra själar, och 
närhelst vi uttalar samma varning skall det 
ske av samma orsak, av kärlek till syndare, 
som kan gå förlorade. 

II .  Vår barmhärt ighet  mot syndaren 
bekräf tar Guds nåd mot oss . 

Jesus säger: ”Given, och eder skall bliva givet. Ett 
gott mått, väl packat, skakat och överflödande, skall 
man giva eder i skötet; ty med det mått som I mäten 
med skall ock mätas åt eder igen.” Det förtjänar 
att upprepas, att Gud vill, att vi i vår egen 
barmhärtighet skall se hans verk och 
bekräftelsen av hans verk, ett synligt tecken 
på hans osynliga nåd. Det är d.h. Skrifts klara 
lära: ”Vi veta, att vi hava övergått från döden till 
livet, ty vi älska bröderna” (1 Joh. 3:14). När jag 
ser och hör, hur Den Helige Ande styr mitt 

hjärta och min tunga, så skall jag glädjas över 
detta under, att en gammal elak människa 
kunnat bli en ny, god människa. Det bör vara 
ett ämne för ständig tacksägelse och ständig 
förvåning. 

III .  Evange l i e t s  ord regerar Guds r ike och 
i cke vär ldens synl iga r iken.  

Ett synnerligt Satans försök att skapa 
förvirring och elände här på jorden är, när 
han vill göra Jesus till en synlig konung och 
dagens evangelium tillämpligt på den synliga 
tillvaron, på stat och samhälle. Det är 
dessvärre en alltmer tilltagande frestelse, när 
nämligen vi får höra, att kristendomen kan 
erbjuda åt samhällslivet ett kärlekens 
fundament, sammanfattat just i ”Dömen icke”. 
Så bryts udden av Guds Lag, av Guds styrelse 
av denna världen på det sätt, som aposteln 
beskriver: ”Överheten bär icke svärdet förgäves, 
utan är en Guds tjänare, en hämnare till att utföra 
vredesdomen över den som gör vad ont är” (Rom. 
13:4). Det är en falsk Kristus, en Antikrist, 
som rycker svärdet ur överhetens hand och 
vill ersätta det med ett icke dömande. Denne 
falske Kristus, Antikrist, har därmed också på 
samma gång slagit sönder evangeliums gåva, 
Guds barmhärtighet och vår barmhärtighet, 
och förvandlat den till politik. Den sanne 
Kristus talar annorlunda och varnar för 
denna blindhet. 

                                                                                       
Amen. 


