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I dag talar Jesus rakt in i ditt och mitt hjärta, för han
vet hur vi har det. Våra liv är inför honom som en
uppslagen bok, både när det gäller våra tankar, våra
ord och våra gärningar.
Han vet att vi har så lätt att se fel och brister i våra
medmänniskors liv. Han vet att vi ibland granskar vår
medmänniskas brister liksom med ett förstoringsglas.
I vissa sammanhang har vi en mycket utvecklad
förmåga att kunna minnas exakt vad en medmänniska
gjorde eller sa.
År efter år kan det spelas upp, som en film framför oss
och någon längtan efter att glömma eller förlåta, det
tycks inte existera.
Från vår sida har vi så svårt att tolka det vi upplevt hos
andra till det bästa, nej vi har en tendens att tyda allt
till det värsta.
Så förvrids ofta verkligheten inom oss, så att den blir
värre än den i själva verket skulle vara.
Det Jesus vill visa oss på, är att vi är dömande och
fördömande. Det finns lite av ett förlåtande sinnelag
inom oss, vi ältar gärna andras fel och brister, men
bortser ofta från alla goda sidor.
Nu säger Jesus: Ty med den dom som ni dömer med
skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med
skall det mätas upp åt er.

Vi vet av Bibelns ord att en dag ska vi alla stå inför
Guds domstol när Herren dömer levande och döda.
Det är Gud som då dömer och ingen annan. När vi
dömer andra så har vi redan då gjort en synd genom
att inta Guds plats.
När Gud dömer oss, kommer han att döma oss efter
den måttstock som vi dömt andra med.
När Jesus här talar om, att vi inte ska döma, så talar
han om den mellanmänskliga relationen.
Det handlar inte om det civila domstolsväsendet. I det
civila samhället är det viktigt att lag och ordning följs,
så att människor ska kunna leva i trygghet.
Det handlar inte hellre om att vi ska tolerera falska
profeter. Nej en kristen uppmanas gång på gång att
pröva andarna. Att inte låta sig bli vilseledd.
Nej vad det här handlar om är din och min relation till
vår medmänniska.
Ingen människa har blivit vunnen för Jesus genom att
vi dömer och fördömer. När vi gör det så ställer vi oss
över den människan, kanske rent av att vi trampar på
vår medmänniska.
Som kristna kallas vi att stå vid vår medmänniskas
sida.
Vi får lyfta fram vår tunga bjälke som tynger oss, den
bjälke som kan innehålla fiendskap, strider,
ofördragsamhet, vrede, intriger osv Gal 5:20 och säga
det svåra ordet ”förlåt”.

Jag vet inte när du sist sa ordet ”förlåt” till din fru eller
man, till dina föräldrar eller dina barn, till din granne
eller arbetskamrat.
Jesus vill idag visa oss in på förlåtelsens väg.
Vi får ställa oss under hans kors och se att det är på
din och min bjälke som hans händer är fastspikade.
Vårt hjärta får utropa: Herre Jesus förbarma dig över
mig, som har varit så dömande och fördömande, som
sett ned på andra människor, och som gjort livet surt
för andra.
Eller att vi ber med psalmens ord
Döm mitt hjärta här i tiden,
innan världen döms av dig;
och när tiden är förliden,
i ditt domsslut fria mig.
Sv Ps 356:5
När en människa står där vid korset med en sådan bön
händer detta fantastiska att Jesus korsar över alla våra
synder. Han utplånar dem fullständigt. Blodet från
Jesus, hans son, renar oss från all synd. 1 Joh 1:7 Han
gör oss rena i hjärtat. Vi blir renhjärtade och Jesus tar
sin boning i våra hjärtan.
Då kanske vi också upptäcker att i vår medmänniska
som vi sökt så mycket av fel och brister i, att också
hos den bor Jesus. Hur kan man döma någon som bär
på Jesus. Nej man upptäcker en broder och syster i
Herren. Trossyskon som får leva nära varandra i
ömsesidig förlåtelse och kärlek. Då kanske det börjar
att växa fram andens frukter i våra liv, som är kärlek,

glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,
ödmjukhet och självbehärskning.
Gal 5:22-23.
Det går med oss, precis som med Arons stav som var
gammal och torr, men som till allas förvåning började
att skjuta skott, med blad och mandelblommor, ja till
och med utvecklade mandlar. Undrens tid är inte förbi
där Gud gör allting nytt i en människas liv.
Det nya livet med Jesus innebär att dagligen leva nära
Jesus och hans förlåtelse. Hos Jesus får vi för varje
dag hämta ny kraft.

