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Alle ligner v i hinandehi, at vi er hurtige til at fordsmme i situationer,hvor
vi hellereskulle lytte og forstd og derefter tage bestik heraf. Dette galder
b*de kristne og ikke-kristne,troende
og vantroende.
Hvad angArden ikke-troendesfordsmmelseaf kristne og kirken, sA er
det ikke den, Jesuspegerpi her. Men
det er disciplene - og dermed os

somer udlert, skalvare
somsinmester.
Hvorfor
s€rdu splinteni din broderssie, menbjalkeni dit
egetoje leqg_er
du_ikkemarketil? Hvor kandu

Vel har det aldrig varet Jesu mening, at fritage os fra at bedsmmeAnderne, eller bedsmme, hvad menneskersigerom ham. Fritagervi os selv
fra dette, kan det ogsAfsre dsd og
dom medsig.
Men i den troendesforhold til Gud
og sin naste, lyder opfordringen:Begyndmed dig selv!Og bliv aldrigfardig med dig selv! Du havdebrug for
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jeg det ogsi. Og begynderen af parterneat gradueresynden,er det nok at
vide,at for Gud er syndsynd.Og i svrigt har Paulustagetpatentpe at vEre
den stsrste af alle syndere!Og om
ham vdd vi jo, at Gud vistemedlidenhed og frelsteham. SammePaulussiger forovrigt, at ndr vi msder mennesker,der >>overraskes
af en synd<<,
sA
skal vi sette sddannetil rette >med

Alle ligner v i hinandeni, at vi er hurtige til at fordsmme i situationer,hvor
vi hellereskulle lytte og forstAog derefter tage bestik heraf. Dette galder
bAdekristne og ikke-kristne,troende
og vantroende.
Hvad angArden ikke-troendesfordsmmelseaf kristne og kirken, sd er
det ikke den, JesuspegerpA her. Men
det er disciplene - og dermed os
kristne- Jesussigtertil.
Hans advarseler ikke til at tagefejl
mod jer
af: Gud visersin medlidenhed
og sdsler med sin tilgivelse. Derfor
skal I, som har msdt dennesdselhed,
ikke vare smAligemedjerestilgivelse.
Og er I smAligemed at tilgive andre,
si fordsmmerI ier selv!
Dsdsdommenover de andre kan
altsAgA hen og blive til dsdsdommen
overos selv.
Nu behsver man imidlertid ikke at
lede lange i evangeliernefor at finde
ud af, at Jesusselvdgmmer.Er det i
svrigt ikke netop det, han selv gsr
her, hvor han ikke blot bedsmmer,
men faktisk fordsmmerdem, der-nok
vil tageimod hanstilgivelse,men ikke
sOlvvil givedenvidere?
I hvert fald fir man et megetamputeret billede af evangeliernesJesus,
dersom man ikke medtagerhans advarsler,verAbog dom over al synd og
ondskab og rAddenskab,som udgAr
fra menneskers
hjerter. Og som kun
altfor tydeligt har sat sit prag pt vort
menneskeliv.
Da Jesusikke argumentererimod
sig selv,mA der derfoi bide vare en
dom, der fsrer dsd med sig, og ogsi
en dom, der fsrer livet med sig.
NAr Jesustalte domsord,havdede
altid et positivt sigte.
Han kom jo, somhan sigeret andet
sted,ikke for at dsmme verden,men
for at frelseden. Og pA mangemAder
vistehan, at selvnAr hanstale blev opfattet som hArd, var den bAretoppeaf
den guddommeligemedlidenhedmed
den lidendeverden.
Anderledes
er det somregelmedos.

jeg det ogsA.Og begynderen af parVel har det aldrig v@retJesumening, at fritage os fra at bedsmmednterneat gradueresynden,er det nok at
derne, eller bedgmme,hvad menne- vide,at for Gud er syndsynd.Og i svskersigerom ham. Fritagervi os selv rigt har PaulustagetpatentpA at vare
fra dette, kan det ogsi fsre dsd og
den stsrste af alle syndere!Og om
dom medsig.
ham v€d vi jo, at Gud viste medlidenMen i den troendesforhold til Gud
hed og frelsteham. SammePaulussiog sin naste, lyder opfordringen:Be- ger forovrigt, at nAr vi msder mennegynd meddig selv!Og bliv aldrig farsker,der >>overraskes
af en synd<<,
sA
dig med dig selv! Du havdebrug for
skal vi sctte sddannetil rette >med
Gudsmedlidenhed
i gdr, og du har det
sagtmodig
And<.(Gal6,1).
ikke mindrei dag!
Sagener jo i al sin enkelthed,at
Noget sidant kan vel kun det menden, som for sin egendel er fardig
neskegore,somselvkendertil at blive
med at tigge om syndernesforladelse, overrasket,men ogsAv€d, hvor man
er fardig som kristen.Dettemedfsrer
skalgdhen,nArdet sker.
ogsAnogleskabnesvangre
konsekvenFor nAr man dgmmersig selv,men
er for dem, som endnu ikke er beaf Gud bedsmt som en frelst syngyndtherpA.
der for Jesuskyld,kan man med agte
Ndr de fir sjnene op for sidanne r medlidenhed
tageen menneske-broder
>fardige< kristne, gsr de sig for deved hAndenog sige:Lad os nu samres egetvedkommende
hurtigt fardig
mengAtil Jesus,som ikke fordsmmer
med alt, hvad der har med Kristus-tro syndere,fordi Gud en gang lod sin
at gsre.
dom over syndenramme ham, og sA
I det tilfalde har den >ferdige<
hosham hsre ord somgor domtesynkristnevcret en blind vejlederfor en
dere glade. Og skenker os syn for
menneske-broder.
Beggeer de i grsfGuds ubegribeligemedlidenhedmed
ten. Og i den groft er vi ogsA,dersom os. Og somtagerimod os, uansethvor
det skullelykkesos at vindeet par tilmange splinter eller bjalker der har
hangere,som tiltrakkes af voreshyl
blandet voreojne.
om allede andresfejl og forsyndelser.
At vare med i hylekoretover verdens
Udenmedlidenhed
med med-domte
elendighedgsr en hellerikke til en kriskal vi ikke regnemed, at vore medmennesker
medbjalkerne og splintersten,hvisman pA dennemAdefritager
ne i ojet sjner mulighedenfor, at livets
sig for sit eget ansvar og sin egen
Gud har det bedstetil dem.
skyld i, at verdener, som den er. Og
Den pjattede medlidenhed, som
dermedogsAhar gjort sig fardig med
man klarer med et fingerknips,er der
at levei den tilgivelse,som Gud pA en
vidunderligmide skanker for Jesu
her ikke tale om. Den Jesus,som en
gang har vist sin medlidenhedog nu
skyld.
stadiglider med, er den som kan give
Har man hsrt - og horer man alle
os en agte medlidenhedmed medsine livs dage - dommen over sig
domte,som gor indtryk, fordi den er
selv,ja, da bliver det ikke blot til liv
af Gud.
for en selv.Men det kan da ogsdfA afgsrende betydning for >rbroderen<< Der bliver nemligikke kun glade i
himmelen,nAr en synder omvender
medsplinteni sit sje.
sig. Men gladen er ogsAstor, nar en
For nAr han selvaltid har brug for
kristenikke er fardig med at tiggeog
Guds medlidenhedog tilgivelse,sattakke for syndernestilgivelse.Og tater dettesit egetpreg pA msdet med
ger en med-dsmti hinden, sAde kan
menneskebroderen.
tigge og takkesammen.
Han han ellerhun forsyndetsig,har

