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Å DØMME er et begrep som rommer mye, og det er ikke alltid vi er bevisst på når vi gjør det. 
Det kan handle om noe så enkel som å vurdere noen og gjøre seg opp en mening om noe. 
Derfor kan det handle om både tankene våre og måten vi snakker på.  

I 1 Kor 5,1-13 skriver Paulus om kirkedisiplin og tar for seg en sak med en mann i menigheten 
som lever i hor sammen med sin fars kone. Problemet for Paulus var for det første at det var en 
pågående synd. For det andre var det uforsonlig, både ved at det ikke kunne forsones med 
Guds ord og at de involverte var uvillig til å forsone seg med Gud. For det tredje var det offentlig 
kjent, likevel hadde ingen i menigheten reagert på denne oppførselen som «selv ikke 
hedningene tåler» (1 Kor 5,1). Fordi dette skjedde innad i menigheten, så formante Paulus dem 
å gjøre noe med situasjonen, for slik kunne de ikke ha det. 

Det er fort å tenke at hvis alle bare passer sine egne saker, så går det liksom greit. Men i 
menigheten skal vi hjelpe hverandre og tale sant til hverandre. I v. 9-13 ser vi at menigheten i 
Korint var mest opptatt av å ikke assosieres med synden «der ute», derfor var de nærmest 
blinde for synden som fant sted i deres eget felleskap. Hvis man kaller seg en bror eller søster i 
Kristus, men frukten av ens handlinger viser det motsatte, så skal man støtes ut av felleskapet 
slik at ikke synden sprer seg, skriver Paulus. Vi er ment å holde hverandre ansvarlige, uten at 
det betyr at alle skal vite alt om hverandre og konstant peke på hverandres feil. For en slik 
ansvarlighet innebærer tillit, kjærlighet og sannhet.  

I Matt 7,1-6 peker Jesus på at vi må granske oss selv før vi dømmer andre. For det er enkelt å 
ha en negativ og fordømmende holdning mot alle andre, men det ikke er like lett å se våre egne 
feil. Jesus sier: «Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet 
til din bror.» Hvordan tar vi ut bjelken? Er det ikke sant at så lenge vi lever i denne verden, så vil 
vi aldri greie å leve et perfekt liv? Den eneste måten å gjøre det på er å omvende oss og la 
Ånden fornye hjertet vårt og tre inn i et nytt liv med Jesus. Denne omvendelsen må skje hver 
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dag, slik at ikke bjelken kommer tilbake. Da må vi tåle å legge våre liv framfor Gud, og la oss bli 
ransaket.  
	 Noen ganger kan det hende at vi prøver å være vår egen «ansvarlighetspartner», altså at 
du selv skal holde deg selv ansvarlig for syndene dine. Men kanskje bør vi ta Paulus litt mer på 
alvor med tanke på ansvarlighet i våre egne liv. At vi skal være åpen for kjærlig korreksjon fra 
andre enn oss selv. Andre ganger kan det være at vi dømmer personer og situasjoner som vi 
ikke har god nok innsikt i. Vi må vise varsomhet når vi dømmer, slik at vi ikke har misforstått en 
situasjon og bedømmer feil ut fra manglende innsikt. 

Hva med de som er utenfor menigheten? Bibelen sier at vi er alle syndere. Vi er like avhengige 
av Guds nåde. Vi var selv en gang slik som synderen og vi er fullstendig avhengig av Guds 
fornyende nåde hver dag. Vi skal være varme og vise den kjærligheten Gud har vist oss, derfor 
skal vi ikke være fordømmende, men være åpne, lyttende og inviterende, samtidig som vi kan gi 
evangeliets sannhet videre til andre.  
	  

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hvordan tar du imot formaning fra andre? Med nesen høyt i været og lukkede ører, 
eller lytter du ydmykt og tar det til deg? 

• Hvem opplever du at det er som holder deg ansvarlig? Gud (og Bibelen), deg selv, 
en annen person eller en god blanding? 

• Hvordan kan man møte en annen kristen som lever i synd på en god måte som 
bevarer felleskapet og skaper gjenopprettelse. 

• Hva menes med å ta bjelken ut av sitt eget øye? 

• Er det til fordel eller ulempe for menigheten hvis ingen bryr seg om hvordan de 
andre lever? 

• Når mennesker utenfor kristne sammenhenger hører forkynnelse om evangeliet og 
kallet til omvendelse fra livet de lever, så kan de fort komme på å sitere Jesu ord: 
«Ikke døm». Har de da rett i at kristne ikke skal forkynne Guds sannhet om den 
menneskelige tilstand?


