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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, 
och Herren Jesus Kristus! 

Bön: Hjälp oss, käre Jesus, att lära oss av dig 
hur vi ska leva rätt bland våra medmänniskor. 
Ge oss ditt ödmjuka sinne så att vi inte vred-
gas över oförrätter och låter dem växa till hat 
och bitterhet, utan låter din kärlek bära frukt i 
våra liv. Amen. 

Predikotext är Matt 5:20–26, där Jesus säger: 

Jag säger er: Om inte er rättfärdighet går 
långt över de skriftlärdas och fariseernas, 
kommer ni aldrig in i himmelriket. 

21 Ni har hört att det är sagt till fäderna: 
Du ska inte mörda, och Den som mördar 
är skyldig inför domstolen. 22 Jag säger er: 
Den som blir vred på sin broder är skyldig 
inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ 
till sin broder är skyldig inför Rådet, och 
den som säger ’dåre’ är skyldig och döms 
till det brinnande Gehenna. 

23 Därför, om du bär fram din gåva till alta-
ret och där kommer ihåg att din broder har 
något emot dig, 24 så lämna din gåva fram-
för altaret och gå först och försona dig med 
din broder. Kom sedan och bär fram din 
gåva. 

25 Skynda dig att göra upp med din mot-
part medan du är med honom på vägen. 
Annars kan han överlämna dig till doma-
ren, och domaren till vakten och du sätts i 
fängelse. 26 Jag säger dig sanningen: Du 
kommer inte ut därifrån förrän du har beta-
lat till sista öret. 

Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är 
sanning. Amen. 

Temat i dag är Kärlekens lag. Under flera av 
söndagarna i trefaldighetstiden möter vi Guds 
stränga lag. I dag är en sådan söndag.  

Vi kan kort beskriva lagen som det som vi ska 
göra, Guds krav på oss. Ibland betecknar or-
det lag allt det som Gud lär oss i sitt ord, alltså 
Guds undervisning. Lite före vår text talar Je-
sus om lagen i betydelsen Mose lag: ”Tro inte 
att jag har kommit för att upphäva lagen eller 
profeterna.” Om den säger han att inte en 
prick av lagen ska förgå förrän allt har skett. 

Där talar han om hur han själv ska uppfylla 
allt det som Mose har föreskrivit. Vi kan ännu 
se på lagen som Guds goda och kärleksfulla 
omtanke om oss, hans ordningar för att vi ska 
få ett välordnat och tryggt liv.  

Den allra vanligaste, och viktigaste, betydel-
sen av Guds lag är att den ska öppna våra 
ögon så att vi ser vår synd och drivs till 
Kristus, till att se den oändliga kärleken som 
han visat mot oss genom att ställa sig under 
lagen och både uppfylla den i vårt ställe och 
lida det straff vi borde ha drabbats av på 
grund av lagen. 

Vi ska i dag repetera vad lagen har för uppgift 
enligt den gamla tredelningen av lagens syfte 
eller bruk, som den gamla termen lyder: La-
gen som tygel, regel och spegel. Men allra 
först ska vi stanna upp inför den konkreta var-
ningen Jesus ger oss för att låta något komma 
mellan oss kristna, så att vi blir bittra och ha-
tiska mot våra medkristna. Det är något som 
kan leda oss till dom.  

Vad är det för slags osämja Jesus talar om? 

När Jesus använder orden ”att din broder har 
något emot dig” och sedan fortsätter med att 
hänvisa till domaren och rentav till möjlighe-
ten att bli dömd till fängelse, så avser det en 
välgrundad anklagelse av något slag. Det är 
inte bara det att någon ogillar dig i största 
allmänhet. Sådant kan du inte gå och reda 
upp på något enkelt sätt. Det brukar oftast 
krävas mycket tid att återställa ett förtroende 
som brustit. Det här handlar snarare om att du 
har gjort något som är väl grundat, kanske 
också väl känt, och som kan rättas till genom 
att du går och reder upp och ställer till rätta. 
Hur det ska gå till har Jesus tydligt undervisat 
om: vi ska bekänna våra synder inför varandra 
och vi ska förlåta varandra, och har vi handlat 
orätt ska vi ersätta det, så som Sackeus gjorde. 

Att vi handlar på det sättet är en befallning av 
Jesus. Det är inte valfritt för oss att förbli 
osams, nej, kristna bröder emellan får det inte 
bli något som hindrar vår fulla gemenskap in-
för Kristi kors. Att Jesus talar om det brinnande 
Gehenna, vilket är en beskrivning av helvetet, 
visar hur allvarligt det är. Vi kan riskera vår 
salighet genom att förhärda oss och låta bit-
terhet slå rot. 
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Vi ska återkomma till hur vi som kristna ska 
bete oss mot varandra när vi kommer till la-
gens tredje bruk. 

Lagens första bruk: tygeln 

Om vi har en liten inblick i hur man kör med 
häst och kärra eller rider på en häst vet vi vad 
man gör med tömmar. Tyglar är ett annat ord, 
som har valts för att det ska rimma på de and-
ra orden: spegel och regel. Tyglarna behövs 
för att styra och hålla in hästen.  

Lagens uppgift att styra oss utgår från den na-
turliga uppfattningen om vad som är rätt och 
fel, och som också inskärps av den andra tav-
lan i Guds tio bud. Våra lagar säger att vi inte 
ska misshandla eller slå ihjäl andra männi-
skor, precis som Guds femte bud gör. Om vi 
ändå gör det, straffas vi via polismakten och 
domstolsväsendet. När vi ser trafikmärken 
med hastighetsbegränsning försöker vi undvi-
ka att köra för fort, för annars riskerar vi böter. 
Vi hindras av vakter från att snatta i butiker frö 
de kan sätta dit oss och det blir obehag. Det 
sjunde budet säger tydligt: Du ska inte stjäla. 

Det som Jesus tar upp i vår text gäller vårt 
språkbruk när vi ilsknar till och utsätter vår 
broder för vår vrede. Jesus visar här tydligt att 
han går långt utöver det som samhällets lagar 
reglerar. Men också i vår lagstiftning finns det 
bestämmelser om ärekränkning. Vi ska inte 
utsätta vår medmänniska för sådant tal som 
kränker hans goda namn och rykte. 

Ett bud som vårt samhälle till stora delar har 
övergett är det sjätte, det som ska skydda våra 
äktenskap och familjer. I stället för att ära äk-
tenskapet mellan man och kvinna har man 
gått in för att godkänna s.k. äktenskap mellan 
två män eller två kvinnor. Det är något helt 
nytt för vår tid, och det är ett uttryck för den 
laglöshet som Paulus talar om i 2 Tess 2. I stäl-
let för att fråga Gud om råd och hjälp och un-
derordnar sig det som han säger frångår man 
den naturliga ordning som ligger inne i män-
niskan sedan skapelsen. 

Lagens andra bruk: spegeln 

När lagen predikas så som Jesus gör i dagens 
text märker vi att vi inte har någon orsak att 
utpeka fel hos våra medmänniskor. När vi pe-

kar finger mot vår nästa, som vi tycker har 
gjort något illa, så brukar tre fingrar peka till-
baka på oss själva. Det här är förklaringen till 
att vi brukar förlikna lagens andra bruk vid en 
spegel.  

Genom att visa hur Guds femte bud ska 
tillämpas också på våra tankar och våra ord, 
inte bara i handlingar, tvingar Jesus oss att ka-
pitulera. Redan det att jag är argsint och bitter 
på min broder är värt en hård dom. Mitt sinne 
och mitt hjärta är inte vad det ska vara. Vi 
kommer inte undan Guds dom genom att låta 
bli de värsta synderna, som skulle kunna leda 
till en dom för ärekränkning vid domstol, eller 
det som i dag kallas hatprat och hets mot 
folkgrupp. När Jesus anklagar oss handlar det 
om sådana saker som vi skulle kalla bagatel-
ler, att bli arg på vår nästa, eller kalla honom 
för en idiot eller dåre. Men vi ser allvaret i att 
Jesus säger att sådana tillmälen leder till det 
brinnande Gehenna. Varje sådan synd är till-
räcklig för att kasta oss i helvetet. Då blir det 
verkligen allvarligt. Var hittar vi hjälp? 

Ett bra exempel på hur lagen används som en 
spegel hittar vi i berättelsen om hur profeten 
Natan kom till kung David efter hans äkten-
skapsbrott med Batseba och mordet på Uria (2 
Sam 12). Han berättade om en man som hade 
tagit en fattig mans enda lamm för att bjuda åt 
sina gäster. Då blev David alldeles rasande på 
den mannen och dömde honom till döden. 
Då tog Natan fram spegeln: Du är den man-
nen! 

Davids reaktion var just en sådan som anstår 
en rätt kristen: ”Jag har syndat mot Herren.” 
Han drabbades av sin egen dom, som han 
hade utfärdat mot den som han trodde hade 
burit sig så skändligt åt, och så insåg han att 
han själv var brottslingen. Han var dömd till 
döden av sig själv. Men nu kom det befriande 
ordet från profeten: ”Så har också Herren för-
låtit dig din synd. Du ska inte dö.” 

När Jesus håller upp sin spegel för oss, då ser 
vi att vi är fulla av fläckar som inte får finnas 
där. Då inser vi att vi behöver tvätta oss med 
ett tvättmedel som vi inte kan skaffa oss själ-
va. Vi har själva ingen möjlighet att bli rena, 
hur vi än anstränger oss. Vi behöver Jesu blod. 
När vi då kommer till Jesus för att få hans rätt-
färdighets dräkt, då har lagens andra bruk 
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gjort sitt. Vi har klätts av det vi har trott att vi 
har själva, och vi har fått del av den rättfär-
dighet som är bättre än de skriftlärdes och fa-
riseernas: Guds egen rättfärdighet som Jesus 
vann åt oss genom sitt rena och syndfria liv 
och genom sin oskyldiga pina och död. 

Vem kan få komma till Jesus och få hans rätt-
färdighets dräkt? Jo, alla. Det som han gjorde 
gäller varenda människa i hela världen. 1 Joh 
2:2: 

Han är försoningen för våra synder, och 
inte bara för våra utan också för hela värl-
dens. 

Jesus led nämligen i syndares ställe, inte efter 
att syndaren först kommit och ödmjukat sig 
inför honom, utan medan vi var Guds fiender 
(Rom 5:10). Det här är evangelium: Guds 
goda gåva av nåd, utan vår egen medverkan. 
Det här kommer oss till genom tro, då vi tar 
emot det, och tror att det är för oss. När evan-
geliet säger: För dig, ska vi svara: För mig. Det 
värsta vi kan göra i det skedet är att göra som 
de skriftlärda gjorde: de fortsatte att förtrösta 
på sig själva och förkastade honom som 
kommit som ett synd- och skuldoffer för dem. 
Tänk så fruktansvärt! Tänk vad Jesus måste gå 
igenom för dig, och du skulle vända ryggen 
till och säga: jag klarar mig själv. Om du gör 
så får du det också som du vill. Du får då vara 
utan Jesus i evigheten, tillsammans med djäv-
larna som ska pinas i helvetet. Det är så dår-
aktigt. 

Evangeliet är alltså det slutmål som lagens 
andra bruk vill driva oss till: Lagen har fått sin 
ände i Kristus, som det stod i gamla bibelöver-
sättningen i Rom 10:4. SFB översätter:  

Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet 
för var och en som tror. 

Salig är du som slutar ditt löpande efter att 
uppfylla lagen, och går i mål i Kristus och 
hans rättfärdighet – för att använda en idrotts-
term som bild! Då har lagen nått sitt slutmål. 

Lagens tredje bruk: regeln 

Vi har ännu kvar en god och rätt användning 
av Guds heliga lag. För den som har fått 
komma till Jesus och se vilken välsignelse han 
har gett oss, för den öppnar sig nu lagens tred-

je bruk som en regel, som vi får genom Guds 
godhet för att han ska få lära oss hur vi ska 
leva för att tjäna honom på rätt sätt.  

Nu får vi veta hur vi praktiskt ska gå till väga 
om vi minns att någon har något att anklaga 
oss för. Då ska vi inte täcka över det och låtsas 
att allt är frid och fröjd. Om vår broder går 
med agg mot oss för att vi har gjort något illa 
är det inte frid och fröjd. Vi ska inte försumma 
någon tid att rätta till det och göra upp. Vi kal-
lar det att be om förlåtelse. 

På samma sätt ska vi också be om att Herren 
ska förnya vårt sinne så att vi inte låter obe-
tänksamma domar och ord i ilska gå över våra 
läppar. Har vi sett hur Gud förlåter oss vår 
enorma skuld till honom ska vi inte ta vår 
medmänniska om strupen och kräva att han 
ska betala tillbaka sin lilla skuld, för att låna 
Jesu liknelse i Matt 18. 

Gud har sett till att vi har fått fina anvisningar 
i hans tio bud. Dem behöver vi dagligen, och 
vi ska lära oss dem ordentligt. Dessutom har 
vi Martin Luthers pedagogiska förklaringar till 
buden. Där får vi bland annat veta att det fem-
te budet innehåller mer än mord: att skada vår 
nästa eller att tillfoga honom lidande hör till 
det som Gud förbjuder. Och lidande kan man 
vålla sin nästa på många sätt. Ett av de mest 
försåtliga sätten är att använda sin tunga till 
lögn och förtal. Jesus tar fram några muntliga 
tillmälen som sårar våra medmänniskor: att 
håna och utpeka dem som mindre vetande 
eller otillräkneliga. 

Att avhålla sig från sådant är ännu inte det 
samma som att vara fullkomlig. Som vi har 
sett har vi ingen annan rättfärdighet än hos 
Kristus. Men det hör till en kristens liv att vara 
ödmjuk och tänka igenom hur vi talar och 
handlar, så att allt får tjäna våra medmänni-
skor och ära Gud. 

Vi ska också komma ihåg att vi inte har någon 
egen kraft att göra det här. Vi kan inte öva oss 
att bli fullkomliga. Det lyckas vi aldrig med 
här i livet. Det enda drivmedlet som ger kraft 
att göra det som Gud vill och förmedlar till 
oss genom sin goda lag är att Jesus är med 
och verkar det genom den nya människan 
som han skapade i oss i dopet. Det är evange-
liet som ger kraften. 1 Joh 4:10: 
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Detta är kärleken: inte att vi har älskat 
Gud, utan att han har älskat oss och sänt 
sin Son till försoning för våra synder. 

Må Gud ge oss ett sådant sinnelag genom den 
kärlek som han visat oss i Kristus, att vi av 
hjärtat vill tjäna honom och verka för att vi 
behåller goda relationer till alla människor, så 
långt som beror på oss. Amen. 

Lovad vare du Gud, och välsignad i evighet, 
som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och 
varnar oss. Låt din Helige Ande stadfästa Or-
det i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska 
hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, 
kärlek och tålamod intill änden, och blir sali-
ga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


