
Dømming og fordom 

Det er blitt vanskelig å forstå hva man kan si og gjøre uten å bryte Bibelens prinsipper om å ikke 

dømme hverandre. Betyr det at man ikke kan fortelle sannheten til syndere? Vil ikke de øyeblikkelig 

føle seg fordømt? Konklusjonen for mange blir derfor at man ikke skal forkynne mot synd eller 

advare mennesker. Til slutt finner vi at forkynnelsen mange steder er at vi blir frelst uansett hvordan 

vi lever.  Hvem våger vel å si noe annet når Bibelens ord blir oppfattet som fordom? Resultatet blir at 

skriftsteder i Bibelen som fordømmer spesielle synder, blir sett på som uvesentlig og kan til og med 

bli tabu.  

Fra den første bok til den siste i Bibelen, til siste kan vi likevel lese om den ene Guds tjener etter den 

andre som fordømmer folkets syndefulle oppførsel. Konkrete synder blir tatt opp, personer blir nevn 

med navn og fordømt for sine synder. Alle profetene Gud sendte, forkynte omvendelse fra synd. I 

Det gamle testamentet og Det nye, med døperen Johannes som første mann ut i Det nye 

Testamentet. (Luk.3,7-18) 

Det er ikke vanskelig å se hvis man studerer Skriften, at Guds prester og profeter alltid skulle advare 

folk mot å synde, fordømme synden og be dem om å omvende seg. En slik forkynnelse ville hos de 

fleste i dag bli sett på som krenkende og fordømmende. Den verdslige mentaliteten til synd har nådd 

kirken, og den dominerende holdningen er blitt at synd ikke skal fordømmes, men at synderen heller 

skal oppmuntres til å være seg selv (å beholde sine feil). Dette er ikke en ny mentalitet, den har vært 

der i århundrer. På Jeremia og Esekiels tid var det likedan. Herren sa: “Dere styrker den ugudelige, så 

han ikke vender om fra sin onde vei og kan få leve.” (Esek.13,22)  

Bibelen snakker imot dømming av andre, men den oppfordrer også til fordømming av vranglære og 

synd. Paulus sier: “Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis verden skal bli dømt av 

dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Hvor 

mye mer da de ting som angår dette livet?” (1.Kor.6,2-3) “Et menneske som skaper splittelse ved sin 

vranglære, skal du avvise etter å ha formant ham en og to ganger, da du vet at en slik person er på 

villspor og lever i synd, han har fordømt seg selv.” (Tit.3,10-11) For å kunne gjøre dette, forutsettes 

selvfølgelig en gransking av rett og galt ifølge Skriften, og en utstøtning av det gale. Om ikke dette er 

dømming, hva er det da? Jesus sa: Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen 

dere dømmer skal dere selv bli dømt. (Matt.7,1-2) Paulus sier også: La oss derfor ikke lenger dømme 

hverandre, men heller ha den innstilling at vi ikke legger en snublestein eller årsak til fall i veien for 

vår bror. (Rom.14,13) Hvordan skal man vite hva som er rett og hva som er galt om dømming? Og 

hva med fordom? Når kan vi si ifra, og når må vi la vær? 

Den verdslige mentaliteten til synd har nådd kirken, og den dominerende holdningen er blitt at 

synd ikke skal fordømmes, men at synderen heller skal oppmuntres til å være seg selv 

Jesus motsier ikke Paulus, og Paulus motsier ikke Jesus. Det finnes mange forskjellige måter å dømme 

på. Noen ganger er det rett, noen ganger ikke. La oss se litt nærmere på dette. 

Den type offentlig fordom som kan være rett, er i situasjoner med:  

1) -Vranglære (Tit.3,10-11)  

2) -En person som lager splittelser. (Tit.3,10-11)  

3) -Når en leder i menigheten ikke gjør Guds vilje.     (3.Joh.9-10) (Jer.)  

4) -Engler og mennesker som har forkastet Gud.      (1.Kor.6,2-3) 

Det er flere typer fordømming som Bibelen godkjenner.   

Et tilfelle er når en mann har gjort en annen stor urett og nekter å omvende eller gjøre opp. Da skal 



mannen etter gjentatte formaninger fordømmes offentlig i menigheten. Hvis din bror synder mot 

deg, gå da og irettesett ham som en sak bare mellom deg og ham. Hvis han hører på deg, har du 

vunnet din bror. Men dersom han ikke vil høre, skal du ta med deg en eller to til, for med utsagn fra to 

eller tre vitner skal hvert ord stå fast. Og hvis han nekter å høre på dem, så si det til menigheten. Men 

hvis han til og med nekter å høre på menigheten, skal han være som en hedning og en toller for 

deg. (Matt.18,15-17)  

  

Men i saker der det er usikkerhet om noe, for eksempel om en lære er av Gud eller ikke, og skriften 

ikke gir noe klart svar, må man ikke dømme. For vi vil aldri få vite Guds fullstendige plan for og med 

andre mennesker. Vi må passe oss for at vi ikke setter oss i Guds sete og skal bedømme hva som er 

av Gud og hva som ikke er det. Taler ikke Ordet imot, kan heller ikke vi gjøre det. Lederne på Jesu tid 

forstod ikke Messias’ misjon, og dermed trodde de det var fra djevelen selv. Det at de ikke forstod, 

gjorde de til et likhetstegn med at det ikke var av Gud.  Gamaliel ga følgende råd til dem: Og nå sier 

jeg dere: Hold dere unna disse menneskene og la dem være i fred. For om denne planen eller dette 

verket er av mennesker, vil det bli til intet. Men hvis det er av Gud, kan dere ikke tilintetgjøre det. Se 

til at dere ikke må bli funnet å være i strid mot Gud. (Apg. 5,38-39) Selv Jesu disipler kunne ikke 

forlange å vite hvilke oppgaver Han ga hver enkelt av dem. Peter hadde sin oppgave og Johannes sin, 

og det var ikke gitt noen av dem et overordnet ansvar for den andres oppgave.Da snudde Peter seg 

og så disippelen som Jesus elsket, følge etter. Det var også han som hadde lent seg til Hans bryst ved 

måltidet og sagt: “Herre, hvem er det som forråder Deg?” Da Peter fikk se ham, sier han til Jesus: 

“Men Herre, hva da med ham?” Jesus sier til ham: «Hvis Jeg vil at han skal leve til Jeg kommer, hva 

har du med det? Følg du Meg! (Joh.21,20-21) 

Andre typer fordømming blir forkastet, slik som:  

1) Når man påpeker andres feil, men selv har større synder. (Matt.7,1-6)  

2) Å fordømme mennesker for ting som ikke er avgjørende for frelsen, og å påpeke småting som kan 

lage snublesteiner for mennesker som skal vende seg om. (Rom.14,13)  

3) Å dømme andre utfra egen visdom og ikke Skriftens. Ikke engang Jesus kom for å dømme, men 

Han sa: Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har det som dømmer ham, ordet som Jeg 

har talt, det skal dømme ham på den siste dag. (Joh.12,48) Det er ordet eller sannheten som må 

dømme mellom rett og galt, ikke vår personlige mening. 

Vi kan lett se hvordan Jesus taklet disse temaene. Ved ett tilfelle kom flere mennesker for å sette 

Ham på prøve. De kastet en kvinne fremfor Jesu føtter og henviste til loven om straff for å bedrive 

hor. Hun skulle stenes ifølge det Gud Selv hadde gitt forordning om. Men Israel som et folk var ikke 

lenger i stand til å utføre en slik dom på grunn av sin egen synd. Jesus sa: Den syndfrie blant dere skal 

kaste stein på henne først. (Joh.8,7) Da gikk hver og en av dem i frykt. Jesus visste at det var en større 

handling å tilgi, så Han sa til kvinnen: Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke 

mer! (Joh.8,11) Til tross for Kristi nåde, godkjente Han ikke synden hennes, men kategoriserte den 

som synd som Han formante ikke måtte gjentas. Gud tilgav, men klarte likevel å fordømme synden i 

seg selv. Han fordømte synden, men ikke synderen. 

Vår holdning skal først og fremst være å frelse og hjelpe, ikke fordømme. Ser vi noen som har en gal 

livsstil, dårlige vaner og lignende, skal de ikke fordømmes eller bli sett ned på av den grunn. De skal 

ses på som mennesker man kan hjelpe. Det er nettopp dette som ble et tema på Jesu tid. Fariseerne 

fordømte Jesu omgang med mennesker som hadde problemer de selv slet med. Jesus svarte dem og 

viste dem en helt annen holdning enn det de selv hadde: De friske trenger ikke lege, bare de syke. 

(Matt.9,12) 



Vi skal ikke betrakte synderen med avsky og støte dem bort, men vi skal se på dem som mennesker 

som er skadet og trenger å drikke av livets vann. En gang var også vi verdslige, men Gud kom likevel 

for å frelse og lege oss. Denne holdningen skylder vi våre medmennesker. Hvis Gud ikke ville komme 

til dem som var tynget av synd, måtte Han blitt i himmelen. Det var jo der oppe Hans likesinnede var.  

 

 

 

 


