
Hämnd 
…för det står skrivet; min är hämnden säger Herren, jag ska utkräva 
den (Rom 12:19). 

Betänk att Gud inte tillät, trots att Kain var en mördare, någon att 
ge sig på honom med löfte om att hämnden skulle komma över 
hans eget huvud sjufaldigt som gjorde så… 

Anledningen är denna: eftersom han förföljde sin egen bror för 
rättfärdighetens skull, tog han sig således för att gräla mot Gud. För 
den som förföljer någon för rättfärdighetens skull, sätter sig upp 
mot Gud, strider mot Gud och vill försöka störta honom. En sådan 
måste en kristen lämna åt sitt öde, så att Gud får handskas med 
honom fullt ut när tiden är inne. Det är av denna anledning han 
säger till sina heliga och till alla som är angelägna om att hämnas 
sig själva: ”Lämna rum, träd tillbaka, låt mig komma fram, lämna en 
sådan att tas hand om av mig. ”Mina älskade hämnas inte” (Rom 
12:19).  
Det var av denna anledning som Herren satte sitt märke på Kain, 
för att ingen som fann honom skulle slå ihjäl honom. Du får inte, 
du får verkligen inte, hämnas på dina fiender. Ja, även om det en 
gång i tiden var lagligt att göra det, så är detta inte längre fallet. ”Ni 
har hört att det blivit sagt, älska din nästa och hata din fiende. Men 
jag säger er, älska era fiender och välsigna dem som förbannar 
er…”(Matt 5:43-44).  
Jag frågar, Var är din kärlek till din fiende? Var är din glädje under 
korsets tyngd? Var är din frid?… 
En kristen som ser bekymmer hopa sig, ska inte sikta på det medel 
som bringar dem, utan till orsaken till att de kommer. Orsaken är 
nämligen du själv, till lägre jag, ditt syndfulla och ditt ovärdiga 
uppträdande mot Gud trots all nåd, tålamod och långmodighet som 
Gud har visat dig och låtit dig får erfara. 

Advice to sufferers, sid 136-139 


