
Biblisk allmänbildning inför söndag 5 juli, 2020 Årgång 3
FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att inte döma

Texten i dag innehåller två uppmaningar. Var barmhärtig, respektive döm
inte. Vadå inte döma? Skall vi ha ett laglöst land?!?

Nix, inget laglöst land, men, vi skall inte döma. Vilket innebär att vi skall
inte tala illa om någon.

Om vi tänker efter, vad gör vi i alla våra sociala sammanhang? Vi pratar
förvisso om vädret. Därutöver, så pratar vi om den och den. Vi tycker si, vi
tycker så. ”... Jag för min del skulle aldrig ha gjort si eller så ...” Med de
orden fäller vi vår dom.

Kyrkoårets sista söndag är domsöndagen. Den söndagens texter handlar
om de som valt att följa ondskan. Men, också om de som valt att vara Jesu
lärjungar. De, som ville vara som han. De som insett och bekänt nödvän-
digheten av Jesu försoning.

Har du valt att vara hans lärjunge har du fått befrielse från dom. Upprepar:
Du blir inte dömd! Rimligen medför den befrielsen ett barmhärtigt tänkan-
de. Att vi är barmhärtiga i våra uttalanden om andra, när vi träffas.

Barmhärtighet har sin grund i självinsikt. Personlig mognad, är en annan
beskrivning. Vem vill inte tala och uppföra sig på ett moget sätt? Givetvis
vill ingen bli betraktad som omogen! Här kommer söndagens text:

Luk 6:36-42 Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.
Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni
inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få.
Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått
som ni mäter med skall det mätas upp åt er.«Han gav dem också en liknel-
se: »Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjung-
en är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lä-
rare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i
ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt
öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur
ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.


