
Fjärde söndagen efter Trefaldighet 2020-07-05 Andakt i Coronatider av Solveig Högberg 
 

Att inte döma 
Hesekiel 18:30-32, Galaterbrevet 6:1-7, Lukasevangeliet 6:36-42 

 
Det genomgående temat i dagens bibelberättelser är att vi inte ska döma. Här finns inga försiktiga 
omskrivningar: ”försök att inte döma”, ”Var försiktig med dina domar” eller ”Tänk på vad du 
säger”. 
Trefaldighetstiden är den tid på kyrkoåret då vi undervisas om vad det innebär att vara en kristen, 
vad det betyder att leva med Jesus, hur vårt etiska förhållningssätt ska vara. 
Vi stannar till inför tre påståenden och försöker se om de kan hjälpa oss att förhålla oss rätt. 
 
Döm inte så ska ni inte bli dömda. Var barmhärtiga som er Fader är barmhärtig 
Här visar Jesus väldigt klart på hur vi ska förhålla oss, men han förklarar också varför vi ska 
förhålla oss på det sättet. Det finns ett ”för att”, en motivation, en drivkraft eller en styrka i att 
förhålla sig på ett eller annat sätt. Vår uppgift är alltså att främja det som är rätt och gott. Det gör 
vi genom att som Anders Frostensson skaldat: ”Våga vara den du i Kristus är” (Psalm 87) 
Det handlar inte om att vi ska klara av något själva, lyckas leva upp till ett högt moraliskt 
förhållningssätt. Det handlar om att ödmjukt överlåta oss till Jesus. Det handlar om den frihet som 
vi får för att vi är ett med honom. 
  

Frikänn för att ni ska bli frikända 
Jesus visar i texten på att det kan vara så att det vi fördömer hos andra finns i ännu högre 
utsträckning hos oss själva: ”Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i 
ditt eget?” säger han. Detta är ett känt psykologiskt faktum; det vi retar oss mest på hos andra kan 
vara sådant som vi har svårt med hos oss själva, men som vi oftast inte riktigt vill erkänna eller 
ens är medvetna om. 
När Jesus säger ”Frikänn så ska ni bli frikända” så finns det ett ganska märkligt budskap i detta. 
Vi är ofta vana att tänka att Jesus lär oss att vi ska bry oss mer om andra än om oss själva, att vi 
alltid ska sätta den andra i första rummet och att vårt förhållningssätt är för den andres bästa. 
Här vänder Jesus upp och ner på ett sådant tänkande. Det är som om han säger: om du nu är smart, 
om du vill tänka på ditt eget bästa, om du vill rädda ditt eget skinn så ska du frikänna. 
Motivationen och drivkraften till att handla på detta sätt är alltså att det ska föra med sig något 
gott för dig och mig och inte enbart för den andre. Men naturligtvis så blir följden av vårt 
handlande till något gott också för vår medmänniska. 
  
Herren ska döma 
Den här söndagen varnar oss från att döma, för domen är Guds sak och inte människans. 
Jag tror att vi ibland har problem med detta att tänka ”dom”. Jag tror att många av oss känner att 
det är hotfullt. Det är som om det är självklart att vi ska vara osäkra på domslutet, att det finns en 
stor risk att vi blir fällda. När vi står inför en domstol så finns det naturligtvis två möjligheter: vi 
kan frias eller vi kan fällas. Men oftast kan den som ska dömas vara ganska säker på domen, den 
är relaterad till det man gjort. 
På det sättet finns det många likheter med Guds dom, den är, i en mening relaterad till det vi gjort, 
hur vi valt att leva våra liv, om vi velat leva tillsammans med Jesus och med honom som förebild 
eller inte. Men det finns en stor skillnad och det är att Gud i motsats till människan är barmhärtig. 
Så lever vi också i detta stora och oförklarliga med Guds kärlek och Guds nåd. 
 
Kom ihåg: Gud är aldrig vår motpart, utan den som försöker rädda oss, när vi ibland snubblar och 
faller och kanske lämnar kärlekens väg i vårt förhållningssätt till våra medmänniskor. 
Gud vill ”Skapa i oss ett nytt hjärta och en ny ande”. 
 


