Fjärde söndagen efter Trefaldighet
”Att inte döma”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
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Söndag 10 juli 2022
11:0o Gudstjänst
Predikan: Stefan Albinsson
Gudstjänstledare: Anders
Segersson
Orgel: Göran Grahn
Bibeltexter: Psaltaren 62:2-9,
Sakarja 7:8-10, Romarbrevet
14:11-14, Johannesevangeliet
8:1-11

Tankar inför söndagen
Jag vet inte hur du reagerar på Jesu ord ”Att inte döma”.
Det kan vara lätt att koncentrera sig på den andre och fundera över vad är det jag
inte ska döma? Det är så lätt att se fel hos andra, att kritiskt granska, döma,
fördöma.

Vi behöver hjälp för att _e_f_t_e_r_
vi ska kunna ta till oss och förstå vad Jesu ord betyder.
8_:_e_ _s_ön_d_a_g_
Dorotheos av Gaza, som var en författare på 500-talet, i ökenfädernas tradition,
undervisade: ”Att fördöma innebär att säga att
en person är en lögnare eller är
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_
argsint eller är som en som bedriver otukt. Då har man dömt ut hela hans

VIKTIG INFORMATION
I sommar samarbetar vi med
Norrmalmskyrkan. Denna
vecka hålls den gemensamma
gudstjänsten i S:t Peter.
Under sommaren pausas en del
av församlingens verksamhet.
Men gudstjänster, diakonivandringar, möten och samtal
gör inte uppehåll.
Även om sommaren medför att
vi inte alltid kan stödja vår
församling med vår närvaro, så
kan vi medverka genom förbön
och gåvor, det är inte bundet
till var vi befinner oss.
Det finns många vägar till
engagemang.
Tack för vad du är och gör!

beskaffenhet och påstått att hela hans liv är sådant och på så sätt fördömer man
honom. Och detta är en allvarlig sak. Det är en sak att säga att han blev arg och en
annan att säga att han är argsint och därmed uttala sig om hela hans liv.”
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Att döma kan vara när vi fäller ensidiga, förenklade och föraktfulla uttalanden om
en människas hela person.
Ensidiga därför att de identifierar den andre med en enda aspekt av deras
personlighet eller en enda handling de begått.
Förenklade därför att vi vet så lite om en annan människas inre och historia, om
varför hon gör som hon gör.
Föraktfulla därför att vi tror oss vara bättre.
Kanske är det så att vi mer ska koncentrera oss på oss själva och inte på den
andre och det där som vi inte tycker duger hos henne eller honom.
Vägen till att inte döma varandra handlar om självkännedom. Om jag ärligt kan
erkänna att också jag har begått felsteg så är det lättare att överse med andras
svagheter. Om jag erkänner att det finns det hos mig som skulle kunna fördömas
kan det leda till ödmjukhet och att jag accepterar sanningen om mig själv.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_ _

Om temat ”Att inte döma” kan vara svårt att förstå och ta till sig, så kan det vara
hjälpsamt, när impulsen att döma vaknar i oss, att bemöta den med ”jag är inte
bättre jag”.
”Herre, ge mig nåden att se med kärlekens blick på mina medmänniskor så att jag
kan hjälpa andra att växa.”
/Solveig Högberg

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm

