
 
 
 

FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER 
TREFALDIGHET 

”Att inte döma” 
 

 Var har du dina blinda fläckar?  Ja, jag menar inte dem som du har i dina ögon. Det området i 
ögats näthinna där syncellernas nervtrådar går ihop med synnerven. I det området i synfältet 
ser man ingenting. 
Jag tänkte på de där blinda fläckarna som faktiskt finns mer i våra hjärtan. Jesus undrade: 
”Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget”. Det är lätt att se 
och uppförstora andras fel och synder och underskatta och tona ned de egna bristerna. Alla har 
vi våra blinda fläckar. 
I Eugene Petersons tolkning av Lukasevangeliet 6.36-42 så låter Jesus predikan så här: 
”Hacka inte på folk; hoppa inte på dem när de gör bort sig; sänk dem inte för deras fel och 

brister – om du inte vill råka likadant ut, vill säga. Sparka inte på den som ligger; klander 

brukar slå tillbaka. Var snäll mot folk; livet blir så mycket lättare då. Bjud på ditt liv; du 

kommer att få igen det med råge – mer liv och bättre liv än någonsin. Att ge, inte ta, är livet. 
Givmildhet föder givmildhet.  
Kan en blind leda en blind? Hamnar de då inte i diket båda två? Lärlingen rättar inte 
mästaren, men det gäller att studera under rätt mästare. 
Det är så lätt att se en fläck på en medmänniskas kind utan att vara medveten om det fula 
flinet på sina egna läppar. Har du mage att säga `Jag ska visa hur man håller sig ren och fin`, 
när ditt eget ansikte är förvridet av skadeglädje? Det är samma gamla besserwissermentalitet 
som alltid; folk hävdar sig själva på varandras bekostnad istället för att göra något gott för 
andra. Sudda bort det fula hångrinet från ditt ansikte, så kanske du klarar av att räcka din 
medmänniska en fuktig tvättlapp.” 
Det är ord Jesus som vi kanske aldrig hört dem förr. Men ibland måste vi våga låta Jesus 
vända upp och ner på allting.  
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Fortfarande lever vi med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi har inga gudstjänster i 
kyrkan, däremot är S:t Peters kyrka öppen söndagar 11.00 – 12.00 för enskild andakt och 

ljuständning.  
Vill du prata med någon finns församlingens pastor Solveig Högberg tillgänglig via telefon, 

SMS eller mail: 070-660 16 29, pastorn@stpeterskyrka.se.   


