
HELGENS BIBELORD  - 4:e söndagen efter Trefaldighet  /  den 5 juli 2020 

Dagens evangelietext hämtas ur Lukas evangelium kapitel 6, vers 36-42: 

Döm inte 

”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 liknelse: »Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i 

gropen?  

Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare.  

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.” 

 

Jesus är den som avslöjar vår sjukdom och läker den i samma skeende. Det äger rum i ljuset. 

Han själv är Ljuset. Sök dig dit. 

Han har inte kommit för att döma världen utan för att rädda den. Låt honom då göra det! 

För din skull, din medmänniskas skull och för Guds skull, han som har möjliggjort allt detta! 

En bön att bedja: 

Du nådens Gud, som kan döma och upprätta människor, 

låt oss leva i din kärlek så att vi förlåter varandra. 

Barmhärtighetens Gud, 

som upprättar och förlåter, 

befria oss från vår lust att döma och fördöma 

både oss själva och andra. 

Låt nådens ord förvandla våra hjärtan och vår värld genom Jesus Kristus. 

Amen. 

 

          

HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG. HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH VARE DIG 

NÅDIG. HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. I FADERNS; SONENS OCH DEN 

HELIGA ANDENS NAMN: AMEN 

 


