
Har du någon gång suttit vid datorn 
eller smartphonen och efteråt irriterat 
sig över att det blev för länge? Man fick 
inte gjort det man skulle – eller nat-
ten blev för kort? Jag hade ju bestämt 
mig för att inte sitta så länge. När är 
det som det händer? Kanske när det är 
andra saker man tycker är jobbiga att 
ta tag i, som man vill fly ifrån. Eller så 
bara blir det så att man inte kommer 
sig för att sluta.

Det finns massor av bra saker med gaming 
och sociala medier men som med det mesta 
finns det också en baksida. All teknisk ut-
veckling och all kunskap har vi på gott och 
ont – och vi måste lära oss att hantera det och 
välja det goda.

Datorspel och sociala medier har utvecklats 
så att vi inte ska vilja sluta eller så att vi ska 
komma tillbaka så snart som möjligt. Detta 
har gjorts med hjälp av kunskap om hur vårt 
belöningssystem i hjärnan fungerar. För en 
del innebär det att man blir beroende ungefär 
på samma sätt som man kan bli beroende av 
kemiska substanser som alkohol och andra 
droger. Förenklat kan man säga då vi är i 
game eller på sociala medier så ökar produk-
tionen av dopamin och hjärnan kapas så att 
den tror att den behöver detta hela tiden för 
vi ska överleva. Vi kan tänka att vi ska sluta i 
tid och vi kan känna att vi inte mår bra om vi 
håller på för mycket men vi gör det ändå för 
hjärnan belöningssystem är så starkt och styr 
oss. Även om det inte gått så långt att vi är be-
roende av gaming eller sociala medier så kan 
det vara så att de styr mig eller tar mer plats i 
mitt liv än jag vill.

Här passar bibelordet från Romarbrevet 
7:19 ganska bra. Det goda som jag vill det gör 
jag inte men det onda som jag inte vill det gör 
jag. Med ont så menar vi något som skadar 

andra eller oss själva. Det är också det man 
ofta talar om när det gäller beroende – att 
man får negativa konsekvenser i sitt eget liv 
eller för anhöriga.

Orden från Romarbrevet passar också bra när 
det gäller hur vi agerar ibland. Vi har nog alla 
sagt eller skrivit något dumt till någon – och 
efteråt ångrat oss. Ofta vet man innan att man 
inte skulle säga det men man gör det ändå. 
När händer det? Är det lättare att det händer 
när man möts på nätet och inte ser varandra i 
ögonen? 

När någon annan säger till oss vad vi ska göra 
så blir det ofta tvärt om. Om någon säger att 
vi gör fel så försvarar vi ofta det vi gör. Även 
när vi själva tänkt tanken att det kanske inte 
är så bra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men vad är rätt och vad är fel?
Det finns lagar och regler i samhället som 
ska hjälpa oss att visa vad som är rätt och 
vad som är fel. Vissa delar av Bibeln är full av 
lagar och bud, särskilt i Gamla Testamentet. 
De mest kända är Tio Guds bud, Den gyllene 

STUDIUM 1: ALLT BLIR INTE RÄTT

Det är ganska ofta vi vet vad vi borde göra eller 
inte borde göra – men gör tvärt om.

Två korta drama:
1.
Max tänker/säger för sig själv: – Borde nog 
städa mitt rum 
Förälder kommer in: – Jag tycker att du ska 
städa ditt rum nu. Här är kaos!
Max: – Vad du tjatar! Jag hinner inte det nu!

2.
Max tänker/säger för sig själv: Jag ska nog gå 
och lägga mig nu… 
Förälder sticker in huvudet i rummet: – Max, 
det är dags att gå och lägga sig nu. 
Max: – Ja, men nej… klockan är bara elva.



regeln och det Dubbla kärleksbudet. 

Men det finns bud och regler om allt möjligt, 
en del väldig detaljerade. Läs till exempel 5 
Moseboken 23:12-13. Inte så aktuellt för oss 
kanske – om vi inte är på scoutläger – men för 
ett nomadfolk som bor i tältläger.

I vårt samhälle är lagar och regler uppdelade 
i olika områden: Sveriges Rikes Lag som är 
juridiskt bindande, trivselregler, Allemansrät-
ten, hygienregler, stadgar för föreningar mm. 
På den tiden då regler och lagar i Moseböck-
erna kom till och så småningom skrevs ned så 
var samhälle och religion inte uppdelat som 
nu. Lagar och bud i Bibeln handlar därför om 
allt möjligt, bland annat om hygienregler som 
den i 5 Mosebok 23:12-13. Hade det skrivits 
idag skulle det troligtvis stå: Spola efter dig 
och tvätta dina händer.

En del av dessa bud har övergått från att vara 
till exempel hygienregler till att bli ett religiöst 
bud. Det kan gälla slakt och hur man tvättar 
sig inför olika riter.

Buden kom till för att hjälpa oss leva tillsam-
mans och för att skydda oss. Sjukdom, kon-
flikter, uppehälle.
Bokstäver är statiskt – Livet förändras. Buden 
i Bibeln är skrivna i ett speciellt sammanhang. 
En del saker har förändrats medan andra 
är väldigt lika fast det var kanske 3-4000 år 
sedan de skrevs.

Vi tänker oss en rustning som ska skydda en 
människa. Hur går det om vi använder en 
sådan från 900-talet? Förr var man kortare – 
skulle vi använda samma idag passar den inte 
i storlek – dessutom är vapnen annorlunda. 
Det är ju inte rustningen som är viktigast 
och människan som får klämma in sig i den. 
Istället måste vi tänka hur en rustning ska se 
ut idag och vad den ska skydda mot. Så är det 
med buden också. 

Vi måste ställa frågan: Vad var det tänkt att 
budet skulle skydda? Gäller det oss? Om det 
gör det - är det precis som då eller måste 
vi ändra på det för att det ska skydda. Typ: 
strunta i grävpinnen (om du inte är på scout-
läger) men spola efter dig och tvätta händer-
na.

Om vi bara stirrar på buden i sig så missar vi 
kanske att se vad de vill skydda. Ibland kan 
det till och med skada. Vi måste tänka! Vi är 
inte skapade till robotar med inprogrammera-
de lagar – vi är skapade till tänkande varelser 
med förmåga att avgöra om rätt och fel.

Det största budet i Bibeln är kärleksbudet. 
Matteus 22:36-40. Genom det ska alla an-
dra bud tolkas. Man kan också säga att andra 
bud inte ska gå emot det.

I samband med #Metoo och de övergrepp 
som kom upp till ytan så blev det tydligt att 
man ofta har skyllt på stark sexualdrift – Men 
det är ju faktiskt det som skiljer oss från 
övriga djuren – något av det som gör oss till 
människa – att vi kan skilja på vad som är rätt 
och vad som är fel, vad som är gott och vad 
som är ont. Vi går inte bara på instinkten och 
drifterna. Vi har ett ansvar. 
Vi måste gång på gång ta ställning till vad 
som är rätt och fel att göra. Vi gör många 
val och handlingar varje dag och vi kommer 
många gånger, tyvärr, att göra fel. Även när vi 
vill göra rätt.

Bibeln innehåller lagar och bud men den 
är ingen lagbok. I den möter vi Gud genom 
människors ord. Och ord är alltid begränsade. 
Gud är större än både ord och bud!
Vi ska försöka leva rätt mot oss själva, varan-
dra och skapelsen. Gud vill hjälpa oss.
I bibelstudium 2 och 3 kommer det att handla 
om det.


