
Det första studiet handlade om att det 
inte alltid blir rätt. Vi pratade om Bibeln 
som vi har som hjälp att leva rätt – inte 
för att det är en lagbok utan för att det 
är en levande bok som vill få oss att 
tänka! Tänka som Jesus.

Vad behöver vi när det gått snett? När 
vi känner att det blivit fel. Att vi gjort 
fel eller inte gjord det vi borde. När vi 
känner att vi gjort någon som vi tycker 
om illa. Vad är det vi behöver? 

När vi gjort fel eller det blivit fel det vi 
gjort så kan vi må väldigt dåligt. Vi kan 
känna skuld.
Förlåtelse – Det är en av det viktigaste 
möjligheterna i kristen tro och Bibeln. 
Det är befrielse från skuld.

Jesus letade inte felen hos människor, 
påpekade inte felen, men något hände 
när de mötte Jesus. Han såg och ser oss 
människor som vi är med allt det goda 
och det som gått snett.

Två bibelberättelser:
Lukas 19:1-10 om Sackaios

Jesus väljer att umgås med dem som 
andra valde bort. Att äta med någon 
som inte räknades som rättrogen var 
otänkbart. Men Jesus visade gång på 
gång, när han pratade, umgicks och åt 
tillsammans med dem som inte ansågs 
”rena”, att människors indelning i rätt 
och fel, rent och orent, inte gällde. (I 
Markus 7 kan vi läsa om vad Jesus säger 
om Guds bud och människors regler.)

Jesus bjöd in sig själv att äta tillsam-
mans med Sackaios. Han som förakta-
des av israelerna, som hade sålt sig till 
romarna och utnyttjade sin position för 

egen vinning. När Jesus besöker honom 
förändras hans liv. Hälften av vad han 
äger ger han till de fattiga och betalar 
igen fyrdubbelt till dem han lurat.
Men det står ingenstans att Jesus sa åt 
honom att göra det eller påpekade att 
han lurat folk.
Mötet med Jesus förändrar oss!

Johannes 8:2-11 Om kvinnan som skulle 
stenas 

Den här berättelsen kallas ofta Äkten-
skapsbryterskan och har fått den rubri-
ken i vår Bibel. Fast egentligen handlar 
den minst lika mycket om dem som 
stod runt om och väntade på vad som 
skulle hända – om oss alla. Rimligtvis 
fanns det någon mer med när hon 
togs på bar gärning men den personen 
nämns inte i berättelsen. De religiösa 
och politiska ledarna använde kvinnan 
för att sätta Jesus på prov – vad skulle 
han säga? 

Poängen i berättelsen är hur Jesus 
möter felsteget som de andra gärna 
pekade ut. ”Den av er som är fri från 
synd ska kasta första stenen.” Vi gör fel, 
allesammans.

Och sedan till kvinnan när alla de an-
dra gått, de äldste först: 
– Kvinna, vart tog de vägen? Var det 
ingen som dömde dig? 
– Nej, herre. 
– Inte heller jag dömer dig. Gå nu och 
synda inte mer.

Synd är Bibelns och kyrkans begrepp 
för när vi missar målet, när vi inte 
klarar att vara dem vi är skapade till – 
goda och mänskliga. När vi gör fel. 
Förlåtelse är befrielse. Befrielse från 
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skuld och de jobbiga känslorna som be-
gränsar oss och stjäl energi och glädje. 
Förlåtelsen gör det lättare att gå vidare. 

Det finns en behandlingsmetod, för 
människor som fastnat i beroende, som 
kalla 12-stegsprogram. Den används i 
många olika beroenden, t.ex. Anonyma 
Alkolister (AA), Anonyma Narkomaner 
(NA) och Anonyma Sex- och kärleksbe-
roende (SLAA). Flera av de tolv stegen 
handlar om att tänka efter vad som 
blivit fel och erkänna det för sig själv, 
för någon annan och Gud. Man tänker 
efter vilka, förutom en själv, som drab-
bats och försöker gottgöra så långt det 
är möjligt. 

Det är en jobbig men befriande process. 
Att veta att man gjort någon illa skaver 
och kan begränsa en i livet i övrigt och 
att bli förlåten befriar både energi och 
glädje.

Inställningen ska vara – att inte synda. 
Försöka igen att leva rätt. För det hand-
lar inte om att det inte spelar någon 
roll vad vi gör och hur vi lever, tvärt 
om (och det handlar det om i det tredje 
studiet).

Om man är beroende av något och 
kämpar för att bli fri, kanske går i en 
behandling, så är det ganska lätt att 
ta ett återfall – börja dricka igen, titta 
på porr, narkotika… Ibland säger man 
”Konsten är inte att aldrig falla utan att 
resa sig upp igen”. Vi kan behöva hjälp 
att resa oss. Få höra Jesus ord: ”Inte hel-
ler jag dömer dig. Gå nu och synda inte 
mer.” Ta nya tag, ett nytt försök. Du är 
förlåten – försök förlåta dig själv.

I kyrkans tradition finns bikt vilket 
innebär att sätta ord på det som blivit 
fel och berätta för någon. Lämna över 
och be Gud om förlåtelse. Pastor, präst 

eller diakon som tar emot någons bikt 
har tystnadsplikt och får inte berätta 
något vidare. Hen förmedlar också 
förlåtelsen och befrielsen från synden, 
ofta med ord från Jesus. (Pastorers och 
prästers tystnadsplikt är starkare än 
diakoners, sjuksköterskors, psykologers 
m.fl. och kallas absolut. De har ingen 
anmälningsplikt även om det är grov 
brottslighet eller gäller barn.)

När vi bett om föråtelse och fått för-
låtelse kan vi ändå ha svårt att själva 
släppa det vi gjort – vi har svårt att 
förlåta sig själva. 

Men…
 -Att leva i känslan av misslyckan-
de hindrar oss i livet.
 -Att leva med önskan om hämnd 
likaså. 

Matteus 18:21-22 

Att förlåta någon är också en befrielse!
Vi behöver befrias och vi behöver be-
fria andra. Mötet med Jesus förändrar 
oss!

Equmeniakyrkans motto:
EN KYRKA FÖR HELA LIVET
där mötet med Jesus Kristus förändrar – 
dig, mig och världen.

Vi kan aldrig kräva förlåtelse men vi 
kan alltid be om förlåtelse. 
Och så får vi försöka igen att leva och 
göra rätt, befriade från det som ligger 
bakom. Det handlar det tredje studiet 
om: Att leva med Gud – så det blir rätt

Till gruppsamtalet: En ryggsäck med 
stenare och/eller ett par glasögon/
skidglasögon eller liknande där man 
fäster ett par lappar mitt för synfältet 
så man bara ser lite snett bredvid.


