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1
Terapi och själavård
Vad är själavård? Svaret på frågan beror i hög grad på vem man frågar. Ännu mer
kommer svaret att variera om man frågar hur själavård ska bedrivas. För somliga är
själavård en rent andlig angelägenhet i den bemärkelsen att man endast sysselsätter sig
med trosfrågor. Så har det varit under en lång period av 1900-talet, framför allt sedan
den kliniska psykiatrin vuxit fram som en självständig disciplin. Det kom då alltmer att
framstå som naturligt att olika former av inre problem såsom ångest, depressioner,
olika beroendetillstånd, relationsproblem osv kom att behandlas av läkare och
psykologer, medan präster och pastorer ägnade sig åt att förklara för människor varför
de inte hade begått synd mot den helige Ande. Denna uppdelning fanns emellertid inte
på Jesu tid. Över huvud taget fanns då ingen uppdelning mellan själ och kropp.
Människan sågs som en helhet på ett helt annat sätt än i vår tid. Vår benägenhet att dela
upp sjukdomar i psykiska och fysiska är mera ett arv från de grekiska filosoferna. Jesus
botade utan gränsdragning. Hans själavård innefattade inte bara problemet att lösa
människor från tvivel i olika speciella teologiska spörsmål. I och med att psykiatrin så
småningom visat sig inte kunna infria de mycket stora förhoppningar som tidigare
ställdes, och dessutom helandefunktionen i församlingarna ånyo skjutit fart när det
gäller fysiska sjukdomar, har på nytt själavårdsbegreppet kommit att utvidgas till vad
det var på Jesu tid, nämligen ett helande av all inre ofrihet.
Frågan hur själavård ska praktiseras för att denna ursprungliga, utvidgade målsättning
ska fullföljas är också föremål för skilda uppfattningar. Somliga själavårdare utgår från
psykoterapeutisk teknik och kan göra det så till den grad att Jesus aldrig behöver bli
omnämnd under en hel själavårdsserie. Man vill ändå kalla detta själavård, därför att
man menar att ens motivation att ta sig an människors problem är det kristna
medlidandet.
Andra själavårdare pekar på den omständigheten att Bibeln inte talar om psykiska
sjukdomar över huvud taget. Begreppet är okänt. Hela synen på de psykiska
sjukdomstillstånden skiljer sig så drastiskt i Bibeln från vad vi möter i den
psykoterapeutiska litteraturen att man menar att dessa två synsätt svårligen låter sig
förenas. Flertalet av psykoterapins förgrundsgestalter har också varit ateister. Detta
gäller t ex psykoanalysens skapare Sigmund Freud.
När Bibeln talar om det vi kallar psykisk sjukdom förekommer i stället en rad begrepp
som är främmande för psykoterapin. Det talas om synd och skuld i situationer där
terapin är värdeneutral i fråga om synden och endast talar om skuldkänslor, vilket är
något annat. Det talas om försoning och förlåtelse där terapin hellre talar om
accepterande. Också dessa begrepp ter sig snarlika men har egentligen föga med
varandra att göra. Framför allt talas det om en andlig verklighet. I denna finns den
helige Ande som den stora läkedomsresursen, men man ser också mörkrets andemakter
som faktorer att ta hänsyn till vid sjukdomens uppkomst.

Ju mer man blir varse skillnaden mellan Bibelns beskrivning av de s k psykiska
sjukdomstillstånden och psykoterapins beskrivning, desto mer måste man givetvis som
kristen fråga sig om inte Bibeln kan föra oss längre än vad terapin kan. Det blir i så fall
av stor vikt och stort intresse att försöka finna ut de rent bibliska principerna för
människors frigörelse och att nollställa sig så mycket som möjligt när det gäller
psykiatriskt och psykoterapeutiskt tänkesätt och handlande. Detta innebär att man inte
onödigtvis ska använda psykiatriska eller terapeutiska termer och begrepp för att
beskriva människors situation, utan så långt möjligt bibliska begrepp. Man bör också
försöka att i de här situationerna handla efter bibliskt mönster och inte efter
terapeutiskt. Skillnaderna härvidlag är avsevärda. Som ett grundelement i de flesta
människors själsliga lidanden finns ofriden och ångesten. Efter terapeutiskt synsätt
löser man i princip människor från ångest genom att studera deras tidigare
livserfarenheter, bearbeta dessa och lösgöra människan från tidigare tråkiga
erfarenheter, besvikelser och smärtsamma minnen.

Frid och ofrid
Bibeln anvisar en förunderligt annorlunda väg. Vi läser i Jesaja 48:17-22:
"Så säger Herren, din förlossare, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud,
den som lär dig vad nyttigt är, den som leder dig på den väg du skall
vandra. O att du ville ge akt på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig som
en ström, och din rätt som havets böljor. Dina barn skulle då vara som
sanden, och din livsfrukt som sandkornen, dess namn skulle aldrig bli
utrotat eller utplånat ur min åsyn. Dra ut från Babel, fly från kaldéernas
land. Förkunna det med fröjderop, och låt det bli känt, sprid ut ryktet om
det till jordens ända. Säg: 'Herren har räddat sin tjänare Jakob.' De led
ingen törst, när han förde dem genom ödemarker, ty han lät vatten
strömma fram ur klippan åt dem, han klöv sönder klippan, och vatten
flödade. Men de ogudaktiga får ingen frid, säger Herren."
Vad är det för märkligt med denna text? Jo, här talas både om frid och om ofrid.
Profeten säger att frågan om frid och ofrid är inte en fråga om vad som har hänt mig i
det förgångna utan en fråga om vilken relation jag har till Gud i dag. De ogudaktiga får
ingen frid, men dem som Herren får leda fram på den väg han vill att de ska gå och
som därvid ger akt på Guds bud, de kommer att uppleva hans frihet.
Eftersom båda dessa sätt att skapa frid i en människas liv fungerar, måste vi dra den
slutsatsen att man kan åstadkomma frid i människans inre på två helt skilda vägar. En
väg är terapeutisk, en annan väg är biblisk. I Joh 14:27 säger Jesus ungefär detsamma:
"Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som
världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet."
Han ger oss frid, men det är inte vilken sorts frid som helst, för det finns två typer. Det
finns den sorts frid som världen ger, och det finns den som han ger. Målet för
själavårdsarbetet blir givetvis att ge människor av den gudomliga friden och inte av
den som tillhör denna världen. Även om de båda ytligt sett kan te sig ganska lika,
måste det alltså finnas stora skillnader. Vi måste räkna med att de skillnaderna finns i
sättet att nå fram till friden och i det resultat i människans liv som friden framkallar.

Vi läser nu Matt 16:19:
"Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall
vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen."
En människa som brottas med inre ofrid och ångest kan med fördel beskrivas som
bunden. Hon har inte sin fulla handlingsfrihet, utan de handlingar som hennes ångest
tvingar henne till har förkörsrätt i hennes liv. Hon är bunden och behöver bli löst. Jesus
säger till Petrus att Petrus skall få nycklarna till himmelriket, så att han kan lösa
människor som är bundna. Himmelriket står för det helande som Gud vill utföra på
övernaturlig väg i våra liv när han ger oss sin frid, den som är annorlunda än världens
frid. Jesus säger något mycket viktigt till Petrus, nämligen att när han med
himmelrikets nycklar löser en människa på jorden, så händer det också någonting i
himlen i det osynliga, i andevärlden. Så sker uppenbarligen i regel inte när man löser
människor från ofrid med denna världens medel.

Biblisk själavård
Låt oss illustrera detta med ett exempel. Vi tänker oss en människa som genomgått
många svåra och smärtsamma livsupplevelser, kanske i relation till en närstående
person. Det kan vara ett syskon, en förälder, en maka eller make. Efter alla
smärtsamma upplevelser har denna människa svårt att känna ett riktigt livsmod och
drabbas kanske av såväl ångest som depression. Terapin kan gå ut på att lära henne att
acceptera det som har varit och lämna det bakom sig. Detta kan vara en långsträckt och
svår process, en mänsklig mognadsprocess som kan ge mer eller mindre fullständig
befrielse från det som har varit. Men huvudprincipen är att man bearbetar det
förgångna.
Om man med himmelrikets nycklar ska lösa samma människa, får man i stället leda
henne till att se att all den bitterhet och besvikelse eller det hat och hämndbegär som
hon känner gentemot den person som skadat henne, är en synd mot Gud. Varligt och
kärleksfullt, men ändå klart och tydligt får man hjälpa henne att se detta. Inför Gud har
hon ingen rätt att känna denna bitterhet. Inför Gud är hon en lika stor syndare som den
person som skadade henne. När hon ser detta och ber Gud om förlåtelse, så upprättas
hennes förhållande med Gud. Detta i sin tur leder till frigörelse från hennes bitterhet,
ångest och depression. Någonting har hänt i det himmelska likaväl som i det jordiska,
men så var inte fallet i den mänskliga terapin.
När själavård tillämpas på detta sätt är varken den lidande människan eller
själavårdaren värdeneutral. I stället har man bibelordet som en klar vägledning till vad
som är rätt och inte rätt i människans liv. Dessutom måste man utbedja sig den helige
Andes uppenbarelse i form av kunskapens ord, i form av vishet etc. Den helige Ande
finns med i hela processen, inte bara när det gäller att verkställa själva läkedomen, utan
också när det gäller att uppenbara bakomliggande och utlösande faktorer. Detta är
viktigt att minnas. Själavård tillämpad på detta sätt är en delvis övernaturlig process
vad såväl insikt, kunskap som befrielse beträffar. Detta är både en styrka och svaghet
för själavårdaren. En svaghet är det därför att om människan inte vill se sig själv, sitt
liv och sitt gudsförhållande från Guds utsiktspunkt såsom bibelordet och den helige
Ande under samtalets gång avslöjar, så har själavårdaren i regel ingen hjälp att ge. Man
kommer i den situationen att somliga människor kan man hjälpa överraskande,

fullständigt och snabbt, medan andra människor inte får någon hjälp alls.
Psykoterapi innebär ganska mycket av samma svårigheter. En del människor öppnar
sig i sitt inre för hjälp utifrån, medan andra inte gör det, men gränsen blir inte lika
skarp som i själavård av det nu beskrivna slaget. Som regel har man alltid lite hjälp att
ge. Men det är också en stor styrka att ha övernaturliga resurser till sitt förfogande
såväl vid diagnos som vid behandling. Den största fördelen är att det i regel går
snabbare att hjälpa en människa som öppnar sig för Guds vilja än vad det gör med
psykoterapi.
Vi kan minnas Jesu samtal med kvinnan vid Sykars brunn i första delen av Joh 4. Den
kvinnan blev fullständigt löst ifrån allt det som tvingade henne att gå till brunnen i
värsta solgasset mitt på dagen. Den känsla av utstötthet och ensamhet, av människors
förakt och av självförakt som kanske låg bakom, löste Jesus henne från inom loppet av
cirka tjugo minuter. Hon blev så löst från alltsammans att hon sprang in i staden till de
människor som hon förut undvikit. Vi kan förstå att det var Jesu frid det handlade om
och inte världens frid.
Jesus var inte värdeneutral i förhållande till hennes liv. Han var visserligen
utomordentligt taktfull, när han bad henne gå och hämta sin man. Men han undvek inte
hela frågan. Han visste att i hennes liv fanns något som den dagen måste göras upp
med Gud för att hon skulle få frid i sitt inre. När kvinnan öppnade sig för denna del av
sitt skadade gudsförhållande fick hon också frid. Jesus hade kunskapen på övernaturlig
väg, och han gav friden på ett övernaturligt sätt. Därför gick det fort. Det skulle ha
tagit åtskilligt längre tid med psykoterapi. I det fallet skulle inte kvinnans
gudsförhållande ha blivit upprättat. Det skulle inte ha hänt något i himmelriket, i
andevärlden, samtidigt som hon blev fri från sin ångest.
Den senare aspekten är inte oviktig för en kristen själavårdare, för om ofriden finns
som en varningssignal för att någonting kan vara fel i vårt gudsförhållande, så är det
inte från kristen synvinkel alldeles likgiltigt om man slätar över den ofriden och
släcker varningslampan. Med detta vill jag inte säga att all ofrid är en sådan
varningssignal, men hos en del människor kan det vara så. Det är illa nog att släcka
varningslampan i deras fall.

2
Frälsning i fullt mått
I Apostlagärningarna 2 berättas om händelserna på pingstdagen, och vi vet att kapitlet
slutar med en väckelsepredikan som Petrus håller för de närvarande — dessa som hade
hånat apostlarna och sagt att de var fulla av sött vin. Och det var en mycket
framgångsrik väckelsepredikan. I versarna 41, 42 läser vi:
"De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de
troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas
undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna."
Det står i Apg 1 att församlingen vid den här tiden bestod av ungefär hundratjugo
personer. Och denna Ulla församling ökade nu med tre tusen personer. Var och en i
den ursprungliga församlingen fick alltså tjugofem nyomvända att ta hand om. Jag har
ofta undrat vad som skulle hända i våra församlingar om det blev en sådan
tillströmning på en enda dag. Och inte nog med det. I vers 47 står det att
"Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem".
En sådan tillströmning! Vi brukar ofta läsa det här och baxna inför tanken att det kom
så mycket folk. En sådan härlig väckelse!
Men vi kanske också borde tänka efter vad som skulle hända i våra församlingar om så
mycket folk kom strömmande. Jag tror vi skulle kollapsa helt och hållet. Vi skulle falla
ihop, vi skulle inte orka det. Därför att hos oss är det så att när människor kommer till
tro måste många tas om hand på olika sätt. Ofta är det ju människor som misslyckats i
livet på ett eller annat sätt som kommer till tro. Så har det alltid varit. Jesus sökte i
första hand upp dem som hade misslyckats och gick hem till dem. Så måste det
naturligtvis ha varit här också. Och så är det hos oss. Det är människor som har kört
fast i livet som är intresserade av att lyssna till evangeliet. Det är de som kommer.
När de kommer in i församlingen har de med sig alla sina problem. Tänk dig en
församling på hundratjugo personer som ska ta hand om tre tusen nykomlingar av vilka
många har problem. Hur skulle det gå? Hur skulle vi klara det? Det skulle inte gå. I
stället skulle det bli så som det ofta blir för oss i dag — att många går sin väg efter ett
tag därför att de tycker att de inte fått den hjälp som de hade förväntat sig. Men så var
det uppenbarligen inte på den tiden, utan så fort Lukas hade berättat att inemot tre
tusen personer tagit emot Jesus som sin Frälsare står det att "de deltog troget i
apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna". Det
var något alldeles självklart tydligen. Man kom in i församlingen, man fick hela sitt liv
förvandlat, det hände någonting.
Jag vill lyfta fram det här eftersom jag tror att man då hade tillgång till någonting som
vi har glömt bort, någonting som vi inte har tillgång till.
Det måste ha skett en direkt förvandling, en djupt gripande förvandling med de

människor som omvände sig. Vi däremot brukar resonera så att det gäller att ställa upp,
det gäller att lösa människornas problem, att ta hand om olika situationer och liksom få
människor att långsamt mogna in i ett församlingsliv och en gemenskap. Här hände det
tydligen någonting direkt. Sedan var det ganska naturligt för dessa människor att
inlemmas i gemenskapen.
Den förvandling vi kan ana oss till här förknippar vi med frälsning. För frälsning
betyder förvandling. Det betyder befrielse. Dessa människor blev befriade från allt det
gamla och blev det tydligen på ett mycket konkret sätt och mycket snabbt. Jag skulle
vilja säga som en hypotes att man på den tiden förkunnade en stor frälsning, där vi
förkunnar en liten frälsning. Eller uttryckt så här: De förkunnade en fullständig
frälsning, där vi förkunnar en partiell frälsning.
Tänk dig att du går och köper en bil. Men du köper den inte hopmonterad, utan du
köper de olika delar som bilen består av lösa. Så går du hem och sätter ihop dem. Men
så är du kanske lite snål, du tycker att det finns många grejer som inte behövs. Därför
plockar du bara åt dig låt säga trettio procent av alla bitar som finns i en bil. Så har du
inte särskilt god kunskap om vad som är bra och vad som inte är bra, utan du plockar
lite på måfå. När du kommer hem sätter du ihop din bil så gott det går, och så sätter du
dig i den och försöker starta den. Då är det ju väldigt kritiskt om du har fått de rätta
bitarna eller inte. För har du inte det, då har du heller ingen bil som fungerar.
Det festliga med den här liknelsen är att du kan jämföra varje bit du plockar ut med
beskrivningen i instruktionsboken. Där står hur du ska montera det hela. Du kan t ex ta
ut en startmotor, och så slår du upp i boken. Där finns en bild av en startmotor, och det
står beskrivet hur den ska sitta och hur den ser ut. Och du jämför allting och säger:
"Jag har en fin startmotor, det är en rätt lära det här." Du tittar på samma sätt på
förgasaren och på kardanknuten osv.
Alla grejer du har är i och för sig gjorda för den bil som du tänker sätta ihop. Du tänker
inte montera på cykelhjul. Du kommer inte dragande med andra, opassande bitar, utan
alla är gjorda för den bil du ska montera. Men du har inte alla bitarna där. Och
eftersom den bil du sätter ihop är ofullständig kommer den inte att gå. Du har varit
dum nog att inte ta med dig en ratt. Du har varit okunnig nog att inte sätta in tändstift.
Växellådan tyckte du såg så besvärlig ut, så den lämnade du också åt sitt öde. Och det
är klart att den bilen inte kommer att fungera. Den går inte. Inte därför att bitarna är
fel, utan därför att du inte har alla bitarna.
Jag tror att det är så med frälsningen hos oss i dag. De bitar vi har är rätt, de är
utmärkta, det är prima vara. Men vi har inte alla bitarna.
Det kanske tar sig det uttrycket att människor inte får konkret hjälp när de kommer in i
våra församlingar, vilket man anar att de måste ha fått när Petrus predikade. Han
kanske predikade en mycket mer fullständig frälsning än vad vi predikar i dag.
Låt oss gå vidare i Apostlagärningarna och testa den här hypotesen, så vi får se om den
är sann eller inte. Vi går till Apg 8:4—8:
"De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet.
Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för
folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom
tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de

orena andarna ut under höga rop, och många lytta och lama botades. Det
blev stor glädje i den staden."
Här kom alltså Filippos. Det hade blivit förföljelse i Jerusalem, och Filippos kom nu
till huvudstaden i Samarien, där det rådde djupaste hedendom sedan många
århundraden tillbaka. Inte så att man inte visste vem Gud var eller vad hans vilja var,
men man hade blandat upp den insikten med allt möjligt annat.
Filippos kom och "förkunnade Kristus för folket där" står det. Det måste ha varit en
märklig predikan, när alla lyssnade uppmärksamt på hans ord. Det var ingen som satt
och somnade i kyrkan den gången inte! Och när de lyssnade uppmärksamt fick de
tydligen en väldig tro. Tron kommer av predikan, men inte av vilken predikan som
helst utan av predikan som är i kraft av Guds ord. Den har sin kraft ifrån Gudsordet
självt.
Den kraften demonstrerades i att orena andar for ut under höga rop, många lytta och
lama blev botade. Dessa människor fick förvisso uppleva en djupt gripande, direkt
förvandling. Det här var frälsning i dess mest konkreta form. Det var inga hypoteser,
ingenting som utspelade sig i människornas tankevärld och föreställningsvärld, utan
det fick direkta konsekvenser. De orena andarna for ut under höga rop — undra på att
människorna blev förvandlade sedan. Och undra på att det blev stor glädje i den
staden. Det är inte så konstigt.
Men hos oss lyser den glädjen så ofta med sin frånvaro. Och det tror jag beror på att
människorna visserligen kommer till tro och kommer till himlen när de dör, men de
orena andarna finns kvar i deras liv många gånger. De orena begärelserna, det som på
olika sätt tvingar eller vilseleder människorna bort från Guds vilja, finns kvar. Och
människorna både tjänar Gud och förbryter sig mot honom.
Problemen finns kvar, eftersom de makter som så att säga ligger bakom våra problem,
våra sjukdomar, all vår bundenhet finns kvar. Andarna kommer inte ut. Och jag tror att
orsaken till att vi inte ser så här konkreta resultat inte beror på att de onda andarna är
färre nu än vad de var på Filippos tid. Jag tror att vi inte riktigt begriper hur man
predikar Kristus på samma sätt som Filippos gjorde. Han predikade Kristus, han
predikade frälsning. Och "när de hade börjat tro på Filippos och hans budskap om
Guds rike och Jesu Kristi namn, lät de döpa sig, både män och kvinnor" (vers 12).

Hur predikar vi?
Filippos förkunnade Kristus. Han förkunnade Guds rike och Jesu Kristi namn.
Eftersom det hände saker då som inte händer nu, måste vi anta att vi inte förkunnar
Kristus, Guds rike och Jesu Kristi namn på samma sätt som Filippos gjorde då. Jag tror
det är den enda rimliga slutsatsen. Ty förvandlingarna kommer av tron, och tron
kommer av predikan. När vi inte ser de här effekterna tror jag det beror på att vår
predikan inte är densamma som den var då. Inte så att det vi predikar inte är sådant
som också Filippos hade kunnat säga. Men Filippos predikade hundra procent där vi
kanske predikar trettio procent. Han hade en full förkunnelse där vi har en partiell. Han
hade en stor frälsning där vi har en delad, liten frälsning.
Den frälsning vi förkunnar tar i första hand sikte på vårt tillstånd efter döden. Det är i
och för sig riktigt, sant och bra, men det är ändå bara en del. Frälsningen innefattar

också det nuvarande.
Vi fortsätter att testa den här idén om en stor och en liten frälsning. Vi läser om Paulus
i Apg 17:1—10:
"De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike,
där judarna hade en synagoga. Efter sin vana besökte Paulus dem, och
under tre sabbater talade han till dem. Utgående från skriftställen som han
tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från de döda. 'Och
Messias', sade han, 'det är just denne Jesus som jag förkunnar för er.'
Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Det gjorde
också en mängd gudfruktiga greker och inte så få förnäma kvinnor. Detta
väckte judarnas avund, de fick med sig en del slödder från gatan och satte
i gång ett upplopp i staden. De samlades utanför Jasons hus och försökte
få tag på Paulus och Silas för att ställa dem till svars inför folket. När de
inte kunde hitta dem, släpade de Jason och några andra bröder inför
stadens styresmän och ropade: "Dessa som har vållat oro i hela världen har
nu kommit hit också, och Jason har tagit emot dem hos sig. De bryter mot
alla kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung, en
som heter Jesus.' Med detta hetsade de upp folket och stadens styresmän.
Jason och de andra fick ställa borgen och frigavs sedan. Samma natt
skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Beroia."
Det här är berättelsen om hur församlingen i Thessalonike kom till, den till vilken
Paulus sedermera skriver två brev fyllda av glädje och uppmuntran och av tacksägelse
till Gud över all den kärlek, kunskap och tro som finns i församlingen.
Man kan tänka att han måste ha varit där länge. Det måste ha varit en församling han
verkligen fick ta hand om och fick satsa mycket på. Vi har ju den här outrotliga idén
om att det ingenting blir om man inte satsar väldigt hårt mänskligt. Det blir inget av de
nyomvända. Man kan aldrig förvänta sig att det sker någonting så att säga direkt. Men
så var det ju inte alls. Hur står det? "Under tre sabbater talade han till dem." Paulus var
där i tre veckor. Sen blev det ett sådant väsen i stan att Paulus och Silas var tvungna att
ge sig av. De var där i tre veckor, och när de lämnade den nyomvända församlingen
var den redan förföljd.

Hur predikade Paulus?
Vi skulle aldrig i livet räkna med att en sådan församling skulle överleva. Men den
församlingen överlevde i alla fall, därför att Paulus förkunnade en stor frälsning. Det
hände någonting med de här människorna. Under denna korta tidrymd, tre veckor, hade
människorna blivit så förvandlade i sin personlighet att de var i stånd att själva leva
vidare som kristna.
Lägg märke till att de inte hade något Nya testamente att livnära sig av. Det står att
Paulus "utgående från skriftställen som han tolkade visade att Messias måste lida och
uppstå från de döda". Paulus predikade i kraft av Guds ord, men det Guds ord som
fanns att predika över var Gamla testamentet. Han predikade en frälsning utifrån
Gamla testamentet, där vi uppenbarligen inte klarar av att predika ens ifrån Nya
testamentet.

Under dessa tre veckor hände så mycket att församlingen både konsoliderades och
överlevde förföljelsen. Vi kan se vad Paulus sedermera skriver i sitt första brev till
församlingen, 1 Tess 1:2—10:
"Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi
tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni
håller ut i hoppet till vår herre Jesus Kristus inför Gud vår fader. Gud
älskar er, bröder, och vi vet att han har utvalt er. Vårt evangelium kom inte
till er bara som ord utan också med kraft och helig ande, i fullt mått; ni vet
ju vad vi förmådde göra bland er, för er skull. Och när ni hade tagit emot
ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många
lidanden, med den glädje som den heliga anden ger. Så har ni också blivit
ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia. Ni har fått
Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Achaia: överallt har
man hört talas om er tro på Gud och vi behöver inte säga någonting. Alla
berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till, hur ni vände er
från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden och
vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma
från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden."
Det var alltså som Paulus säger: "Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan
också med helig ande", och lägg nu märke till detta: "i fullt mått".
Paulus predikade i fullt mått, där vi inte predikar i fullt mått. Jag tror att den bit som
fattas i vårt mått inte är att vi inte så ofta förkunnar om nådegåvor eller om den helige
Ande (det är sant att vi gör det alldeles för lite, och det bär tydliga spår i vårt
församlingsliv), utan jag tror att vi inte förkunnar frälsningen tillräckligt.
När vi inte gör det finns det heller inget underlag för den andra förkunnelsen, och då
får den vara. Vi har inte helt upptäckt vad frälsning är. Jag tror att det tyvärr ligger på
ett så fundamentalt plan.
Låt oss tänka efter en smula och försöka sätta oss in i hur Satan arbetar och opererar.
Tänk om vi skulle sätta oss i hans ställe, om vi skulle ta något från församlingen som
skulle få allt annat att sluta fungera. Vad skulle vi satsa på då? Jo, vi skulle naturligtvis
försöka att ta bort så mycket som möjligt av frälsningen. För om frälsningen inte
fungerar, finns det egentligen inget annat som fungerar i församlingen. Om vi tar bort
allt som har med frälsningens verkningar i denna tid att göra, får vi en församling där
människorna ständigt lider nederlag och går omkring med besvikelse på Gud och
försagdhet i sina hjärtan. Och det är väl ganska finurligt, ganska enkelt.
Naturligtvis måste det vara så här som vår fiende har gjort — och gör. Slutresultatet
blir ju en församling som förkunnar en frälsning som inte fungerar så det syns och som
därför i människornas ögon inte är trovärdig. Den församlingen får folk att söka
tillfredsställa sin törst ur usla brunnar och inte ur den äkta. Det är precis vad vår fiende
vill, och jag tycker det är en ganska enkel beskrivning över hur det ser ut i vårt land i
dag.

Frälsning från synd och skuld
Men låt oss nu försöka läsa Bibeln så att vi finner ut vad en fullständig frälsning är. Vi

börjar i 2 Mos 20:1-6:
"Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är Herren, din Gud, som har
fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar
ha vid sidan av mig. Du skall inte göra dig något beläte eller någon bild,
vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden
eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe sådana, ej
heller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som
hemsöker fädernas missgärningar på barn och efterkommande i tredje och
fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man
älskar mig och håller mina bud."
Här får vi veta något mycket intressant om synden, om skulden inför Gud: "Ty jag,
Herren, din Gud är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärningar på barn
och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig..."
Det här är ingen text som vi brukar läsa med varandra. Det är en text som vi tycker är
frånstötande och obegriplig. Vi tycker så lätt att så där skulle inte vi göra och så borde
inte Gud göra heller. Och eftersom vi hoppar över den här texten och inte läser den på
allvar måste vi naturligtvis missa någonting. Den måste ju betyda något. Att vi inte
direkt begriper vad den betyder får inte förleda oss till att hoppa över den. För så fort
vi hoppar över något som har med det här problemet att göra, löper vi risken att det
bara blir en halv teologi när vi blir färdiga.
Vi jämför med vad som står i 5 Mos 24:16, där Herren säger genom Mose:
"Föräldrarna skall inte dödas för sina barns skull, och barnen skall inte
dödas för sina föräldrars skull. Var och en skall lida döden genom sin egen
synd."
Det låter som en motsägelse. Det låter som ett bud som upphäver det tidigare, att barn
och efterkommande skall bära fädernas missgärningar. Hur ska vi förstå det?
Jag tror vi kan uttrycka det så här: Gud är egentligen inte intresserad av hämnd i och
för sig. Men en skuld inför Gud är något så konkret att om föräldragenerationen inte
gör upp sin skuld med Gud kommer barnen automatiskt att ta över skulden. Och den
skulden kommer att få konsekvenser i deras liv på samma sätt som i föräldrarnas liv.
För så länge skulden finns kvar utlöser den skeenden i det osynliga. Eller uttryckt på
ett annat sätt: Skuld kan ärvas. Gud är inte intresserad av att hämnas på barnen. Det här
är ett uttryck för skuldens natur, snarare än Guds. Skulden har den egenskapen att den
går i arv från generation till generation, tills någon åtgärdar den och betalar den.
Detta säger någonting om oss. Det säger också någonting om skuldens natur, men inte
så mycket om Gud. Det vi får veta är i stället att vår skuld inför Gud är något konkret,
visserligen osynligt, men ändå något konkret som blir liggande i våra liv och sprider
pest och förintelse omkring sig ända tills den bokstavligen fraktas bort.
Låt oss läsa i 3 Mos 16:20—22 om försoningsdagen och om den så kallade
syndabocken:
"När han så har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet
och altaret, skall han föra fram den levande bocken. Och Aron skall lägga
båda sina händer på den levande bockens huvud och bekänna över honom

Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser, vad de än må
ha syndat. Han skall lägga dem på bockens huvud och genom en man, som
hålls redo för det, släppa honom ut i öknen. Så skall bocken bära alla deras
missgärningar på sig ut i vildmarken. Man skall släppa bocken ute i
öknen."
Vi kan tycka att det är ett märkvärdigt sätt att bli av med sina synder och
missgärningar. Man lägger dem på en bock, ungefär som om det vore ett paket eller
vilken väska som helst. Man lägger missgärningarna på bockens huvud. Det står
faktiskt bokstavligen: "Han skall lägga dem på bockens huvud." Och så står det att
bocken skall bära alla deras missgärningar på sig ut i vildmarken.
Så konkret är skulden inför Gud. Den är bokstavligen som en börda, som man kan
lägga över på någon annan. Har vi inte fattat det här, har vi inte fattat ett dugg av vad
frälsning är. Synden och skulden är konkret. Den är så konkret att den ligger kvar i
våra liv tills den blir åtgärdad. Och så länge den finns i våra liv sprider den olycka och
förbannelse omkring sig. Och om vi inte befrias, övertar våra barn denna börda. De vet
inte vad det är, men den kommer in i deras liv och sprider samma elände omkring sig
där. Enda sättet att bli av med bördan och det elände som den sprider omkring sig är att
någon får bära den bort ifrån oss.
Detta synsätt måste föras fram i skarp kontrast till det som många människor tror att
frälsning är — någonting som sker med Gud och inte med oss. Det skulle innebära att
Gud från att ha varit vred plötsligt ändrar sig och säger: "Det var inte så farligt, jag är
inte arg på dig längre." Men frälsning är någonting som sker med oss. Det är en börda
som lyfts bort ur våra liv, en börda som sprider förbannelse och elände omkring sig.
Detta är frälsning.
Gud är densamme i går, i dag och i all evighet. Hos Gud sker ingen växling mellan ljus
och mörker. Det finns ingen frälsning som får Gud att ändra på sig, om det inte först
skett något konkret med oss, för Gud är alltid densamme. Han ändrar aldrig på sig, han
är alltid bara ljus. Han kan inte bli något annat än sanning, ljus och kärlek. Det
grundläggande med frälsning är den process som förvandlar oss.
Låt oss jämföra detta med vad Herren säger i Jes 3:25:
"Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser, för min egen skull, och
dina synder kommer jag inte mer ihåg."
Vi tror att det står att förlåtelsen, försoningen, är något som sker med Gud. Han
beslutar sig för att glömma bort våra synder, trots att de egentligen finns kvar. "Jag är
den som inte längre kommer ihåg vad du har gjort."
Men det står inte alls så. Det står: "Jag är den som utplånar dina överträdelser", alltså
den som tar våra bördor och bär bort dem. När det är gjort finns inte de bördorna mer.
Då behöver han inte tänka mer på dem. Det är något helt annat. Det är ett ord som talar
om att frälsning är något som sker i våra liv. Frälsning är ingenting som förändrar Gud.
Naturligtvis återkommer denna tanke i Jes 53, där den når sin höjdpunkt:
"Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig...
Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir
vi helade" (vers 4,5). "...han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland
överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna" (vers

12).
Det är samma bild som kommer tillbaka här som du ser i bilden av syndabocken på
försoningsdagen — Herrens lidande tjänare som övertar människornas synder och
därmed också övertar deras sjukdomar, deras ofrid och all annan förbannelse som
dessa synder för med sig. Synden finns kvar i våra liv, vare sig vi är medvetna om den
eller inte, och synden är så konkret att den t o m är ärftlig. Och synden kan ärvas av
Herrens lidande tjänare och bäras bort. Detta är frälsning.
Det är nu vi får användning för bibeltexten i 2 Mos 20, att synden är något som går i
arv till våra barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Jesus kallade sig själv
Människosonen. Såsom Jesus själv måste ha talat när han gick här på jorden kallade
han antagligen sig själv för "Adams son". Han var den son till Adam som skulle överta,
ärva, Adams skuld och bära bort den. Därför står det om honom i Hebr 2:14-15:
"Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa,
för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och
befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv."
Människornas synd och skuld kunde Jesus bara ärva fullt ut genom att själv bli
människa. Man kunde lägga en del av det här på huvudet på en bock och föra ut den i
öknen. Men det var en skillnad. Bocken kunde inte ärva alltsammans. Bara en
människa kunde i fullt mått ta över en människas skuld och bära bort den. Jesus ärvde
all vår skuld och vi ärvde hans rättfärdighet. För hans rättfärdighet är något lika
konkret som skulden. Den går också att flytta över på någon annan.
Vi läser i 2 Kor 5:21:
"Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden
för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds
rättfärdighet."

Skuldens problem
Lika lite som ett djur kan överta vår skuld fullt ut, har ett djur rättfärdighet att ge i arv
åt oss. Jesus måste bli människa för att fullt ut kunna ta vår skuld, och för att kunna
överlåta åt oss ett arv i rättfärdighet som skulle kunna förvandla oss. Därför talas det
på många ställen i breven om att vi är arvingar. I Rom 8:17 står det t ex:
"Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi
medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans
härlighet."
Alltså, det som Kristus hade fått av Gud i form av rättfärdighet, det arvet får vi dela
med honom. Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar. Han har ärvt vår skuld. Den
är konkret, den går att flytta i andevärlden. Det är en börda som går att flytta över från
oss till honom. Han ärver den i egenskap av Adams son. I stället ger han oss ett arv av
rättfärdighet från Gud. Den rättfärdigheten är lika konkret. Den går att flytta över. Det
är något som kommer in i våra liv och sprider välsignelse omkring sig på samma sätt
som synden och skulden tidigare spred pest och förbannelse.
Låt oss nu gå vidare i Bibeln och få klarhet i hur skulden skapar förstörelse i våra liv.
Vi läser Rom 5:12:

"Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden
döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade."
Hur står det? "Genom en enda människa kom synden in i världen" — det är alltså
genom Adam — "...så nådde döden alla människor. "Men det står inte "därför att
Adam syndade". Det står "därför att de alla syndade".
Döden nådde inte människorna i och för sig därför att de hade övertagit en skuld, utan
döden nådde alla människor därför att de alla syndade.
Men skulden då? Den som kom in genom Adam? Jo, det är den som gör att alla syndar.
Och det är en mycket viktig punkt. Jag tror att det är nyckeln till att förstå mycket i
Bibeln, bl a den praktiska, konkreta frälsningen i dag — den som vi är på jakt efter.
För vad säger oss detta egentligen? Jag har en synd och en skuld i mitt liv — jag kan
ha gjort någonting, jag kan ha handlat på något sätt så att jag står under en skuld. Men
det kan också vara en skuld som jag övertagit, kanske ända ifrån Adam, kanske ifrån
förfäder närmare mig i tiden. Det spelar ingen roll. Jag har en skuld i mitt liv, bördan
finns där. Den sprider pest och förbannelse.
Vad är det för pest den sprider? I första hand detta att jag inte kan låta bli att synda.
Skulden försvagar mig själv så att jag kommer att handla på samma sätt som den skuld
jag bär på.
Låt oss ta ett konkret, enkelt exempel. Jag har tråkigt i mitt liv, och för att lätta upp
olusten och spänningarna i mitt inre börjar jag snatta i butiker. Till en början är det där
lite av en sport. Jag kan göra det när jag vill, och jag kan sluta när jag tycker att det
räcker. Men om jag fortsätter upptäcker jag efter en tid att jag håller på att förlora
kontrollen över det här. Det blir ett tvångsbeteende. Jag kan inte gå in i en affär utan att
stoppa på mig någonting — struntsaker som regel, men jag kan inte låta bli. Jag har en
skuld i mitt liv och den skulden försvagar mig själv så att jag tvingas att fortsätta att
göra det som skulden handlar om.
"Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden
döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade."
Nu kan vi jämföra det här med det arv vi får genom Kristus av rättfärdighet. Vi läser
vers 19:
"Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en
endas lydnad göra alla rättfärdiga."
Här sägs det för det första klart ifrån att skulden gör oss till syndare. Inte bara till
människor som har en skuld, utan till människor som hopar mer och mer skuld i sina
liv. Kort och gott: människor som gör synd. Men så står det också att Jesu lydnad ska
göra alla rättfärdiga. Den ska göra oss alla lydiga. Om vi tar emot det arv som Kristus
ger oss ska det förlösa oss från tvånget att synda vidare. Vi ska bli rättfärdiga, vi ska
bli lydiga. Det ska hända något med oss som radikalt förvandlar hela vår natur.
Låt oss nu testa om vi har fattat de här versarna rätt. Jämför tolfte versen med några
texter ur Gamla testamentet som visar att detta är skuldens och syndens funktion i våra
liv. När skulden finns där har den en kraft att tvinga oss att synda vidare, vare sig det är
vi själva som började eller någon i generationerna bakåt i tiden.

Det första jag skulle vilja peka på är Davids synd med Batseba. Den har två
komponenter i sig, dels äktenskapsbrott, dels mord. Han lät döda Batsebas make Uria
med svärd. Profeten Nathan kommer sedan till David och vill prata med honom om det
här, och David bekänner sin synd. Nathan säger till David:
"Så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö."
Men eftersom vi befinner oss i det gamla förbundet fanns ingen rättfärdighet att ta
över. Det fanns ingen fullkomlig frälsning — den som Filippos tydligen predikade i
Samarien — utan bara en provisorisk förlåtelse, ett utslag av Guds långmodighet. Men
skulden finns kvar. Nathan säger till David att
"...svärdet skall inte vika från ditt hus",
och det gjorde inte heller de sexuella överträdelserna. En kort tid efter att detta hade
hänt begår en av Davids söner incest med sin syster, och sedan är hela kalabaliken i
gång. Därefter kommer Absaloms uppror.
Arvet går vidare till Salomo, som inte har förstånd att sköta sina hustrur på rätt sätt.
Hustrurna inför avgudadyrkan trots att Salomo fått en vishetens nådegåva.
Avgudadyrkan bestod av sexuella orgier, och Salomo var på något sätt förblindad för
att detta var synd. Och arvet rullar vidare genom hela kungalängden efter David. Till
sist när skulden i folket är så stor att det inte längre finns någon återvändo, ingenting
som längre kan avleda skuldens konsekvens, går riket under. För att använda ett
bibliskt uttryck: syndens mått var fullt.

Våld föder våld
Jag skulle vilja peka på en annan intressant person och en annan skuld som går i arv.
Om honom berättas det i 1 Mos 49. Där sitter patriarken Jakob och välsignar sina söner
och profeterar över dem. Vi läser verserna 5—7:
"Simeon och Levi är bröder. Deras vapen är våldets verktyg. Min själ må
inte inlåta sig i deras råd, min ära må inte ta någon del i deras samkväm.
Ty i sin vrede dräpte de män, och i sitt överdåd stympade de oxar.
Förbannad vare deras vrede, som är så våldsam, och deras grymhet, som är
så hård. Jag skall förströ dem i Jakob, jag skall förskingra dem i Israel."
Här står det att Simeon och Levi har våldet som verktyg. Vad betyder det? Jo, säger
Jakob, det finns en skuld i deras liv. De har en gång använt våld för att lösa ett
problem. Den skulden kommer att finnas kvar och den kommer hos deras avkomma att
tvinga dem till att lösa likartade problem med våld.
Vad har de gjort? Det står berättat i 1 Mos 34 att de hade en syster som hette Dina, och
det fanns en man på ett ställe där de vistades som tyckte om Dina. Han hette Sikem.
Han tog henne till sig och hade samlag med henne. De var inte gifta, och bröderna blev
rasande. Simeon och Levi hittade på ett sätt att hämnas. När Sikem kommer till Jakob
och ber att få Dina till sin hustru, får de igenom beslutet att han visst ska få Dina till
sin hustru, om bara alla män som bor i den staden låter omskära sig. Sikem var en
mäktig man, och han fick igenom det här. Alla omskar sig. Så står det i verserna 25—
26:
"Men på tredje dagen, då de var sjuka av såren, tog Jakobs två söner

Simeon och Levi, Dinas bröder, var sitt svärd och överföll oväntat staden
och dräpte allt mankön. Också Hamor och hans son Sikem dräpte de med
svärdsegg och tog Dina ut ur Sikems hus och gick sin väg."
Simeon och Levi står från denna dag under en skuld. Det är märkligt att se att just av
Levi stam utväljer Gud prästerna. Varför? Därför att till sist skulle det komma en präst,
en överstepräst som valde våldet som verktyg för att lösa ett problem. När Jesus står
där inför prästerna och är ett problem, då ska prästen välja våldet som verktyg. Två
tusen år senare finns den här skulden kvar bland Levi söner, och den tar ut sin rätt. Inte
bara som en skuld inför Gud, utan också som ett tvång, tvånget till upprepning. Man
löser samma problem med samma metod.
Vi kan tänka på hur det var när Mose skulle börja lösa Israels folks problem i Egypten
alldeles på egen hand och utan någon Guds kallelse. Han slog ihjäl en egyptisk
slavdrivare. Våldet som verktyg. Mose var av Levi stam, liksom Aron.
överhuvudtaget är detta en tanke som vi upptäcker på många ställen i framför allt
Gamla testamentet, när vi väl börjar söka efter den. Konflikten mellan Isak och Ismael
ser vi än i dag i Mellanöstern. Den är nedärvd genom fyra tusen år, som en skuld, som
ett hat och som ett tvång att upprepa vad gångna generationer har förbrutit. Om Ismael
är det också sagt i 1 Mos 16:11-12:
"Ytterligare sade Herrens ängel till henne: "Se, du är havande och skall
föda en son. Honom skall du ge namnet Ismael, därför att Herren har hört
ditt lidande. Och han skall bli lik en vildåsna. Hans hand skall vara emot
var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med
alla sina bröder."
Det är märkligt, detta att araberna aldrig kan komma överens. Det finns ett gammalt
arabiskt ordspråk som heter ungefär så här: "Det enda vi är eniga om, det är att vi
aldrig är eniga." Det är fantastiskt. Fyra tusen år har gått, men bördan finns kvar. Det
finns bara ett sätt att göra något åt en sådan börda som börjar med någons uttryckliga
förbrytelse, fastän han inte bär på något arv som tvingar honom till denna förbrytelse.
Han introducerar i sin och sina efterkommandes släkt en börda, ett arv, som tvingar till
upprepning.
Vi har nu kommit så här långt i förståelsen av skuldens funktion i våra liv att vi inser
att den finns där inte bara som någonting som skiljer oss från Gud i största allmänhet,
utan också som något som tvingar oss till upprepning.
Ju större skuld, desto större tvång. Det blir en ond cirkel. Allteftersom tvånget växer,
växer skulden. Och med en växande skuld får vi ett växande tvång, tills människorna
blir helt viljelösa.
Då förstår vi också att förlåtelsen, försoningen, innebär att skulden tas bort ur våra liv.
Då kan vi för det första komma frimodigt fram inför Gud. Men för det andra, och det
är minst lika viktigt, försvinner tvånget att synda ut ur vårt liv.

En rättfärdighet som förvandlar
Vi läser i Rom 6:1:

"Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att nåden skall bli

större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur skall vi
kunna leva vidare i den?"
Detta är en anstötlig fråga. Många kristna undrar vad Paulus menar med "hur skall vi
kunna leva vidare i synden?" Det är väl ingen konst. Det är hur enkelt som helst att
leva vidare i synden, det hade vi alla kunnat tala om för Paulus. På olika sätt har vi i
stället snickrat till oss olika tvivelsteologier. Man talar om att Guds förlåtelse får vi
återvända till, den får vi ta emot gång på gång, men vi skall inte räkna med att den
leder till någon förvandling i våra liv. I stället är vi alltid syndare. Luther talade mycket
om att vara både rättfärdiggjord och syndare samtidigt. Det har bildat en hörnsten i
luthersk frälsningsteologi.
Även om Luther förstod det här med rättfärdiggörelse av nåd, tror jag vi har anledning
att gå vidare och förstå att den nåden griper in i vår konkreta situation i dag. När
bördan bärs bort, skall också tvånget försvinna. Vi skall inte behöva leva vidare i
synden.
Johannes är inne på liknande tankegångar i sitt första brev. Vi läser ur 1 Joh 3:7—10:
"Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig,
liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen
har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna
djävulens verk. Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i
honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. Så blir det
uppenbart vilka som är Guds barn, och vilka som är djävulens: den som
handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin
broder."
Den här texten upplevs som väldigt krisartad för många kristna. Den som syndar är
djävulens barn, den den som är född av Gud syndar inte. Sådana krav! Man upplever
en stark fördömelse i sitt liv när man läser det här, för man är så väl medveten om att
man syndar.
Om vi i stället skulle ta och läsa den här texten positivt, se att det är ett evangelium
över alla rimliga gränser, vad ser vi då? Jo, det står att "den som gör det rätta är
rättfärdig". Det betyder inte att vi blir rättfärdiga av att göra det som är det rätta, utan
att den rättfärdighet som vi övertar som ett arv ifrån Kristus inte bara är en juridisk
rättfärdighet — att Gud liksom tillräknar oss en rättfärdighet fastän vi fortsätter att leva
på samma sätt som förut. Nej, det är en rättfärdighet som åstadkommer rätta gärningar.
En rättfärdighet som förvandlar oss, så att vi ska kunna leva på ett helt annat sätt än
förut. Gåvan är inte bara att Gud räknar på ett annat sätt, utan något konkret som
åstadkommer rätta gärningar i våra liv, där förut synden fanns och tvingade oss till
synd.
Det har ingenting med prestationstänkande att göra. Det är bara detta att Johannes
poängterar att den rättfärdighet vi får i arv från Kristus är en konkret rättfärdighet, som
resulterar i konkret förvandling och konkret lydnad.
Men eftersom vi inte ser detta, eftersom vi mera känner igen oss i den som syndar,
tycker vi att frälsning inte är mer än förlåtelse. Hur kommer det sig då? Jovisst, vi har
ju aldrig haft den predikan som förklarat det här fullt ut för oss. Vi har inte en tro för
att Kristi frälsning ger oss i arv någonting som ska åstadkomma lydnad i våra liv. Vi

har ofta inte tro för mer än en tillräknad rättfärdighet, medan vi fortsätter att leva som
förut. Och vi predikar ofta inte mer än detta. Då får vi heller inte mer.
Paulus betonar så starkt: "Av hjärtats tro och munnens bekännelse blir man frälst." Om
vi i våra hjärtan har en tro bara för en frälsning efter döden — och det är vad vi
predikar att Kristus gjort för oss — är det vad vi får. Om vi däremot ser Bibelns
budskap om hur oerhört konkret frälsningen är i dag, och vi börjar predika det, så
börjar tron växa fram av vår predikan. Vad kommer att hända med oss då? Jo, vi
kommer att få det som vi tror i våra hjärtan och predikar och bekänner med vår mun.
Vi kommer att få en konkret frälsning i dag, den som jag tror att man hade i Jerusalem
på den första pingstdagen, i Thessalonike när Paulus var där och i Samaria när Filippos
kom dit och förkunnade Kristus för folket.
Vi behöver upptäcka vad frälsningen är i fullt mått. När vi upptäcker det, när vi sätter
tro till den upptäckten och bekänner den med vår mun, kommer vi att få se frälsningen
i fullt mått. Vi kommer att upptäcka att det är möjligt, som Paulus skriver, att vi inte
ska behöva leva kvar i synden. Vi kommer att få uppleva att den rättfärdighet vi
övertar från Kristus är någonting som kan göra oss inte bara rättfärdiga i juridisk
mening, vilket är stort och underbart nog, utan också faktiskt allt mera rättfärdiga i vårt
liv. Inte så att vi inte på nytt skulle kunna synda, för på ett sätt är det här en process
som får oss att upptäcka och göra oss av med alla gamla bördor. Men det är inte gjort i
en handvändning, allra minst de bördor som vi övertagit från tidigare generationer och
därför själva är ganska obekanta med. De kan plötsligt bringa oss på fall. Men när de
gör det, finns det förlåtelse för våra synder.
"Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han
förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."
Då är vi av med den synden också och med all den orättfärdighet som den skulden
skulle komma att framkalla i våra liv. Det blir en fortlöpande rening inom oss. Så fort
man upptäcker något nytt, ska man kunna bli av med det. Vi ska vinna seger över
synden i våra liv. Rättfärdigheten är konkret.

3
Synden som bor i mig
Vi ska nu bekanta oss med begreppet slaveri under synden. Vi läser i Joh 8:34—36:

"Jesus svarade: 'Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav
under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för
alltid. Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria.' "
Jesus talar om att man kan bli slav under synden. Vad betyder det? Jo, att synden får en
tvingande makt i mitt liv. Där den konkreta skulden ansamlas i mitt liv får den en
tvingande inverkan. Den tvingar mig att upprepa de synder där jag har skuld. Jesus
talar också om vad frälsning är i detta sammanhang. Frälsning är inte bara att Gud har
överseende med min skuld, utan frälsning är att Gud befriar mig från min skuld, så att
jag ska slippa det tvång som jag har i mitt liv.
Vi kan jämföra med Rom 7:14:
'Vi vet att lagen hör till det andliga. Men själv är j ag av köttslig natur,
såld till slav under synden."
Hebr 2:14—15:
"Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa
för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och
befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv."
Gal 4:31—5:1:
"Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan.
Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen
lägga på er slavoket igen."

Slaveri och frihet
I Nya testamentet skisseras två motsatser. Det talas om slaveri, och det talas om frihet.
Slaveri är att bära på en skuld som har tvingande makt, en skuld som så försvagar min
motståndskraft mot den synd det handlar om att jag inte kan låta bli att upprepa den.
Det finns så många exempel på det här. Alkohol är en tydlig form av slaveri.
Alkoholisten kan inte låta bli. Somliga säger att det är en form av kroppsligt beroende.
Kroppen har anpassat sig till spriten. Men du kan se precis samma sorts beteende och
samma destruktiva effekter hos folk som fastnar i hasardspel. Man skulle vilja kunna
sluta, men man kan inte, trots att effekterna blir förödande i ens liv.
Det finns många andra sådana här tvångsbeteenden, t ex pyromani — att tända eld på
hus och skogar — eller kleptomani — att inte kunna gå in i en butik utan att stjäla
något. Men det finns också tvånget att leva i bitterhet. Många människor är besvikna
på människor som de mött eller levat ihop med. Man lever i en ständig bitterhet,

ständigt ältande sina minnen. Det räcker i regel inte att säga till en sådan människa att
sluta med det där. "Den enda människas liv du fördärvar är ditt eget." Hon kan inte låta
bli. Det är ett slaveri.
Många lever under ett ständigt tvång att hävda sig själva. Om de inte är centrum i
gemenskapen, så orkar de inte med den alls. Många människor dignar under
perfektionism. De kan inte släppa från sig någonting som har någon som helst brist. De
kan inte göra någonting lite på ungefär, även om det räcker med det, utan de spränger
sig i bitar i sina försök att alltid göra allting perfekt och mycket bättre än vad någon
annan människa skulle göra. Det räcker inte att säga till en sådan människa heller: "Du
sliter ihjäl dig, du tröttar ut dig. Du är bara till obehag både för dig och för din
omgivning." Hon kan inte sluta. Det är ett slaveri.
Vi börjar förstå att såväl själavård som psykiatri och psykologi handlar mycket om just
det här. Många olika tillstånd som man som psykiater stöter på är i själva verket
uttryck för ett eller annat slaveri, inte minst den träldom jag nämnde nyss: att leva i
bitterhet. Vi ska också finna att traditionella, mänskliga behandlingsmetoder ofta slår
slint. Vem kan hjälpa alkoholisten? Vem kan hjälpa en homosexuell person? Vem kan
hjälpa den som inte kan gå in i en butik utan att knycka något? Vem kan hjälpa den
bittre ut ur hans bitterhet? Vem kan hjälpa perfektionisten att leva ett mer balanserat
liv och inte ständigt slita ut sig?
Jesus säger att om Sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria. Paulus tar upp det här i 1
Kor 6:9—12:
"Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra
er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, i
tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger
andra — ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni
har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren
Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Allt är till låtet för mig —
men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig — men ingenting får ta
makten över mig."
Paulus räknar upp ett antal olika former av slaveri. Han nämner också sådana former
av slaveri där mänsklig vishet i dag är mer eller mindre hjälplös. Han säger till
människorna i Korint: Så här har en del av er levt. Men han säger inte, att nu har
Herren förlåtit er, så det gör ingenting att ni lever kvar i det här. Han säger: Ni har låtit
tvätta er rena. Det betyder: Ni lever inte längre i det här. Någonting har skett med er, så
att ni har blivit fria.
Så varnar han och säger: För den frälste är allting tillåtet, men allt är inte nyttigt.
Sådana handlingar och gärningar som inte är nyttiga kan leda till att något får makt
över mig. Hur då får makt? Jo, det blir ett slaveri på nytt. Jag blir slav under synden. Ju
mer skulden ansamlas i mitt liv, desto större blir det tvång som skulden utövar, och jag
börjar på nytt glida in i slaveriet. "Låt ingen lägga på er slavoket igen ", varnar Paulus i
Galaterbrevet. Det är så viktigt att vi inte på nytt går in i ett slaveri, sedan Herren har
frigjort oss. Det är också så viktigt att vi får se på vilket sätt frigörelsen går till.
Vi förstår också en annan sak i den här texten, och det är att befrielsen, frälsningen
handlar om att bli fri från tvånget att synda. Det handlar inte i första hand om att bli fri

från förmågan att synda.

Fri från tvånget att synda
Det första steget i Kristi frälsningsverk i mitt liv är att jag ska lösgöras från tvånget att
synda. När jag på det sättet har blivit frigjord ska jag förvänta att jag fortfarande har
förmågan kvar. Jag blir inte perfekt i den meningen att jag inte skulle kunna falla i
synd på nytt. Allt är tillåtet, men ingenting får ta makten över mig. Alltså har jag själv
en uppgift efteråt att hålla rent i mitt liv. Den renhållningen handlar om helt andra ting
än själva befrielsen.
Frigörelse från synd och seger över synd är en process i två steg. För det första lär jag
mig att bli fri från slaveriet, där Herren får befria mig. För det andra lär jag mig att
undvika att på nytt falla i synd. Det senare går inte att utföra förrän slaveriet är borta ur
mitt liv. Många har försökt att undvika synden, medan träldomen ännu är kvar. Så har
de blivit besvikna och säger: "Det är inte meningen att vi ska vinna någon seger över
synden. Vi ska inte förvänta någon förvandling." Detta är inte bibliskt. Vi ska vänta all
sorts förvandling. Men förvandlingen går i två steg. Om vi inte inser det, kommer vi
aldrig att vinna seger. Det första steget tas på ett sätt och det andra steget på ett helt
annat sätt. Hur tar man då det första steget? Paulus antyder det i den här texten i i Kor
6:11: "Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts
rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande." Det handlar inte
om att man har skärpt sig. Det handlar inte om att man har gjort det omöjliga, lyft sig i
håret och varit duktig. Man har låtit någonting ske. Man har låtit tvätta sig ren, säger
Paulus. Därmed syftar han direkt på dopet. Dopet har en central plats i det här
sammanhanget.
Vi finner detta också i Rom 6:1—14:
"Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att nåden skall bli
större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur skall vi
kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i
Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi
alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett
nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli
förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla
människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall
berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som
är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus, är vår tro att
vi också skall leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de
döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom. När
han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När han nu lever,
lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni
döda för synden men lever för Gud.
Synden skall alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess
begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten,
utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden, låt
honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden skall

inte vara herre över er; ni står inte under lagen utan under nåden."

Frihet att välja
Det här är dunkla och svårförståeliga ord. Men vad säger Paulus här? Först har han i de
första fem kapitlen beskrivit människans situation. Det finns ingen rättfärdig, inte en
enda. Av laggärningar blir inget kött rättfärdigt. Varför det? Därför att alla människor
på ett eller annat sätt, i regel på många olika sätt, lever i träldom under synden. Den
träldomen har en sådan tvingande makt att det inte hjälper hur vi än föresätter oss att
göra det goda. Vi kommer inte att klara det, därför att det finns punkter i våra liv där vi
lever under träldom och slaveri.
Men så kommer vi in i kap 6. Då säger plötsligt Paulus: "Skall vi stanna kvar i synden
för att nåden skall bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur
skall vi kunna leva vidare i den?" Plötsligt har det skett någonting. Det som har skett är
av så dramatisk karaktär att vi inte utan vidare ens kan leva vidare i synden. Synden
som förut hade en tvingande makt i våra liv har inte längre en tvingande makt. På
slutet säger Paulus: "Synden skall inte få härska i er dödliga kropp. Synden skall inte
vara herre över er, utan ni skall ha möjlighet att använda era lemmar i rättfärdighetens
tjänst."
Vi får en valfrihet som vi inte hade förut. Hur får vi den valfriheten? Jo, genom dopet.
Dopet är den process som på något sätt tar bort den skuld som finns i våra liv som en
konkret börda, den skuld som hela tiden tvingar oss att upprepa och upprepa. Den
tvättas bort i dopet, säger Paulus. Han beskriver hur vi dör tillsammans med Kristus för
att uppstå med honom. Allt detta genom dopet. Dopet är i första hand den process där
vi lösgörs från träldomen. Vi brukar nog mera trycka på dopet som det tillfälle då vi tas
upp i Guds rike eller då vi tas upp i församlingen. Men dopet är det tillfälle då vi dör
bort från synden.
Paulus lägger ut det här lite mera i inledningen till Rom 7 med en liknelse:
"Vet ni inte, bröder — jag talar ju till sådana som känner lagen — att
lagen råder över människan bara så länge hon lever? Den gifta kvinnan är
genom lagen bunden till sin man så länge han lever. Men om mannen dör,
är hon löst från lagen som band henne vid mannen. Om hon går till en
annan medan hennes man lever, kallas hon alltså äktenskapsbryterska.
Men om mannen dör, är hon fri från lagen och bryter inte sitt äktenskap
om hon går till en annan. Så är det också med er, mina bröder: ni har dött
bort från lagen med Kristi kropp och tillhör nu en annan, honom som blev
uppväckt från de döda, och så kan vi bära frukt åt Gud" (Rom 7:1-4).
Vi är bundna vid synden, den konkreta synden i våra liv, på samma sätt som en kvinna
är bunden vid sin man i ett äktenskap. Ett äktenskap kan bara upplösas genom döden,
säger Paulus, och så är det också här. Bara genom att vi dör upplöses äktenskapet, och
när vi sedan uppstår igen är vi fria att gifta oss med vem vi vill. Vi kan gifta oss med
Herren, bli Kristi brud i stället för att leva i äktenskap med synden. Det som stadfäster
och stadgar det här är lagen, säger Paulus. På samma sätt som äktenskapsbalken
stadgar att två gifta människor har förpliktelser mot varandra, så stadgar Guds lag att
en människa är bunden vid synden ända tills hon har dött bort från den.

Nu finns det en liten hållhake i det här som i allting som hör Guds rike till. Det
fungerar inte automatiskt, utan först när vi får tro för detta som Bibeln talar om. Paulus
stryker under detta i Rom 6:11: "Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni
döda för synden men lever för Gud." I den gamla översättningen står det: "Så mån ock
I hålla före, att I aren döda från synden och leven för Gud, i Kristus Jesus."
Alltså har dopet ingen automatisk effekt. Om vi tror på dopet som den process som
löser oss från slaveri, då blir det så. Men om vi inte tror på dopets effekt i det här
hänseendet, då blir det inte så. Vi kan inte döpa oss på försök för att se om dopet har
den här effekten. Det är lika lönlöst som att be på försök utan att ha tro för vad man
ska få. Då får man oftast inte det man ber om. Dopet har inte den effekten om vi inte
från början har en tro på att dopet har den effekten. Jag tror det är ödesdigert att vi inte
undervisat mer om vad träldom är och att dopet är till för att lösa människan ur
träldom. Vi betonar att dopet är en process där vi upptas i Guds rike och en process där
vi upptas i församlingen. Allt detta är sant. Men vi glömmer det som kanske på ett sätt
har den synligaste effekten i människans liv, nämligen att dopet är någonting som löser
oss från slaveriet. Eftersom människor ofta inte har en tro på dopet i det här
hänseendet, så blir de heller inte lösta från sitt slaveri. Dopet verkar inte bara i sig
självt, utan det verkar genom att vi har en tro på det som sker. Då sker det också så.
Vi kan gå till Rom 10, där Paulus talar om frälsningen:
"Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror
att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro
leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning."
Eller "till frälsning" som det står i den gamla översättningen, till befrielse. Det ordet i
grekiskan kan översättas med allt det här, och det kan också översättas med helande.
Jag måste ha en tro i mitt hj ärta, och j ag måste bekänna den med min mun. Det räcker
inte med att jag bara bekänner den med min mun, jag måste ha tron i mitt hjärta. Det
räcker inte med att jag bara har tron i mitt hjärta, jag måste också bekänna den —
bekänna att jag tror att Kristus har uppstått från de döda och att han är Herre i mitt liv.
Det är först genom tron på dopet och bekännelsen av vad det för med sig — detta att
jag dör och uppstår med Kristus, och att han därigenom är Herre i mitt liv — som jag
får en möjlighet att så att säga "gifta mig" med honom.
Jag får valmöjlighet — möjligheten att frivilligt tjäna Herren med mitt liv. Den
möjligheten har jag inte så länge jag lever i träldom och inte är döpt. Jag kan då inte
tjäna Herren med mitt liv eftersom jag inte förfogar Över det. Men dopet gör att jag
dör bort från synden och uppstår till en valmöjlighet. Jag kan lämna mitt liv till honom.
Jag måste ha en tro på dopet — vad dopet innebär i förhållande till slaveriet — och jag
måste bekänna den tron med min mun. Då ska det ske någonting.
Vi börjar alltså se en bild. Det gäller att dopet befriar mig från träldomen. Men jag
måste ha en tro på att dopet utför denna befrielse. Jag måste ha den tron i mitt hjärta
och jag måste bekänna den med min mun. När jag gör det kommer dopet att ge mig det
jag tror och bekänner.
Men så finns det en bekännelse till som är viktig. Det är den som Johannes talar om i 1
Joh 1:9:
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han

förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet."
Det finns alltså en bekännelse till — inte bara bekännelsen av vad dopet innebär. Det
finns en bekännelse som handlar om mig. Jag måste på ett insiktsfullt sätt bekänna vad
Kristus har gjort. Men jag måste också bekänna vad min träldom handlar om. Jag
måste bekänna såväl min tro som mina synder.
Detta är alltså grundvalen för min befrielse: bekännelsen av min tro och bekännelsen
av mina synder — och att jag givetvis har den tro jag bekänner och att jag genomgått
det dop som tron talar om som en akt av befrielse som Herren har gett oss.

Lagen gör synden levande
När vi har kommit så här långt infinner sig emellertid en fråga: Varför fungerar inte det
här bättre? Vi har ändå en förkunnelse om allt det här: om vad dopet innebär, om vad
tron innebär, vad bekännelsen innebär — både trosbekännelsen och syndabekännelsen.
Alltsammans finns i vår undervisning. Vi kunde kanske göra det klarare, vi kunde
kanske göra det bättre. Ändå — varför fungerar inte det här som det borde göra? Vi
förväntar oss inte att dopet ens i samklang med tron och bekännelsen ska lösa
människor från vare sig dryckenskap eller homosexualitet, bitterhet eller spelbegär
eller vad det nu kan vara som är träldomen i deras liv — självupptagenhet, grämelse
osv. Vi har inte den förväntan, för vi har inte den erfarenheten. Hur kommer detta sig?
Vi ska gå tillbaka till Romarbrevet, därför att vi behöver mer kunskap om vad synden
är. Den kunskapen får vi i kap 7:7—13:
"Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte, men först genom
lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om
inte lagen hade sagt: Du skall inte ha begär. Men synden grep tillfället och
väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är
synden död. Jag levde en gång, när lagen inte fanns för mig. Men när
budordet kom, fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord
som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den
bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså
helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev
min död? Nej, inte alls. Det var synden. För att den skulle avslöjas som
synd vållade den mig döden genom det som är gott; så skulle genom
budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet."
Paulus säger i den sjunde versen: "Först genom lagen har jag lärt känna synden." När
man läser det tänker man lätt så här: Javisst, det är klart, det hade inte varit så lätt att
förstå vad som är synd och vad som inte är synd, om inte Gud hade gett oss lagen. Det
är lagen som talar om för oss vad som är synd och vad som inte är synd.
Men det är egentligen inte det Paulus menar här. Han menar naturligtvis det också. Vi
är i oss själva oförmögna att förstå vad som är rättfärdighet. Det är sant. Men det
Paulus framför allt talar om här är att först genom lagen har jag lärt känna syndens
natur, syndens sätt att fungera. Det han säger är att synden inte bara är något konkret,
någonting som finns och ligger som en giftig börda i mitt liv. Synden är också något
levande som finns i mitt liv. Detta, säger Paulus, skulle jag aldrig ha kommit
underfund med om jag inte hade haft lagen i mitt liv. För lagen, säger han, uppväcker

synden. Den gör synden levande. Den stimulerar synden till att på allt sätt blomma ut,
växa till i kraft och tvingande makt. Det är som han säger i 1 Kor 15:
Syndens makt kommer av lagen.
"Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig.
Finns ingen lag är synden död. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet
och dödade mig genom det" (Rom 7:8, 11).
Vad händer när lagen kommer in i mitt liv? Synden vaknar upp och blir verksam och
aktiv, och ju mer av lagen som kommer in i mitt liv desto mer aktiv blir synden. Jag
upptäcker att synden inte bara är en konkret börda i mitt liv, utan den är levande. Den
är någonting som kan gripa ett tillfälle. Den är någonting som kan använda budordet
för att väcka alla sorters begär inom mig. Den kan bedra mig med budordet. Den kan
döda mig genom budordet. Den kan med bibelordets hjälp lura mig till någonting som
jag inte själv vill och som jag kanske inte förstår, därför att synden finns — en konkret
och levande synd. Denna upptäckt kan jag bara göra med lagens hjälp, för när lagen
inte finns där, när jag inte ordentligt har jämfört mitt liv med vad Guds lag säger, då
kan jag leva och tro att jag är en ganska hygglig människa. Och jag gör det därför att
jag inte har några större ambitioner än att vara en ganska hygglig människa. Men när
lagen kommer och jag börjar försöka att på olika sätt förbättra mitt liv, då kommer
synden att vakna till. Jag kommer inte alls att bli bättre; jag blir sämre och sämre. Det
finns många människor som säger att man aldrig någonstans kan stöta på sådan
ofördragsamhet och intolerans, sådan snipighet och moralism som i våra församlingar.
Och det är sant. Evangeliet kan frigöra oss så att vi blir helt fria från allt det här. Men
om det inte får ha denna frigörande inverkan i våra liv, då blir vi på det sättet
kärlekslösa moralister precis som fariséerna. De kunde hela lagen, men de hade inte
evangeliets frigörande kraft. Det som hände med dem var att de blev kärlekslösa
perfektionister, människor som inte alls var godare och bättre än andra, utan som till
sist i det godas namn dödade Jesus Kristus.
Vi är alla välbekanta med den här mekanismen i andra sammanhang. Jag tänker på den
motboksdebatt som på nytt förs i vårt land. Det finns människor som ställer sig upp
och säger att vi måste införa något sorts kontokort på systemet. Vips ställer sig andra
människor upp och säger att det där är inte bra, för så fort det finns regler och förbud,
börjar människorna sträva efter att trotsa de reglerna och förbuden.
Om vi inför en maximiranson av tre liter i månaden, så finns det många människor som
aldrig hade kunnat drömma om att köpa tre liter i månaden när det var fritt men som
omedelbart skulle uppleva ett tvång i sitt liv att köpa ut tre liter i månaden, därför att
det var en maximiranson. Vi skulle skapa flera alkoholister på det sättet. Personligen
tror jag att det är lite överdrivet. Men det visar att vi alla är inställda på att lagen har
den här effekten i våra liv. Den stimulerar till överträdelser och inte tvärtom. Den är
ingenting som väcker enbart goda sidor i vårt inre. Om det goda finns verksamt i våra
liv från början, så kan lagen ge struktur och inriktning åt detta goda. Men om det goda
inte finns i våra liv, så stimulerar lagen bara till överträdelser.
När lagen kommer upptäcker jag min träldom. Då upptäcker jag min ofrihet och min
oförmåga ätt handla fritt och självständigt, och i stället vaknar tvångsmekanismerna till
liv. Det är detta Paulus säger: Synden är något konkret och något levande. Det är denna
levande synd han talar om här. Det är viktigt att vi förstår att den är levande. Jag

beskrev tidigare vad det är som gör oss fria: dopet, tron, bekännelsen av tron och
bekännelsen av synden och träldomen. Men vi är lite besvikna på det här sättet att bli
fria, för vi tycker inte det fungerar som det borde. Orsaken till att det fungerar
bristfälligt är att synden i vårt liv är något levande, och den synden kan kämpa för att
stanna kvar trots dopet, trots tron, trots bekännelserna.
Allt det här fungerar inte automatiskt utan utgör redskap i en kamp som måste föras
med stor insikt och stor målmedvetenhet många gånger. Synden kan gripa olika
tillfällen. Framför allt kan den bedra mig. Den kan lura mig. Den kan bedra mig med
budordet, säger Paulus. I 2 Kor 4 talar Paulus om att denna tidsålders gud har lagt en
slöja över bibelordet, har på något sätt skymt undan bibelordet för mina ögon. Det är
samma sak här. Synden kan vända ut och in på bibelordet. Den kan vända ut och in på
min tro.
Visserligen kan jag i Bibeln se att så här är det och så här ska det fungera. Men den
synd som finns i mitt liv kan skapa sådant tvivel att jag, när jag går igenom hela
befrielseproceduren, ändå inte blir fri. Jag hade inte den tro jag skulle ha. Jag hade en
massa tvivel genom att synden som bor i mig vänder ut och in på budordet, på
bibelordet, lägger en slöj a över bibelordet och försvagar det.
Därför är det viktigt att vi ser synden, träldomen, slaveriet som något levande som
finns i vårt liv. Det står i Rom 8:15:
"Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan
igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: Abba!
Fader!"
Träldomen, slaveriet, är någonting som utövas av en levande makt i mitt liv. Det är
alltid så, säger Paulus. Parallellt med det slaveriet finns praktiskt taget alltid fruktan,
ångest, rädsla, oro. Fruktan är slavpiskan i slavdrivarens hand. I Hebr 2:14—15 står
det:
"...för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös
och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt
liv."
Slaveriet utövas av en levande makt. Synden i mitt liv är något konkret, men den är
också något levande, någonting som känner mig, förstår hur jag fungerar, vet precis
hur alla stötar ska sättas in, vet precis att använda tom bibelordet — och inte minst
bibelordet — för att driva mig framåt. Det som tvingar mig framåt är ofta just fruktan
och ångest.
Det är ångesten som driver alkoholisten att dricka på nytt. Många alkoholister som
varit nyktra ett tag börjar på nytt känna hur oron och ångesten stiger inom dem. De
säger: "Nu vet jag att jag återfaller snart." Och de gör det. En bitter person lever kvar i
sin bitterhet även om han kanske vet att han med sin bitterhet bara fördärvar sitt liv och
förstör sina chanser att göra någonting av det liv han nu lever. Han går och gräver i
sina bittra minnen. Men vad är det som tvingar honom kvar? Jo, det är i regel ångesten.
Han känner en sådan fruktansvärd ångest, och den ångesten tvingar honom att gå och
tänka på de gamla oförrätterna, de gamla besvikelserna. Det är oftast för att lindra
ångesten som människor knycker i butiker, ägnar sig åt pyromani och vad för slags
annan träldom det kan vara.

De homosexuella brukar ofta tala om att de är så väldigt glada och frigjorda. Att vara
homosexuell kallas numera att vara "gay", ett engelskt ord som betyder glad. Men i
själva verket är det ofta ångesten som tvingar här liksom på andra punkter. Ångesten är
slavpiskan i slavdrivarens hand. Det är den som binder människan, håller henne kvar i
träldomen.
Men i och med att vi ser det här har vi inte ännu nått en full kunskap om synden.
Paulus undervisar oss i Rom 7:14—25:
"Vi vet att lagen hör till det andliga. Men själv är jag av köttslig natur,
såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag
vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör j ag. Men om j ag gör det
j ag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre
jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något
gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men
inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag
inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag
inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig.
Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen
något gott för mig som vill göra det goda — i mitt inre bejakar jag ju Guds
lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar; den ligger i strid med lagen i
mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Jag
arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp? Men jag
tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre! Lämnad åt mig själv tjänar
jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min köttsliga natur syndens
lag."
Lite till mans känner man igen sig i det här som Paulus säger. Vers 19:
"Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det
gör jag."
Det är beskrivningen på träldom. Jag gör det jag inte vill, därför att det finns en
starkare vilja i mitt liv, en vilja som tvingar mig till någonting som jag inte skulle
behöva bli tvingad till om jag var fri. Slaveri är alltså att vara tvingad till synd.
Men när jag är löst från slaveriet, så kan jag fortfarande bli frestad till synd. Det är en
väldig skillnad. Frestelsen kan jag stå emot, men slaveriet kan jag inte stå emot. Många
kristna lever i slaveri på en eller annan punkt i sina liv och har kapitulerat, har
resignerat, har ingen förhoppning om att det ska finnas en väg ut, fastän det finns det.
Det är när jag upptäcker den här kluvenheten: "jag gör det jag inte vill", som jag enligt
vad Paulus säger har en möjlighet att upptäcka synden som bor i mig. Vers 21:
"Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen
något gott för mig som vill göra det goda."
Jag har upptäckt att synden finns i mig, den synd som är levande och konkret och är
följden av att jag står i skuld till Gud.

Vår köttsliga natur
Nu säger Paulus något oerhört viktigt om den synden, någonting som är av helt

avgörande karaktär. Han talar om var i mig den synden bor någonstans. Vers 18:
"Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga
natur."
Bibeln beskriver människan som kött och ande. Ibland talas det om ande, själ och
kropp. Själen är väl en funktion både av anden och köttet, en sorts mötesplats för båda.
Men det är så viktigt att se att den synd som utövar ett tvingande herravälde bor i mitt
kött, den bor inte i min ande. Jag tror att vi verkligen måste se detta och förstå vad det
innebär, förstå vilket evangelium det här är, vilken glad upptäckt som ligger i dessa
enkla ord.
Det första är detta: det finns massor och åter massor av kristna som har tagit emot den
helige Ande i sitt liv, kanske under mycket dramatiska omständigheter, under ett
andedop som var så påtagligt och åtföljdes av så tydliga manifestationer att det bara
inte är någon diskussion om att det var ett andedop. Man kanske utövar nådegåvor.
Man kanske har en profetians nådegåva, en helandets nådegåva. Man kanske har en
annan nådegåva, som är helt klar och oomstridlig. Den är från Gud. Och ändå kämpar
man med träldom i sitt liv.
Det kanske bara handlar om en träldom på tankelivets område. Jag har träffat inte så få
kristna som kämpat med orena tankar. De tycker att det är väldigt konstigt. Man vill
inte ha de där orena tankarna. Man skulle nästan vilja ge vad som helst för att slippa
dem. Men de tvingar sig på.
Förr eller senare börjar i en sådan människas liv tankar komma: "Tänk om detta är en
andemakt?" Vad skulle det innebära? Då tror de flesta kristna att detta är något ont
som bor i deras ande. Och de tänker: "Inte kan något ont bo i min ande sida vid sida
med den helige Ande. Eftersom det onda är så tydligt och jag själv är så svag mot det
onda måste det alltså vara så att den helige Ande inte finns i mitt liv. I stället finns
något ont i min ande."
Men då är vi inte längre på biblisk mark. Det onda som tvingar mig t ex till orena
tankar eller till något annat som jag inte kan frigöra mig ifrån, fastän jag vill, bor i mitt
kött. Jag kan ha tagit emot den helige Ande i mitt liv, och Anden kan vara där och vara
tydligt och klart verksam, och ändå kan jag ha en träldom i mitt liv. Det är inget
märkvärdigt. Våra liv är ju som ett trevåningshus: ande, själ och kropp. I anden, i
övervåningen bor den helige Ande. I källaren i fukten och möglet bor eventuellt de
makter som tvingar mig. De bor inte i samma våning. Det går att ha båda dessa
företeelser i sitt hus parallellt.
Den helige Ande kommer inte in i våra liv för att vi är perfekta. Han kommer in som
Hjälparen för att hjälpa oss att få seger över synden. Han vill gärna genomsyra hela ditt
hus, hela din fastighet. Han vill med sitt ljus och sin vällukt genomtränga också de
längst ner belägna källarskrubbarna. Men han ställer inte som villkor att få lov att göra
det med en gång. Han kan dra in i ditt liv och finnas där och kanske vara mycket
verksam och ändå först så småningom försöka att hjälpa dig att bli fri.
Detta att vi noterar en tvångsmekanism i våra liv ska inte få oss att råka i panik och
tänka: "Ja, då vill inte Gud veta av mig. Han har fördömt mig. Han har övergett mig.
Den helige Ande kan inte bo i mig." Jo, det går utmärkt. Tvångets andemakter, synden
som är levande, bor i mitt kött.

Tänk på den gången då Jesus drev ut legionen ur mannen i trakten av Gerasa. Andarna
ville inte bli hemlösa, därför bad de Jesus att få dra in i svinen. Om dessa makter bara
bor i människans ande, då skulle de aldrig hålla till godo med en gris. Grisen har ingen
ande, han har bara kött. Det är precis där de bor. Det är precis där synden har sin
boning: i köttet. Då hände det som alltid händer. Svinen störtade utför branten och dog.
Den levande synden är bara inriktad på en enda sak, nämligen destruktion. Allt som är
synd i våra liv leder också till destruktion, till död och förintelse, långsamt eller snabbt.
Det här är inte harmlösa ting att gå omkring med i sin köttsliga natur. De har alltid en
fördärvbringande inverkan. Det är deras målsättning. Men som sagt, de bor i köttet,
inte i anden.
Det är därför dopet har den effekt det har. Dopet innebär den köttsliga människans
död. När människan återuppstår ur dopet har synden inte längre någon juridisk rättighet
att bo kvar i hennes kött.

Befrielsens nödvändighet
Många kristna som på ett eller annat sätt lever i träldom går ofta och brottas med
frågan: "Jag undrar om det här är en andemakt? " Det har jag hört i så många
själavårdssamtal från människor som på allt sätt kämpat mot en svårighet, en
bundenhet, en ofrihet. Ut ur summan av alla nederlag kommer till sist tanken: "Tänk
om detta är en andemakt!"
Det är precis den upptäckt som Paulus talar om i sjunde kapitlet. Man upptäcker att
fastän man inte vill, så finns det en vilja i ens liv som är starkare och som tvingar en.
Det är inte så konstigt att man börjar tänka de här tankarna. Men när en kristen i dag
tänker sådana tankar leder det honom i allmänhet till stor fördömelse. Han börjar känna
mera ångest — inte mindre.
Upptäckten hur det är och hur det fungerar skulle kunna leda till en förhoppning: "Aha,
det är så det ligger till — nu förstår jag. Nu ska jag bara inrätta mitt handlande efter
min nya insikt och min nya kunskap. Då kommer jag att bli fri." Men så resonerar inte
de flesta kristna när de upptäcker en träldom i sitt liv och börjar tänka de här tankarna:
'Tänk om det är något främmande som bor i mig och tvingar mig!" Varför det? Därför
att vi har haft en undervisning om att det här är så sällsynt. Det här är verkliga rariteter,
enstaka gånger när människor bär sig riktigt extra besynnerligt åt; då kan det möjligen
vara en andemakt.
Paulus har inte alls den undervisningen, och Bibeln har inte alls den undervisningen
utan Jesus säger: Var och en som syndar är slav under synden. Paulus säger: Ingen
enda rättfärdig finns. Inte en enda. Varför det? Därför att alla är slavar under synden i
sig själva.
Alltså är det här någonting utomordentligt vanligt. Det innebär inte att vi ska se
andemakter i allting som sker. Det innebär inte ens att vi ska intressera oss särskilt
mycket för andemakterna, för de är egentligen inte intressanta. Den ende som är
intressant är Gud. Vi ska inte hålla på att prata om dessa andemakter alltför mycket.
Men vi ska heller inte bli förskräckta när vi upptäcker en träldom.
Vi har inte haft klart för oss vikten av att bli befriade när vi så att säga blir födda på
nytt, när vi går in i det nya livet — att verkligen få kasta det gamla bakom oss som det

avskräde det är. När vi inte har praktiserat det på rätt sätt, då följer träldomen med in i
det nya livet, fastän den helige Ande tar sin boning i vår ande. Då får vi alla dessa
kristna som lever utan seger på en rad punkter i sitt liv, där de skulle ha en seger över
synden, där de skulle kunna besegra det onda och leva i frihet.
Men det är aldrig för sent att göra sig fri ifrån tvånget. Det faktum att man upptäcker
ett tvång i sitt liv innebär inte att saken är hopplös på något sätt. Det innebär bara att vi
får en diagnos, vi får en möjlighet att förstå hur det fungerar och inrätta vårt handlande
därefter. Det innebär inte heller att ett sådant tvång med nödvändighet ska schasas ut
med hjälp av s k andeutdrivning.
I Romarbrevet undervisar Paulus mycket om slaveri, men han undervisar inte ett dugg
om andeutdrivning. Varför det? Jo, därför att detta med dopet och tron, bekännelsen av
tron, bekännelsen av synden, det är Bibelns ordinarie sätt för människans frigörelse.
Detta har praktiserats i väckelsetider under hela kyrkohistorien, också under de tider då
man totalt glömt bort det här med andeutdrivning. Det har fungerat utmärkt. Det gör
det i regel.
Jag tror att andeutdrivning är något som endast ska tillämpas undantagsvis. Det
ordinarie sättet är det som Paulus undervisar om i Romarbrevet. När vi får upp våra
ögon för hur detta ska bedrivas på rätt sätt ska vi upptäcka att det är en väldig
kraftkälla. Det har makt till befrielse också ifrån sådant som denna världens visa och
kloka står helt rådvilla inför.
Det vi ska hjälpa varandra till i själavårdssammanhang är att komma fram till en rätt
tro, en rätt bekännelse, en rätt insikt om syndens natur och frigörelsens natur, så att vi
får en tro för vad frälsning är i själva verket, vad synden är i själva verket och vad
dopet har för betydelse i allt detta. Då blir människorna i regel fria. Det innebär inte att
man behöver döpas om varje gång man upptäcker en träldom i sitt liv. Det dop man har
genomgått räcker. Vi kan ha levat i decennier i träldom efter det dopet. Men när vi får
en tro för vad dopet är och står för i vårt liv, så kan vi ändå bli lösta. Kriteriet för vad
som är träldom i mitt liv, vad som är en synd som har en tvingande karaktär är bara
detta att det är någonting som jag inte rår på. Det behöver inte på något sätt vara
speciellt extremt, det behöver inte vara bisarra saker. Det behöver inte vara saker som
förstör och ruinerar mitt liv eller gör mig helt otillräknelig.
Rökning är som regel en träldom. Det börjar på det vanliga sättet. Man börjar röka, och
till en tid har man makt över rökningen. Man har makt att sluta, man har makt att
fortsätta. Man väljer själv. Men efter ett tag blir den här frestelsen förvandlad till ett
tvång: jag kan inte sluta. Synden har ett herravälde i mitt liv. Synden har blivit levande
och har tagit sin boning i mitt kött.
Men för den skull är jag ju inte tokig. Jag kan bära mig helt normalt åt i alla andra
sammanhang. Jag går inte hem och slår hustru och barn. Jag kan vara en mycket from
människa. Jag kan vara en förebedjare med stor makt och kraft i förbönen. Jag kan
vara en människa som lever med Guds kärlek i mitt liv. Det är bara det att i en av
källarskrubbarna bor det ett tvång som heter rökning.
Det enda som gör att jag måste förstå att det här är ett slaveri är att jag inte rår på det.
Köttets synd är när jag faller för en frestelse som bor utanför mig och lockar mig. Vid
slaveri däremot bor synden inne i mig och tvingar mig. Frigörelsen är att synden flyttas

ut ur min varelse. Den kan fortfarande finnas runt omkring mig och locka mig, men
den kan inte längre tvinga mig. Det är frigörelse.
Jag behöver inte bli så förskräckt när jag upptäcker ett tvång i mitt liv. I stället ska jag
förvänta mig seger över det tvånget. Jag kan behöva Herrens hjälp och vägledning och
jag kan, om jag inte gjort det förut, behöva ta emot den helige Ande först, för att kunna
få den vägledningen och den hjälpen på rätt sätt. Men jag behöver aldrig resignera. Jag
behöver aldrig kapitulera. För att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss!
Vi ska inte låta slavoket läggas på oss som kristna. Vi ska vara inställda på ett liv i
frihet, ett liv där vi kan välja om vi vill följa Herren eller om vi vill följa synden. Ett liv
i valfrihet där viljan är fri. Den frihet som Paulus talar om i sina brev är viljans frihet.
Det är inte den naturliga människans tillstånd. Den naturliga människan har ingen fri
vilja utan lever på en rad punkter i slaveri under synden. Men frälsningen innebär att
min vilja blir fri, så att jag kan välja att följa Herren eller så att jag kan välja att på nytt
gå in i slaveriet.

4
En bitter rot
Vi har nu sett en del av vad synd är och vad frälsning är och förstår att frälsning är
någonting som i första hand förvandlar oss och påverkar oss. Den är inte någonting
som direkt förändrar Gud. Vi har också fått se i Skriften på vilka vägar denna konkreta
frigörelse uppnås — genom dopet, genom tron, genom bekännelsen av tron och genom
bekännelsen av synd. Men då kommer lätt frågan upp: "Varför fungerar inte det här
bättre än det gör?"
Vi har rik erfarenhet, kanske både från våra egna liv och från vår församling, att det
finns många människor som bekänner synder gång på gång utan att få minsta seger
över den synd de bekänner. Skriften säger att vi på det här sättet ska få en seger över
synden, men vi får det inte. Varför fungerar det inte?
Först och främst vill jag peka på detta att om vi inte har en tro för att frälsningen skall
förändra oss själva, så blir det heller inte så. Vi måste se evangeliet i dess fullhet, vi
måste se vad frälsningen går ut på och vad den är. Men likafullt kan man se det och
ändå leva i den här märkliga segerlösheten. Man har en tro för en förvandlande
frälsning, man bekänner sin synd, men blir ändå inte fri.
Jag skulle vilja ta upp det här förhållandet för att liksom fördjupa vår kunskap
ytterligare om på vilka vägar man når frihet, den frihet som Kristus redan har förvärvat
åt oss. Vi ska därför börja med att läsa Hebr 12:15:
"Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter
rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många."
Här möter vi i förbigående en liknelse som kan hjälpa oss att förstå mycket av de här
mekanismerna. Här står att synden kan ha en rot och den roten kan skjuta skott. Och nu
vet du hur det är med alla plantor, träd och buskar; de skjuter skott, och de skott som
syns, är grenarna, bladen och blommorna. Men roten ser man inte.
Så här kan det också vara med synden i våra liv. Vi ser den inte till fullo. Vi bekänner
det vi ser, och det kanske många gånger kan jämställas med att du tar en sax och
klipper bort grenar, eller att du tar fram sågen och sågar av hela stammen, och trädet
med dunder och brak faller till marken. "Så skönt, nu har jag inget träd mer", tänker
du. Men det dröjer inte länge förrän det kommer upp nya skott, rotskott kanske långt
bort ifrån stubben, men också nya skott ur stubben själv.

Leta efter roten
Varför blev det så? Jo, det fanns en bitter rot kvar. Det kan märkligt nog vara så, att du
bekänner synder som du ser, och du blir löst ifrån de synderna. Allt fungerar som det
ska, men du märker inte att det fungerar därför att det så snart kommer ut nya grenar
igen. Du blir inte löst för gott, det blir ingen slutgiltig befrielse. Din träldom fortsätter.

Men det betyder inte att inte din bekännelse hade effekt. Det betyder bara att du
frimodigt ska börja leta efter en rot, en rot som du inte ser till den synd som du ser och
kämpar med i ditt liv. Det är inte farligt, det är inte svårt och det behöver inte leda dig
till någon känsla av uppgivenhet, hopplöshet och fördömelse. Det är ett mycket
välsignat letande.
I sitt första brev till Timotheos undervisar också Paulus om det här med att ondskan
kan ha rötter.
"Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort
från tron och vållat sig själva mycket lidande" (1 Tim 6:10).
Nu står det "roten" i bestämd form här; det gör det inte i den grekiska grundtexten, det
står varken det ena eller det andra. I grekiskan står det bara "kärlek till pengar är rot till
allt ont". I den gamla översättningen står det "en rot". Jag tror för min del att den gamla
översättningen är exaktare. Kärleken till pengar är en rot; det är inte den enda roten
som finns — så enkelt är det tyvärr inte — men det är en viktig rot.
Vi kan ju enkelt exemplifiera problemet: Tänk dig att du älskar pengar och det som
kan köpas för pengar. Det är inte lätt att leva ett sånt liv och samtidigt vara rättfärdig.
Mycket snart kommer man in i situationer där avunden bubblar upp inom en. "Javisst,
jag har mycket pengar, och jag har mycket ägodelar, men där finns en som har ännu
mer och som jag blir störtavundsjuk på." Du kan gå till Gud och bekänna din avund,
och avunden blir du löst ifrån i det ögonblicket, men roten finns kvar, och den skjuter
nya skott, och de skotten kan växa ut så snabbt att du inte märker att du faktiskt blev
löst från den avund som du gick och bar på och som behärskade dig.
Jesu samtal med kvinnan vid Sykars brunn är en så märklig berättelse. Hon hade
antagligen många former av synd och träldom i sitt liv. Kanske var det mycket bitterhet
på människorna i stan, som hon troligen kände sig bortstött ifrån, föraktad av. Hon
kanske hade många former av hämndkänsla, många former av avundsjuka och
missunnsamhet. Det kanske fanns mycket annat i hennes liv som med fördel kunde
lämnas till Herren, och bäras bort till befrielse.
Det kanske skulle ha tagit en god stund för Herren om han skulle ha pratat igenom allt
det här med kvinnan. Men Herren vet var roten sitter. Han gick rakt på problemet, in i
dess kärnpunkt, och han gjorde det i en oändlig kärlek. Han sa: "Hämta din man." Och
efteråt var kvinnan tydligen löst ifrån alla former av träldom. Allt det som gjorde att
hon gick till brunnen mitt på dagen, när det var som varmast för att slippa träffa
människor, allt det som fanns som en fiendskap mellan henne och de andra
människorna i den lilla stan — allt det där var bortblåst. Jesus hade tagit bort roten.
Det finns inga grenar som överlever när roten försvinner, men roten kan överleva hur
många grenar du än tar bort, det är det märkliga. Det gäller att hitta roten. Jesus hittade
tydligen roten. Kvinnan blev fri.
När vi nu på det här sättet ska försöka frigöra oss på djupet är det viktigt att ha klart för
sig detta som vi har sett i det förra kapitlet, nämligen att synden inte bara är något
konkret, något som ligger som en börda i våra liv tills det bärs bort, utan synden är
också något levande. Synden är någonting som kan göra motstånd, något som på olika
sätt kan förvilla oss, lura oss och bedra oss — tom med bibelordet. Den är någonting
som på olika sätt kan väcka vårt eget uppror emot Gud, så att vi inte ska vilja bli fria

eller förmå att göra oss fria. Synden är något levande.
Det är alltså en kamp att komma till klarhet om var syndens rot sitter, men det är ingen
hopplös kamp. Gud har gett oss sanningens Ande för att vi ska bli segerrika också på
denna punkt i våra liv. Och jag tror för min personliga del att det inte blir någon seger i
livet runt omkring oss om vi inte börjar med att vinna den här segern i vårt inre. Men
det gäller att få syn på spelreglerna.

Syndens taktik
Låt oss nu se på den taktik synden begagnar i våra liv för att bita sig kvar. Den är
egentligen väldigt enkel, bara man förstår att synden är något levande, och man
accepterar det utan att låta sig förskräckas av Bibelns vittnesbörd.
Djävulen har många namn i Bibeln, ibland kallas han för Ljusets ängel, dvs det står att
han klär ut sig till Ljusets ängel. Det är när han kommer och ska fresta oss att göra
någonting som vi ska tycka är höjden av kärlek, höjden av godhet och höjden av
fromhet. Och så är det i själva verket raka motsatsen. Ibland går djävulen omkring som
ett rytande lejon, säger Petrus i sitt första brevs femte kapitel. Varför det? Jo, för då
kommer han längre med att skrämma oss. Han är inget rytande lejon, men vi tror gärna
att han är det, och så låter vi skrämma oss.
På det sättet fungerar träldomen i våra liv. Ångesten är ofta det som binder oss hårdast
i träldom. "Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan
igen", säger Paulus. Men i vilken skepnad det onda än uppträder — till att locka oss
och lura oss eller till att tvinga oss med fruktan som vapen — resultatet blir synd, om
vi inte står emot vill säga.
Men sedan är djävulens resurser inte uttömda. Han går inte sin väg och gnuggar
händerna och säger: "Nu fick jag Johansson att synda, nu får han vara ifred tills nästa
gång jag kommer." O nej. På flera ställen i Bibeln kallas djävulen också för Åklagaren,
och allt vad ondska heter har också denna egenskap: att anklaga. Åklagaren möter du i
Jobs boks första kapitel. Han står också omnämnd i Uppenbarelseboken 12. För det är
alltid så när vi har syndat, att vi blir anklagade i vårt inre. "Hur kunde du göra på det
viset? Egentligen visste du ju att detta var synd. Hur kunde du bära dig åt så här? Hur
kunde du baktala? Hur kunde du skvallra?"
De flesta kristna tror att de här anklagelserna kommer från Gud. De kallar detta för sitt
samvete. Ofta nog är det inte alls samvetet, det är inte Guds Andes röst utan djävulens.
Hur ska vi veta det? Det kanske inte är någon diskussion om att jag har syndat, och så
känner jag en anklagelse i mitt inre. Varför skulle det inte vara Gud som talade? Det är
väldigt lätt att se skillnaden, för av frukten känner man trädet. Om anklagelsen leder
till att du förlorar din frimodighet, om den leder till att du upplever en fördömelse i ditt
inre, om den berövar dig din tro på frälsningens möjlighet, då är den inte från Gud.
Aldrig. Herren kan mycket väl lysa på en synd i ditt inre, han kan tala allvarsamma ord
till dig om den synden, men han gör det för att leda dig fram till frigörelse. Frukten av
Guds ingripande blir på ett eller annat sätt en frigörelse.
Frukten av djävulens anklagelser blir fördömelse. Tron går förlorad. Många gånger
händer det att människor under trycket av sådana här inre anklagelser bekänner sin
synd inför Gud och blir fria från synden — för det blir man när man bekänner den.

Men det hindrar ju inte att djävulen kan fortsätta att anklaga. Varför skulle han sluta
med det, om han ser att det lönar sig, om han ser att din frimodighet minskar och
minskar, och du tror att du inte har blivit förlåten? Det ar klart han fortsätter. Och
många kristna säger: 'Detta är mitt samvete, Gud talar med mig om min synd. Han har
inte förlåtit min synd." Det har han gjort för länge sen. Det är djävulen som anklagar.
Jag har genom åren träffat många kristna som blivit helt förvandlade och frigjorda, när
de bara har fått denna enkla lilla detalj klar för sig. Man har tillsammans fått säga till
de anklagelserna att försvinna i Jesu namn. Och när ljuset lyser in på dem och det blir
helt klart vem det är som anklagar, då blir det tyst.
Men ibland fungerar det så här: Man gör en synd, lockad till den eller tvingad, och man
upplever anklagelser. Och trots anklagelserna kan man inte låta bli att göra om samma
synd — inte en gång, utan många gånger. Då kan det vara så välsignat att känna till det
här i med syndens rot, därför att när djävulen anklagar oss, så anklagar han oss för
grenarna, men aldrig för roten — det aktar sig djävulen noga för att göra. Synden som
bor i mitt liv vill gärna att jag ska se grenarna och att jag ska gripas av missmod och
förtvivlan när jag upptäcker hur fort grenarna växer, vilken livskraft och styrka de har.
Och synden vill gärna att jag ska hålla på och bekänna mina grenar i tron att det är Gud
som genom mitt samvete påminner mig om min synd.
Men genom att synden som finns i mig samtidigt aldrig påtalar själva roten blir jag inte
varse den, för jag tror att anklagelserna kommer från Gud och att han är ute efter att
lysa på hela min synd. I själva verket är det inte alls Gud som talar. Det är synden själv
som talar, den synd som bor i mig. Och den vet att det inte gör så mycket om jag
bekänner grenarna, bara jag inte bekänner roten, för grenarna växer alltid ut på nytt,
den synden kommer alltid tillbaka in i mitt liv.
I stället kan det här med frigörelse på djupet vara en affär om att gå till Gud och säga:
"Nu vill jag inte längre lyssna på alla anklagelser i mitt inre, nu vill jag söka din
uppenbarelse. Jag är inte ute efter att du ska lysa på en synd som jag har kämpat med i
tjugo år i en hopplös och ojämn kamp och som jag kanske för länge sen har resignerat
inför, utan nu, Gud, ber jag att du ska lysa på den synd jag inte vet om, och att du ska
göra det på ett sådant sätt att jag blir fri från alltihop. Du Herre, ska göra som du gjorde
med kvinnan vid Sykars brunn; gå förbi det som är grenar, det som är sekundära
fenomen i mitt liv och ta fram det som är början, det som är roten, det som alltid
överlever varenda gång jag bekänner den synd jag ser och vet om."

Bekänn din bitterhet
Jag sa nyss att penningbegäret är en rot till allt ont. All sorts ondska kan växa fram ur
penningbegäret, och det är ett stycke viktig kunskap att ta vara på. Jag ska inte nämna
så mycket om penningbegär nu, utan jag ska gå in på andra rötter, för jag är helt
övertygad om att penningbegäret bara är en rot — låt, vara att all sorts ondska kan växa
fram ur den roten. Jag vill peka på en annan rot, där det efter min uppfattning också
kan växa fram all sorts ondska. I Hebreerbrevet läste vi att vi ska se till att det inte
finns någon bitter rot. Bitterheten, är på samma sätt som penningbegäret en rot ur
vilken det kan växa upp allt möjligt.
Kung Salomo säger om bitterheten någonting som är fantastiskt belysande:

"Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv, men bittert sinne är röta i benen"
(Ords 14:30).
Det är livsfarligt att vara bitter i sitt sinne. Det undergräver ens själsliga hälsa, det
undergräver ens kroppsliga hälsa. Ett saktmodigt hjärta är fritt ifrån bitterhet, och ett
sådant hjärta är kroppens liv, säger Salomo. Otroligt mycket sjukdom, lidande och
elände sammanhänger med att vi har en bitter rot i våra liv. Därför är det så välsignat
att riva ut den roten. Man blir av med så mycket som man tänkte att man aldrig kunde
bli av med. Det är en härlig rot att upptäcka.
Och det är så märkligt med den här roten, bitterhetens rot: den har nästan alla
människor. Det går i längden inte att leva i en ond och syndig värld och undslippa alla
sorters konflikter, alla sorters besvikelser. Du träffar mycket få människor, som på
frågan om de skulle vilja leva om sitt liv till hundra procent så som det blev, svarar:
"Ja, jag skulle vilja att precis allting blev som det blev. Jag har aldrig upplevt någon
form av besvikelse, jag har aldrig upplevt någon form av svårighet."
Det finns en och annan som säger så, men efter ett litet tag, när man skrapat på ytan
och ställt lite frågor, så brukar det i regel visa sig att: "Det är klart, visst blev jag
mobbad i skolan, visst har jag haft problem med mina medarbetare på jobbet, visst har
det varit kriser i vårt äktenskap, visst är det saker som legat som en bitter tagg, en bitter
rot i mitt inre." Ingen undgår konflikter, och när det gäller bitterhet är det bara en
tidsfråga. Får man leva tillräckligt länge går inte bitterheten att undvika. Det går inte
att undvika konflikter och svårigheter. Och konsten att leva ett sunt och riktigt liv, ett
liv i frihet, är inte konsten att undvika alla situationer där människor kan göra en illa.
Det är i stället att göra sig av med bitterheten på rätt sätt.
Hur gör man sig av med bitterhet? Det gör man genom att bekänna den. Den ska
hanteras som all synd, men det märkliga med bitterhet och vrede är att vi i regel inte
bekänner den inför Gud. Man kommer i en konflikt, man kanske känner sig förnedrad
— och är förnedrad. Man kanske tycker att den människa eller de människor som
trampade på en och förnedrade en har förstört hela ens liv. Vreden kokar, bitterheten
jäser inombords, men man tycker: "Det är ju inte märkvärdigt att jag är bitter, så som
dom har burit sig åt." Och det kan vara sant: de har burit sig åt. Och från en mänsklig
utsiktspunkt i syndens värld är det inte märkvärdigt att man känner bitterhet.
Men bitterheten är synd i alla fall. Din vrede, ditt hämndbegär är lika mycket synd som
din motståndares övertramp i ditt liv. Alltså, om du bara gick och fantiserade om att
hämnas, om du bara hatade så där i det tysta och privata, så gör det ingen skillnad för
Gud. "Den som hatar sin broder är en mördare", säger Johannes i sitt första brev.
Vi har en märklig förmåga att urskulda och ursäkta vår egen vrede, att förklara den
som naturlig, vilket den på ett sätt är. Men det duger inte. Förklarar du den som
naturlig, så kan du inte bekänna den som synd, och då kan du heller inte bli fri. Du kan
inte bli fri till att förlåta. I stället blir bitterheten kvar i ditt liv. Efter ett tag tänker du
kanske inte så mycket på den oförrätt du har varit utsatt för, men bitterheten finns där.
Om den personen skulle komma tillbaka och göra om samma sak skulle din vrede bli
dubbelt så stor som första gången, för det är andra gången och du har inte förlåtit
dessemellan.
Jag har träffat så många kristna människor som menar sig ha förlåtit konflikter, andra

människors övertramp. Och när man frågar: "Hur kan du veta att du har förlåtit? " så
blir svaret nästan undantagslöst: "Jag tänker inte på det längre. "Ja men det är ju ingen
garanti för att du inte har det kvar. Det kan ju i stället ha sjunkit ner så djupt att det har
blivit en rot som ligger under markytan, en rot som du inte ser, men som det spirar upp
många onda plantor ur. För det märkliga med förlåtelsen och bitterheten är att du i
princip ska kunna säga när du förlät, därför att förlåtelsen innebär att Herren kommer
och tar din börda av synd och skuld och bär den bort. Det är ingenting som sker lite pö
om pö. Det kan hända att Herren får komma tillbaka och ta bort nya bitar och nya bitar,
men då ska du veta varje gång att "nu har han tagit en ny bit, nu har jag bekant mera,
nu har jag bekant alltihop, nu har han tagit det". Du ska ha gjort den erfarenheten att du
blivit fri och löst vid ett bestämt tillfälle eller flera.
Men det här att man liksom undan för undan får lite annat att tänka på och till sist inte
tänker så mycket på de gamla konflikterna och besvikelserna, det duger inte. Det är
inte förlåtelse. Du har bara låtit det sjunka undan, men du har det kvar. Alltså, som en
tumregel kan vi säga, att människor som inte har lärt sig att frälsning är konkret
befrielse och som därför inte hanterar sin bitterhet på rätt sätt, de brukar ursäkta och
urskulda sin bitterhet så länge de känner den medvetet i sitt liv. När de sedan börjar
tänka på andra saker menar de att nu har de förlåtit. Det ena är lika fel som det andra.
Det finns också många situationer där vi drabbas av bitterhet, vrede och oförsonlighet,
men där vi av olika skäl inte orkar erkänna för oss själva att vi är bittra. Den
bitterheten kan vi inte hantera. Låt mig ge ett exempel: Det finns människor som
ibland härskar över sin omgivning genom att det är så synd om dem. De lever i en
utstrålning av självömkan, och eftersom det är så synd om dem känner människor i
omgivningen ett sorts inre tvång att vara med och bära den lidandes bördor. Man kan
bli mer eller mindre förslavad under en sådan här människa som behärskar sin
omgivning i kraft av sin stora bitterhet och grämelse. Och den som på det sättet blir
behärskad av en annan människa kan känna en oresonlig vrede, en oresonlig bitterhet
emot den här personen. "Men", tänker man samtidigt, "det är ju så synd om honom.
Han har ju haft det så svårt, och här går jag och vredgas." Och så biter man snabbt
huvudet av den här vreden. Man frånkänner sig själv rätten att vredgas. Man lyckas på
något sätt vända ut och in på hela situationen i sitt inre, så att man inte längre tycker att
man vredgas. Man förbjuder sig själv att vredgas, fast man gör det, och man kan i
sådana situationer gå och samla på sig bitterhet och vrede och hämndbegär utan att
någonsin egentligen veta det.
Först när man tillåter sig själv att vara ärlig, att granska en sådan relation i ljuset, kan
man till sin stora förvåning upptäcka hur mycket bitterhet man har gått och samlat på,
hur mycket man måste förlåta den människan som på det sättet behärskade en och
förslavade en. Många människor lever i en mer eller mindre kronisk bitterhet, men det
är i kristna kratsar ganska sällan man kallar det för bitterhet. Man kallar det ofta för
deppighet eller för ledsenhet. Man talar ofta hellre om sina depressioner och sin ångest.
Jag menar nu inte att alla depressioner är bitterhet, jag menar inte att all ångest är
bitterhet, men bitterhet utan känsla av depression och bitterhet utan känsla av ångest är
något mycket sällsynt. Så länge man inte talar om bitterheten ser man inte roten. Man
kan se grenarna, men man ser inte roten.

Bitterhet av skilda slag
Vad är det som kan spira upp ur den här roten, bitterhetens rot? Det är ganska mycket.
En stor och mäktig planta som brukar skjuta upp ur den här roten är självömkan. Man
tycker synd om sig själv. Och självömkan är i sig någonting oerhört destruktivt, därför
att den människa som tycker synd om sig själv, tycker att hon också har rättighet att
söka en tröst, en kompensation, som också kan gå ut över andra människor. Hon kan se
det gå ut över andra människor och tycker ändå att det är i sin ordning. "Det är synd
om mej, det är inte synd om de andra. Därför är det bara rättvist att jag unnar mej det
här, även om det ställer till vissa obehagligheter för min omgivning."
Självömkan kan till exempel leda människor in i alkoholmissbruk. Man kan se hur det
alkoholmissbruket ställer till elände i andra människors liv — och vara märkvärdigt
kallsinnig inför det. För självömkan finns där som ett försvar, som en ursäkt, och
självömkan i sin tur är kanske framsprungen ur en bitterhet. Bitterheten kan leda
människor till maktlystnad, i "Andra människor har behandlat mej så illa, nu ska jag se
till att få ut livets goda." Många bittra människor går vilse i sexuella fantasier. Det är
inte så ovanligt att det bland kristna människor finns personer som kämpar en ojämn
kamp mot orena tankar, mot olika sexuella tvång, olika former av träldom. Man har
bekant det här många gånger inför Gud, man har ropat till Herren om att bli löst från
tvånget att hänge sig åt sexuella fantasier att bli löst från tvånget att köpa och läsa
pornografiska tidningar eller att onanera. Och man har inte fått någon hjälp, tycker
man. Jo, man blir befriad varje gång man ropar till Herren, men så finns bitterhetens
rot kvar, och ur den roten skjuter alltid upp nya skott och nya plantor. Det kan vara
mycket välsignat att gå på djupet och gräva efter en rot.
Man kan utifrån sin bitterhet och sin besvikelse gripas av en önskan att glänsa, att vara
centrum för allas uppmärksamhet, för att på det sättet få kompensation. Man kan inte
på ett sunt sätt leva i relation med andra. Man ska alltid behandlas på något särskilt
sätt, man ska alltid vara något speciellt i alla sammanhang. Får man inte vara centrum
så orkar man inte vara med.
Ur bitterhetens rot kan det skjuta upp vredesutbrott. Människor kan plötsligt bli
alldeles besinningslösa, få raseriutbrott så hela omgivningen blir förskräckt, utbrott
som de själva inte känns vid när de väl har lugnat ner sig, och som de tappert bekänner
inför Gud och beslutar att de aldrig ska göra om. Och rätt vad det är gör de det ändå.
Man kan komma in i andra sorters träldom, t ex träldomen att äta för att trösta sig. Men
det finns också de som kommer in i träldomen att inte äta – det som på medicinskt
språk kallas för anorexia nervosa, ett mycket egendomligt tillstånd, som ofta slutar
med att personen svälter ihjäl. Hon — det rör sig oftare om kvinnor än män — brukar
vara intensivt intresserad av matlagning och bli mycket duktig i att laga god mat, som
hon bjuder andra på, medan hon själv sitter och tittar på. Ger man henne mat att äta
eller tvingar henne att äta, så kräks hon upp den. Detta kan vara ett uttryck för en
bitterhet, det kan vara ett sätt att hämnas på närstående människor, som naturligt nog
blir oroliga när kroppsvikten avtar.
Ur bitterhetens rot kan det också födas självmordstankar och det är med de tankarna
som med de sexuella fantasierna: de är ingenting att leka med. De kan bli impulser som
får en sådan makt i en människas liv att hon till sist inte har någonting att sätta emot.

Det blir tankar som ständigt mal i hennes huvud, som leder till självmordsförsök efter
självmordsförsök, tills hon kanske till sist lyckas.
Det är inte alltid det lönar sig att bara bekänna självmordstankarna inför Herren — för
man kan känna sig mycket anklagad av dem. Det kan vara mycket bättre att i stället
fråga om det finns någon rot, någon som inte syns på ytan, men som finns där inunder
och som man kan bli gjord medveten om, någonting som kan lyftas fram i ljuset, så att
man kan förlåta och bli fri. För fri blir man genom att förlåta de människor som
förgripit sig på en. Man kan bli så otroligt fri ifrån så otroligt mycket. Saker som man
inte ett ögonblick tänkte sig skulle ha ett samband med de konflikter man har
genomlevat, kan plötsligt visa sig vara högst överkomliga problem i ens liv, när
bitterhetens rot fått grävas upp.

Bekännelsen befriar
Detta med att förlåta andra vad de har gjort tycker vi ibland kan vara omöjligt. "Jag
kan inte, jag orkar inte." Människor säger till mig ibland: "Jag vill inte." En människa
som inte vill kan man inte hjälpa på något djupgripande och varaktigt sätt. Man kan ge
lugnande mediciner, man kan ge tröstande ord osv. Men jag känner bara till förlåtelsen
som ett medel att bli fri. Men den förlåtelsen är inte din och min prestation. Det är
ingenting vi gör, utan förlåta andra det gör man genom att gå till Herren och bekänna
sin bitterhet. Om jag bekänner den som synd, då bär Herren bort det som tvingar mig i
mitt liv, dvs bitterheten och oförsonligheten. Sedan är jag fri, och sedan kan jag förlåta.
Då är det ingen prestation, för det finns inte längre några ting kvar i mitt liv som
tvingar mig att vara bitter.
För bitterheten är en träldom så god som någon, och jag kan inte förlåta en annan
människa i djupet av mitt hjärta så länge jag har bitterheten kvar. Alltså måste jag först
gå till Gud och bli löst ifrån min bitterhet, för det är den som gör att det känns alldeles
omöjligt många gånger att förlåta människor som kanske medvetet trampat på mig,
medvetet gjort mig illa. Vi söker så ofta efter förmildrande omständigheter, vi söker
efter förklaringar till det människor gjorde: "Han förstod inte bättre", "han menade inte
så illa", "han visste inte hur illa han gjorde mig", "han var sjuk", "han har själv haft en
så svår barndom" osv. Men sådana förmildrande omständigheter löser oss inte. För
innerst inne har vi ändå en misstanke: Tänk om han gjorde det medvetet för att skada
mig.
Nåväl, utgå då från att det kan ha varit så när du talar med Herren, därför att din
bitterhet utgår ifrån det, och det är din bitterhet du ska bekänna. Bekänn en bitterhet
som också utgår ifrån att den andre gjorde vad han gjorde i fullt medvetande om vad
resultatet skulle bli. Då blir du löst från all bitterhet.
När du sedan är löst kan du mycket väl förlåta. För Skriften säger att det är din sak att
förlåta din broder och din syster. Och vi tycker att Jesus är orimligt hård i sina krav när
han säger att du ska förlåta sju gånger sjuttio gånger, som det står i den gamla
översättningen, eller sjuttiosju gånger som det står i den nya. Vi känner mycket mera
för Petrus fråga: "Är sju gånger nog?" Vi tycker att redan det är ganska kraftigt
tilltaget. Men förlåta på det där sättet kan man bara om man för varje gång renar sig
från sin egen bitterhet. För om du har bitterheten kvar kan du visserligen med ett
krampartat leende säga första gången och andra: "Javisst, förlåter jag, det är okey."

Men så småningom när bitterheten samlas på hög i ditt inre, så kan du inte längre
förlåta. Ändå säger Skriften att det är du som ska förlåta, inte att Gud ska förlåta åt dig,
utan du förlåter genom att först rena dig från bitterhet, genom att först bekänna den.
När du har bekant den och blivit löst ifrån den, kan du förlåta.

Låt oss nu be tillsammans
Vi ska nu be tillsammans, för det är inte kunskapen som befriar oss utan bekännelsen.
Det är tron på Kristi frälsning, tron på dopets renande kraft och bekännelsen. Så jag
vill nu be en allmän bön i medvetande om att den här boken kanske kommer att nå
många olika människor. Jag vill be som om vi satt här tillsammans och jag vill nämna
en rad olika mänskliga besvikelser som jag vet är vanliga och som jag vet binder
många. Du som läser det här kan vara med i bönen och säga ditt amen till de saker som
du känner berör ditt eget liv.
Vi ska först av allt be den helige Ande vägleda dig, så att ditt samvete verkligen
fungerar i en positiv bemärkelse, inte alls som de anklagelser som du kanske har känt
tidigare, utan att du verkligen ska bli fri när vi nu ber tillsammans.
Fader, vi ber till dig i Jesu namn att du med din helige Ande ska öppna oss för ditt Ord
och för ditt ljus, att du i vårt inre ska uppenbara vilka bördor vi bär på, vad du i dag vill
lösa oss ifrån. Herre, vi tackar dig för att du ska levandegöra för var och en gamla
minnen, gamla besvikelser, gammal oförrätt, gammal bitterhet, gammal hämndönskan,
som länge varit bortglömd men som finns djupt därinne. Jag tackar dig, Herre, för
befrielsens löfte och befrielsens möjlighet och verklighet. Jag vill tacka dig, Jesus
Kristus, för att du har burit alla bördor, ingen börda kan vi upptäcka i vårt inre som vi
inte kan lämna åt dig.
Herre, jag vill nu börja med att nämna för dig de människor som inte var önskade, vars
föräldrar blev ledsna när de upptäckte att de väntade barn. Jag vill be för dem som
skulle ha varit en pojke men blev en flicka, eller skulle ha varit en flicka men blev en
pojke och som aldrig kunnat leva upp till sina föräldrars förväntningar, aldrig kunnat
vara någon annan än vad man själv var. Herre, vi lämnar all besvikelse till dig nu, vi
lämnar all bitterhet och alla anklagelser.
Herre, jag vill nämna de människor som i barndomen kände att de hade ett värde bara
genom att vara snälla eller genom att vara lydiga och duktiga, men som inte tyckte sig
ha något värde i sig själva, bara ett värde genom sina prestationer.
Jag vill be för dem som i tidig barndom blev bortlämnade till barnhem, till daghem, till
släktingar, och som sörjde och grät mycket och som undrade så ofta: "Varför ville
pappa och mamma inte ha mej?"
Herre, jag vill be för dem som i sin barndom upplevde sina föräldrars skilsmässa och
som kanske också kände som om de på något sätt just var skuld till att pappa och
mamma skilde sig.
Jag vill nämna för dig, Herre, de människor som ständigt blev jämförda med någon,
med sina duktiga kusiner, med något av sina syskon, och där jämförelsen alltid utföll
negativt. "Varför kan du inte vara som han? Varför kan du inte göra som hon? Varför
kan du aldrig...?"
Jag vill nämna för dig, Herre, de människor som fick en hård och brutal uppfostran

som barn, kanske med mycket aga och stryk, kanske bara med hårda ord och snäsor.
Jag vill nämna för dig, Herre, dem som tyckte sig orättvist behandlade i jämförelse
med sina syskon — storasyster, lillebror eller vem det nu var, som kanske fick favörer
som man inte själv fick.
Jag vill nämna för dig, Herre, de människor som aldrig fick någon ömhet, aldrig fick
en kram, aldrig fick en klapp, aldrig fick en hand att hålla i när de var oroliga och
ängsliga, de människor som redan som små fick höra: "En karl kan inte göra på det
viset!", "Vad är du för en karl som är orolig? Nu får du morska upp dej" — detta som
ledde till att man fick svälja ner sin oro, sin sorg och sin osäkerhet.
Jag vill be för dem som fick så många småsyskon att de hela sin barndom igenom blev
ständigt upptagna med barnpassning och som aldrig hann att vara barn själva, aldrig
fick tid att glädjas och leka, dessa som känner det som om hela deras barndom, kanske
hela deras liv hade gått ifrån dem.
Jag vill be för dem som hade föräldrar som inte kunde hålla sams, barn som ständigt
gick med oro och värk i magen, ängslan och sömnsvårigheter: "När kommer nästa gräl
och nästa uppträde?"
Jag vill be för dem som hade en pappa eller mamma som drack alkohol och blev full
och slog barnen.
Vi tackar dig, Herre, för att du tar av bördor, vi tackar dig, Herre, för att du befriar. Vi
tackar dig också för att du kan lösa oss ifrån all gammal bitterhet emot syskon som
tyranniserade, syskon som ställde sig in hos mamma och pappa och fick fördelar,
syskon som baktalade. Herre, vi lämnar allt sådant åt dig. Du kan också ta bort all
bitterhet, all fiendskap som kan finnas kvar hos människor som blev mobbade av sina
kamrater. Vi vill be för dem som blivit mobbade i skolan, som kom så sent som möjligt
till skolan för att slippa träffa sina plågoandar, som höll sig gömda på rasterna och
smet hem så fort som möjligt när skolan var slut. Herre, jag tackar dig för att du kan
lyfta av all bitterhet, all vrede, allt hat, allt hämndbegär.
Jag vill nämna för dig alla elever i skolan som tyckte att de hade mothåll hos läraren,
sådana som kände sig förtalade inför läraren, sådana som på annat sätt kände sig
orättvist bedömda och åsidosatta. Herre, jag tackar dig för att du kan ta den
besvikelsen.
Jag ber för dem som inte fick utbilda sig till det de hade velat bli, kanske därför att
föräldrarna sade nej, kanske därför att någon annan inte ställde upp. Herre, också de
besvikelserna lämnar vi till dig.
Så vill jag, Herre, nämna för dig alla dem som genom skilsmässa gick miste om sin far
eller mor och istället fick en annan pappa eller mamma genom omgifte, och som aldrig
kunde dra jämnt med den nya pappan eller mamman, som kände sig åsidosatta, som
kände sig övergivna av sin verkliga mamma eller pappa och som bara känner en massa
bitterhet, hat och besvikelse i sitt hjärta. Herre, jag ber att du ska ta den besvikelsen,
det hatet och den bitterheten.
Så vill jag, Herre, nämna för dig dem som visserligen hade sina föräldrar kvar, men
vars föräldrar härskade över dem, kanske inte med brutalitet, med våld, utan kanske
genom att alltid säga: "Jag som har offrat så mycket för er, och ni kan inte ens göra så

mycket för mig", kanske föräldrar som ständigt tyckt synd om sig själva och genom sitt
självmedlidande styrt alla i sin omgivning. Herre, nu lyfter vi upp den bitterhet som
många kan känna mot sina föräldrar, vi lämnar den till dig, och vi vill inte ta den
tillbaka. Så vill vi, Herre, lämna barndomsårens besvikelser och börja att i stället se på
de besvikelser man kan få som ung eller som vuxen, och jag vill nämna alla de
besvikelser som vi samlar på oss i kontakten med det motsatta könet. Herre, jag ber för
alla brutna förlovningar, jag ber för alla brutna och brustna äktenskap. Vi nämner inför
dig alla kärleksförhållanden som slutat i tragedi och som slutat i bitterhet mot den
andre. Herre, vi nämner detta för dig, vi ber att du tar bort det. Hjälp oss att förlåta,
hjälp oss att välsigna.
Herre, jag vill nämna alla yrkeslivets besvikelser, människor som blivit bortintrigerade,
utmanövrerade, lurade och manipulerade. Herre, allt detta kommer vi med till dig, all
besvikelse mot affärskamrater som knyckte idéer och lanserade dem som sina egna,
mot kollegor som trängde sig förbi kanske genom att svärta ner oss. Alla sådana
situationer vill vi nu att du kastar ljus över i våra liv, så att vi kan lämna dem till dig,
Herre, bli lösta och befriade, så att vi kan välsigna de människor det gäller.
Jag vill be för de människor som varit utsatta för överfall, våldtäkt, hot och
misshandel, Herre, jag ber att du ska lyfta av alla bördor. Vi lämnar dem till dig. Så vill
vi också nämna de människor som har känt sig besvikna på bröder eller systrar i sin
församling, de som känt sig förtalade, känt sig nedsvärtade, föraktade eller på annat
sätt motarbetade. Herre, nu tar vi fram allt detta och lämnar det till dig. Vi önskar att
våra församlingar ska bli rena från alla motsättningar och all oförsonlighet.
Så ber jag dig, Herre, att du med din Ande ska lysa på alla andra situationer, som på
samma sätt finns kvar som en bitterhet, som en avoghet, som en beredskap till vrede
och raseri, som ett hämndbegär, som ett hat. Herre, lys på det, lyft fram det och befria.
Herre, vi tackar dig för att vi nu kan förlåta de människor som vi har fått nämna inför
dig, och vi tackar dig för att det nu är gjort — vi har förlåtit i Jesu namn. Därför kan vi
också frimodigt i Jesu namn tillsäga all oförsonlighet, all vrede, all bitterhet, allt hat,
allt hämndbegär att försvinna ur våra liv: I Jesu Kristi namn, försvinn och kom inte
tillbaka. I Jesu namn.
Så vill vi också att du, Herre, uppenbarar i våra liv vad det är som har spirat upp ur den
här bitterhetens rot, som vi har gått och burit. Är det självömkan? Är det
njutningslystnad? Är det människofruktan? Är det självhävdelsebehov? Är det
snedvriden sexualitet av något slag? Herre, vi ber att du med din Ande lyser på detta på
ett sådant sätt att vi kan bli fria, att vi kan lämna också det åt dig nu. Frimodigt och i
förvissning om att detta ska ge en frihet som vi aldrig vågat hoppas skulle komma oss
till del, tackar vi dig, Herre, för att du med din helige Ande ska fortsätta att undervisa
oss, vägleda oss, upplysa oss och befria oss.
I Jesu namn, amen.

5
Ingen fördömelse
Vi ska fortsätta att bekanta oss med ämnet syndens rot. Och med detta menar vi alltså
att det kan finnas fördold synd i vårt liv, fördold skuld. Ur den fördolda skulden, den
som vi inte själva ser, växer det upp andra synder. Det är synder som vi gör, som vi
kämpar med, som vi bekänner och som vi i och för sig får förlåtelse för och blir renade
från, men som så snart växer ut igen att vi inte märker varken att vi fick förlåtelse eller
befrielse, därför att det finns kvar en rot i vårt liv.
Vi har sett att bitterhet kan vara en sådan rot. Vi kan bära på bitterhet mot en annan
människa. Och även om vi inte går och tänker på den bitterheten varje dag, kan det ur
den bitterheten växa upp förfärligt mycket annat som blir synd och som vi kämpar med
i dag. Det kan vara värt besväret att gå igenom sitt liv och lämna all gammal bitterhet
till Herren och bekänna den. Och när man har bekant den och blivit fri från den får
man gå vidare och förlåta.
Nu är det emellertid så att det kan finnas andra rötter. Det räcker inte bara med att
bekänna sin bitterhet, även om det är ett stort och viktigt steg. Vi ska lyssna till lite
undervisning frän Jesu mun. Mark 12:28-31:
"En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom
fram och frågade honom: Vilket är det viktigaste budet av alla?' Jesus svarade:
Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren vår Gud är den ende Herren, och du skall älska
Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela
din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större
bud än dessa finns inte.' "
Jesus säger med dessa bud att det viktigaste är kärleken. Ingenting kan ersätta
kärleken. Ingen lydnad, ingen samhällsordning, ingenting. Eftersom kärleken är det
yppersta, och brott mot kärleksbudet är grunden till all synd, ska vi kanske förvänta oss
att de rötter som synden har i vårt liv grundläggs när vi överträder det dubbla
kärleksbudet. Bitterheten som vi har talat om passar ju förvisso in här — detta att inte
älska, utan på något sätt hata sina medmänniskor, vilja dem ont.

Egoism och självfördömelse
Jesus säger i det dubbla kärleksbudet att det finns tre personer eller grupper som vi ska
älska. Vi ska älska Gud över allting, vi ska älska våra medmänniskor och vi ska älska
oss själva. Du ska älska din nästa som dig själv, säger Jesus. Det är inget som hindrar
att du vänder på det där budet och formulerar det så här: Du ska älska dig själv som din
nästa. Vi är inte tillsagda att älska vår nästa på vår egen bekostnad, att upphöja
människorna runt omkring oss så att vi nedvärderar oss själva. Du skall älska din nästa
som dig själv — det kan bara betyda att du ska älska dig själv som din nästa. Din
kärlek till din omgivning och till dig själv ska vara lika stora.

I en värld full av egoister kan man tänka så här: Ja, det där med att älska sig själv, det
klarar ju alla människor, det där är ju aldrig något problem. Det Jesus säger här skulle
då betyda att vi ska älska alla andra människor ungefär lika kraftigt som vi sätter våra
egna intressen före i all vår självupptagenhet och i all vår egoism. Vi ska vara lika
mycket egoister för andras räkning som vi är det för egen räkning.
Men egoism är inte kärlek. Absolut inte. Det är inte alls det Jesus talar om. Det finns så
oerhört många människor som inte älskar sig själva. Jag vågar påstå att de som gör det
är undantag och inte regel. Om det är vanligt med bitterhet, om det t o m är så att
bitterhet i våra liv bara är en tidsfråga, om vi inte lärt oss att med Jesu hjälp göra oss av
med bitterheten, kan man med lika stor rätt säga att självfördömelse och självförakt är
utomordentligt vanliga ting, lika vanliga som någonsin bitterhet.
Det är inte alltid vi kallar det för självfördömelse, kanske inte ens alltid vi kallar det för
självförakt. Ibland kallar vi det dåligt självförtroende. Ibland talar vi om vår brist på
frimodighet. "Jag tycker jag är ingenting, jag tycker jag duger ingenting till. Andra gör
allting så mycket bättre. De är duktigare än jag, de är säkrare än jag. De är vackrare än
jag, de lyckas bättre." Om man går omkring med sådana tankar om sig själv, då är det
svårt att älska sig själv. I stället för att man älskar sig själv, så som Gud vill att man ska
kunna älska sig själv, fördömer man sig själv. Det märkliga med den här själv
fördömelsen är att ur den växer det upp egoism.
Jesus menar inte att vi ska älska andra som vi älskar oss själva på så sätt att vi ska vara
lika mycket egoister för andras räkning som för egen räkning, för egoism är synd.
Egoism, självupptagenhet, självcentrering är någonting som växer fram i våra liv när vi
fördömer oss själva. Det är märkligt att det hänger så ihop, men det är faktiskt så.
Fördömelsen är en rot ur vilken det spirar mycket ont.

Fördömelse kan ärvas
Var kommer fördömelsen ifrån? Hur kommer den in i våra liv? Ja, den kan komma på
många vägar. Vi har talat förut om att synd är något ärftligt. Det är något som kan
ärvas generationer igenom, genom årtusenden, intill dess att Herren får lyfta av det,
neutralisera, bära bort. Väldigt ofta kan man se det i familjer, där fördömelse går som
en röd tråd från generation till generation. Många människor som dignar under egen
fördömelse, under egna svaga nerver, under eget dåligt självförtroende kan, när man
frågar dem, tala om att det där hade pappa eller mamma också, och lustigt nog fanns
det också kanske hos mormor, kanske hos morfar eller farfar eller var man nu spårar
det bakåt i tiden. Jag har talat med människor som haft överblick över tre eller fyra
generationer bakåt i tiden och precis kunnat kartlägga var det kommit ifrån. Vi tycker
ofta att det där inte är så särskilt uppseendeväckande. Man tar det med en axelryckning
och säger: "Jag brås på pappa" eller "Jag brås på mamma". "Mitt dåliga självförtroende
har jag efter pappa." Men det här är väldigt enkelt, därför att en människa som själv
dignar under stor fördömelse har över huvud taget väldigt svårt att älska. Orkar vi inte
älska oss själva eller kan vi inte älska oss själva, så är vi i regel oförmögna att älska
andra. Det är därför Gud är så intresserad av att vi ska kunna älska oss själva, för då
först får vi förmåga att älska andra.
Föräldrar som inte älskar sig själva har svårt att ge kärlek till sitt barn. Barnet i sin tur
upplever då en fattigdom, en torftighet, känner sig i vägen, känner sig ovälkommet,

känner sig fördömt och bortskjutet. Så kan redan tidigt i livet upplevelsen av
fördömelse finnas som en grundupplevelse. "Jag kände mig aldrig välkommen. Jag
fick aldrig veta vad kärlek var. Jag kände mig aldrig älskad för min egen skull. Jag
kunde bli uppskattad för goda prestationer, men min barndom var en barndom utan
glädje. Det var en barndom utan ljus. Jag kanske fick en tekniskt god uppfostran, blev
väl omhändertagen, hela och rena kläder och allt det där. Men jag fick aldrig uppleva
att någon var glad att jag fanns till..." Väldigt mycket bitterhet kan spira ur den här
barndomsupplevelsen.
Det kan vara oerhört viktigt att man börjar med att peka på bitterheten, att Herren får
bära bort bitterhetens börda, så att vi kan förlåta våra föräldrar. Men även när vi har
gjort det finns i regel självfördömelsen kvar. Den kräver sitt särskilda handhavande.
Det är min relation till mig själv. Det är inte säkert att den löses upp bara för att jag
löser upp min relation till mina föräldrar eller till andra människor i min omgivning.
Fördömelse är ofta något som man tar över i arv från gångna generationer. Och en del
av det övertagandet kan vi alltså se och förstå. Den som inte älskar sig själv har svårt
att älska sina barn och förmedlar en grundupplevelse av fördömelse in i barnets liv.
Naturligtvis behöver inte detta vara hela förklaringen till hur vi ärver våra föräldrars
fördömelse. Det kan naturligtvis finnas ett direktverkande arv, ett som kanske redan
förs över på oss i moderlivet. Innan vi är födda, innan vi kan ta emot själsliga impulser
utifrån finns kanske de andliga impulserna där i alla fall. Det är inte så lätt att se i
Bibeln om det fungerar så här eller inte. Men man kan ana sig till det.
Många av de stora bibliska trosgestalterna var väldigt efterlängtade som barn. De hade
"barnlösa" föräldrar. Isak föddes som barn till Abraham och Sara, när dessa för
längesedan var överåriga och inte kunde få barn efter mänskligt talesätt. Tänk, vad
Abraham hade längtat efter en arvinge, en som kunde ta över efter honom. På den tiden
var det en stor skam och nesa att vara barnlös. Vad både Abraham och Sara måste ha
längtat och ropat till Gud! Lille Isak var välkommen till jorden — ingen tvekan om det.
Märkligt nog fick Isak själv uppleva samma sak. Han gifte sig med Rebecka när han
var fyrtio år. Sedan står det att han bad till Gud, därför att Rebecka var barnlös. Hur
länge fick han hålla på att be till Gud innan Esau och Jakob föddes? Jo, han fick hålla
på i tjugo år, för han var sextio år när de kom till världen. Naturligtvis var också de
efterlängtade.
Jag tänker på profeten Samuel. Vi kan läsa om hans mamma. Hon hette Hanna. Det
berättas i 1 Sam om hur förödmjukande hon upplevde det att hennes makes andra
hustru födde barn på barn medan hon var barnlös. Så går hon till Herrens helgedom,
och där befinner hon sig i bön. Och det är en bön med våldsam kraft. Hon ger sig själv
så helt i den bönen att prästen Eli tror att hon är berusad. 1 Sam 1:15—17:
"Men Hanna svarade och sade: 'Nej, min herre, jag är en hårt prövad
kvinna. Vin och starka drycker har j ag inte druckit, men j ag utgöt nu min
sj al för Herren. Anse inte din tjänarinna för en ond kvinna, ty det är mitt
myckna bekymmer och min myckna sorg som har drivit mig att tala ända
till denna stund.' Då svarade Eli och sade: 'Gå i frid. Israels Gud skall ge
dig vad du har bett honom om.' "
Gissa om Samuel var efterlängtad? Visst var han det. I Samuels liv finner man inga
spår av självfördömelse. Han blev en gudsmänniska, han blev en människa som kunde

utstråla gudsrikets härlighet, Guds kärlek och kraft. Han var efterlängtad.
Låt mig också peka på Johannes döparen. Det var samma sak där. Sakarias och
Elisabet var gamla. De kunde inte längre få barn. De hade resignerat. När ängeln
kommer och talar med Sakarias invänder Sakarias: Det går inte det här, tyvärr du är för
sent ute. Det skulle varit roligt om Gud hade hört min bön för tio år sedan. Men inte
nu, nu går det inte längre. Men tack och lov, det gick! Den efterlängtade lille gossen
Johannes kom till jorden, och det blev stor glädje i hans föräldrahem. Han blev också
en gudsmänniska, en stark människa, en människa fylld av ande och kraft. På något
sätt fanns det inte ett arv av fördömelse i hans liv, utan det fanns ett arv av kärlek, av
längtan.
Lille Samuel fick ju inte länge vara hemma hos sin mamma, som hade längtat så länge
efter honom, för hon hade lovat att om hon fick en son, så skulle han tillhöra Herren
och uppfostras i Herrens helgedom. Så skedde också. Det står lite längre fram i 1 Sam
1, att när Hanna hade slutat att amma tog hon med honom till helgedomen och offrade
och lämnade gossen där till att uppfostras av prästen. Aldrig någonsin skymtar det fram
att Samuel skulle vara bitter över att hans mamma lämnat bort honom, att han skulle ha
känt sig förskjuten av sin mor, övergiven, bortstött, oönskad. Han hade ett stort arv.
Han var efterlängtad. Det fanns ingen fördömelse i hans liv.

Fördömelsens röst
Men naturligtvis kan fördömelsen komma in i våra liv på annat sätt, även om det här
säkert är en kungsväg. Vi har sett hur kriget bedrivs mot oss från mörkrets välde. Det
börjar med en frestelse, en frestelse som jag kanske faller för. Så börjar det att
ansamlas en skuld i mitt liv, en skuld som är levande och som inte längre behöver
fresta mig utifrån, utan som kan tvinga mig inifrån. Ju mer jag faller undan för tvånget,
desto starkare blir skulden och desto större blir också tvånget. Jämsides med skulden
och tvånget kommer också fördömelsen. Anklagelserna dånar i ens inre, de anklagelser
som vi så lätt tror är samvetets röst, men som inte är det. För vi blir inte lösta ifrån det
vi anklagas för, utan vi känner oss bara bortkastade, bortstötta, värdelösa, oälskade av
Gud, oförlåtna — kort sagt fördömda.
Här hänger det ena och det andra ihop. Är det en fördömelsens rot i mitt liv, så spirar
det upp mycken synd ur den. Det kan naturligtvis vara bitterhet, som vi har talat om
förut. Det kan vara olika former av njutningslystnad — man söker att för stunden döva
fördömelsekänslan, värdelöshetskänslan, osäkerheten, otryggheten och allt det här. Så
kanske det växer fram ett alkoholmissbruk och ur alkoholmissbruket en ny fördömelse.
"Jaså, jag är en fyllbult. Jag duger ingenting till. Jag har supit bort mitt liv" osv. Just
hos alkoholisterna finner man ju det här ofta. När de har druckit länge och nyktrar till,
kan anfall av det som alkoholisterna själva brukar kalla bondånger komma — intensiva
fördömelsekänslor, när man plötsligt tänker på allt vad man har ställt till med under
rusets inflytande: Man har skadat sina närmaste, sina barn, gjort av med pengar, varit
en börda, en otrygghet för många. Det kommer en intensiv fördömelsekänsla.
Den känslan löser inte alkoholisten från beroendet av alkohol utan har den motsatta
effekten: driver alkoholisten till att dricka på nytt. Det här är inte samvetets röst. Det är
ingenting som har med ljusets rike att göra. Det här är fördömelse. Det kommer från
mörkrets rike. Den synd som bor i mig både tvingar mig till synd och anklagar mig,

därför att anklagelsen, fördömelsen, är en rot ur vilken det växer upp ny synd.
På det här sättet kan vi säga att fördömelsen egentligen är en alldeles perfekt rot till all
möjlig annan synd. I synnerhet finns ingenting som inte kan växa upp ur den här roten,
därför att det är så outhärdligt att känna sig förkastad, fördömd, värdelös, vare sig det
nu gäller en fördömelse inför människor, eller en fördömelse som inte bara är inför
människor utan också är inför Gud. Hur många kristna människor har inte genom
århundradena och årtusendena dignat under frågan: Vad skulle hända om Jesus kom
tillbaka i dag? Det är människor som inte har frälsningsvisshet, människor som känner
sig fördömda, oförlåtna, förkastade.
Allt kan växa upp ur den här roten. Därav förstår vi att självfördömelse, självförakt är
synd. Ett dåligt träd bär dålig frukt, ett gott träd kan inte bära ond frukt. Men det här är
ett träd som skjuter onda grenar, det är en rot ur vilken det växer allt möjligt ont. Då
måste den också vara ond.
Men det fina med den här roten är att det är så svårt att se att det är synd, att det är en
ond rot. Vi tror så lätt att självförakt är motsatsen till egoism, fastän det tvärtom är så
att egoism växer upp ur självföraktet, ur självfördömelsen.

Ödmjukhet och efterföljelse
I kristna kretsar får man så ofta höra om människor som inte kan se skillnad på
fördömelse och ödmjukhet, fastän det här är två fullständigt åtskilda ting. Ödmjukhet
ar en förutsättning för att jag ska kunna vandra i Anden, alltså i Herrens efterföljelse.
Om det finns någonting som har med uppblåsthet och stolthet att göra, så kommer inte
Andens ledning att fungera i mitt liv. Mitt liv i efterföljelse blir ingen efterföljelse. Det
blir på sin höjd laglydnad. Jag gör, saker som jag själv har hittat på. Efterföljelsen
kräver ödmjukhet.
Fördömelsen hindrar efterföljelsen. Jag kan inte bära på ett stort lass av fördömelse i
mitt liv och samtidigt ta emot Guds vägledning. Jag kan inte följa Herren vart han går
om jag inte är fri ifrån fördömelse. Jag kan inte handla i tro, jag vågar inte handla i tro.
Det blir mängder av saker som jag inte vågar att göra, inte kan göra. I praktiken
kommer jag att bli låst av all den fruktan som fördömelsen skapar i mitt liv. Fruktan är
ju den slavpiska som träldomens makter har i sin hand för att tvinga mig.
Efterföljelse kräver frihet från fruktan. Annars går det inte. Paulus skriver till Timoteus
i 2 Tim 1:7:
"Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och
självbesinningens."
Varför säger Paulus så här? Jag tror bl a det är därför att det är så otroligt lätt att halka
in i den missuppfattningen att Gud har gett oss modlöshetens ande. Det har han
definitivt inte. Det är aldrig Gud som ger oss modlöshetens och försagdhetens ande.
Det han ger är kraftens, kärlekens och självbesinningens ande, så att jag kan älska
andra och älska mig själv.
Men modlösheten, försagdheten och fördömelsen verkar så fromma, de verkar vara
samvetets röst. Men de är inte från Gud. Aldrig någonsin. De är inte ödmjukhet och
inte fromhet. De bär ond frukt. De hindrar vårt liv i efterföljelse. Därför är
fördömelsen synd — synd som jag gör mot mig själv. Vi har blivit så präglade av

humanismens påstående att god moral är detsamma som att leva ungefär som man själv
vill, bara man inte skadar någon annan. Det är efter Bibelns sätt inte alls god moral.
Om jag skadar mig själv är det lika ont som om jag skadar någon annan.

Otrossynd
Fördömelse kan man också se som en synd från en annan synvinkel. Gud säger i sitt
ord att han älskar alla människor.
"Så älskade Gud världen", dvs de människor som vänt honom ryggen, "att
han utgav sin enfödde son".
"Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss medan vi ännu
var syndare."
Gud älskar alla människor. Men den som fördömer sig själv kanske därför att han inte
kan uppfylla det ena eller andra måttet av prestationer i människors ögon eller i Guds
ögon, han tror alltså inte på de ord som Gud säger om sig sj älv, nämligen att han
älskar alla. Fördömelse är på ett sätt en otrossynd, en följd av att jag inte har satt tro till
gudsordet. När man inte gör det växer det upp ond frukt. Jag menar nu inte att någon
ska sitta och känna sig fördömd för att han fördömer sig själv. Vi ska bara se att
fördömelsen är synd. För i samma ögonblick som vi ser det vet vi också att Gud är
intresserad av att rena oss. Jesus Kristus har burit all vår synd, och vi ska därför räkna
med att kunna bli befriade från tvånget att fördöma oss själva.
Som sagt: det är inte Gud som ger oss modlöshetens ande, utan Gud är i stället ytterst
intresserad av att ta bort allt det här. Bara vi själva får syn på att detta är något ont,
något som bär ond frukt, någonting ur vilket mycket ont växer upp i våra liv: mycken
feghet, modlöshet, undfallenhet, räddhåga, självupptagenhet, njutningslystnad,
missunnsamhet och avund. Bara vi får se att alla sådana saker, som vi kanske kämpat
med under många år, har sin rot i detta att vi fördömer oss själva, finns det en
möjlighet till befrielse från allt det andra också. Det gäller att kunna se skillnad på
orsak och verkan. Vi tänker så lätt på alla de här synderna som vi har trälat så länge
med och aldrig känt oss lösta från. Så har vi upplevt en fördömelse i våra hjärtan. Och
då har vi trott att fördömelsen var en frukt av de andra synderna —
självupptagenheten, njutningslystnaden, missunnsamheten osv. I stället är det tvärtom,
det är dessa som är frukten av fördömelsen. I det ögonblick du ser bort ifrån de andra
synderna och tar itu med fördömelsen i ditt liv och lämnar den till Herren, då kan du
bli fri från alltsammans.
Det är evangelium, ett underbart, välsignat evangelium, som otroligt många kristna
behöver höra och ta till sig idag.
Fördömelsen är också en perfekt rot till allt möjligt annat ont i våra liv, därför att även
om man är inställd på att fördömelsen är något ont, kan den vara förvånansvärt svår att
upptäcka i ens eget liv. Det kan ha många olika förklaringar och orsaker. En enkel och
vanlig förklaring är denna, att man inte tycker att man fördömer sig själv, utan man
tycker bara att man säger något som är fullständigt sant om en själv. Alltså ungefär så
här: "Det är inte det att jag går omkring och tycker att jag är en nolla, utan problemet är
i stället att jag är en nolla. Det är inte det att jag tycker att jag inte är något att ha, utan
det är det att jag faktiskt inte är något att ha." Man kan tycka att man i all sin

självfördömelse och sitt självförakt är upphöjt objektiv, saklig, nykter och balanserad.
Man går alltså inte omkring och fördömer sig själv, föraktar sig själv, utan dessvärre
tycker man att man är inget annat värd.
Sedan finns det också en annan förklaring till varför många människor går och bär på
modlöshet, försagdhet och fördömelse utan att förstå det, och det är att fördömelsen är
något outhärdligt. Det är i själva verket något livshotande. Det är outhärdligt att
verkligen känna sig fördömd. Det är inte en situation som man kan se rakt i ögonen
och liksom nyktert konstatera: "Javisst, jag är fördömd", utan det är någonting som vi
försöker fly från så gott vi kan.
En av flyktvägarna är naturligtvis att kalla det för något annat. "Jag har lite dåligt
självförtroende, jag har lite svaga nerver. "Man slätar över det, man förklarar bort det,
gömmer undan det och gräver ner det. Då har man en rot. Man ser den inte själv. Man
orkar inte se den, man vill inte se den. Man vill tänka på något annat. Det finns ju
många sätt att tänka på något annat. Att koppla av med nöjen, med njutningar, kanske
med stora yrkesambitioner. Det finns förvånansvärt många människor i toppställning i
samhället, ledande politiker, professorer och akademiker, s k framgångsrika
människor, som har tvingats in i det här mönstret att bevisa sin duglighet, sin
duktighet, skaffa sig makt och anseende som en motvikt mot den börda av fördömelse
som de burit på i hela sitt liv. Man kan ödelägga både sitt liv och andras liv genom att
göra stor karriär. Arbetsnarkomani är lika mycket narkomani som beroende av alkohol
många gånger och inte sällan med lika förödande effekter.
Sådana här betydande, högt aktade och framgångsrika människor kan lämna ett stort
arv av fördömelse efter sig till sina barn, därför att fördömelsen var drivfjädern i deras
liv. Det var en fördömelse som de på allt sätt lyckades att sopa undan, men ur vilken
det växte upp maktlystnad, karriärlystnad, kanske hänsynslöshet. Vi har så många
vägar att ljuga bort vår fördömelse för att på olika sätt tysta ner de plågsamma
anklagelserna i vårt inre. Fördömelsen är en perfekt rot ur vilken mycket ont kan spira
upp.
Hur skadar nu fördömelsen ditt och mitt gudsförhållande, ditt och mitt andliga liv? För
det första blir det lätt så att vi blir förljugna. Förljugenhet är någonting som lätt växer
upp ur fördömelsen. För den som har en fördömelse har också automatiskt förlorat tron
på att Gud verkligen kan förlåta, vill förlåta just hans synder. Det finns kanske synder i
hans liv som han inte kan se bort ifrån och som han därför bekänner och bekänner och
bekänner om igen, kanske utan att ha någon tro på att någonsin bli förlåten. Han
märker inget resultat därför att roten finns kvar — den rot som berövar honom tron på
förlåtelsens möjlighet och ur vilken allting växer upp på nytt. Men det är också så att
fördömelsen hindrar oss från att våga börja leta efter det som är ont i våra liv för att
verkligen lämna det åt Herren, utan i stället hanterar vi det som är synd på motsatt sätt.
Vi ursäktar det och förklarar bort det. Snålhet kallas inte för snålhet utan för sinne för
ekonomi. Vrede och häftighet kallas inte för vrede och häftighet utan för kort stubin.
Vi talar om vårt lite hetsiga temperament i ursäktande och urskuldande ordalag.
Maktlystnad kallas inte för maktlystnad utan samhällstillvändhet eller ansvarstagande
eller något annat fint.
Varför gör vi så där? Varför bekänner vi det inte inför Gud och blir fria? Därför att vi
inte tror på befrielsens möjlighet. Vi tror inte på förlåtelsen, vi tror inte att förlåtelsen

är något som befriar oss på allvar, därför att vi har en börda av fördömelse djupt i vårt
inre. Men när vi har den bördan, så blir vi inte heller fria. Kanske för en kort tid, en
kort stund, men inte varaktigt, för vi hade inte tro på befrielsen och vi hade en rot ur
vilken allt det onda kan växa upp på nytt. Vi kan uttrycka det så här: fördömelsen
blockerar mina möjligheter att handla i tro, att verkligen tro att Guds löften är sanna.
Och eftersom jag inte tror att Guds löften är sanna, så fungerar det inte heller i mitt liv.
Oerhört mycket klentro och tvivel växer upp just ur fördömelsens rot.
Men egentligen är det värre än så. Paulus talar om tron, hoppet och kärleken. Det är de
tre storheter som ska bestå. Det är inte bara tron som försvinner, vad värre är: hoppet
försvinner. Det är inte hela världen om jag inte har en tro på Guds löften, bara jag har
ett hopp. För så länge jag har ett hopp har jag en längtan, och när jag har en längtan då
söker jag mig till de ställen där jag kan få en tro. Det finns många människor som inte
bär en fördömelse i sitt inre och som upplever en stark hunger och törst efter att få ut
mer av himmelrikets goda. De söker Guds rike och hans rättfärdighet oupphörligt tills
de finner det, tills de får vad de söker — genom bön, genom bibelläsning, genom att
söka sig till kristna sammanhang, där gudsordet är verksamt och levande.
Men alla dessa människor som dignar under modlöshetens ande, som inte har något
hopp och därför inte söker, de har ingen tro som fungerar i deras liv, ingen tro som
förvandlar förhållanden. Och de har heller inget hopp som gör att de söker sig till ett
sammanhang där de kunde få en tro. Vi har redan sagt tidigare att den som bär på
fördömelse har svårt att älska — han älskar inte sig själv, han har svårt att älska andra.
Han känner sig inte älskad av Gud och har också svårt att älska Gud. fördömelsen
blockerar tron, den blockerar hoppet, den blockerar kärleken.
Fördömelse är något väldigt allvarligt. Det är viktigt att vi blir lösta från fördömelsen. I
Rom 7 talar Paulus om det onda som jag inte vill och gör, och det goda som jag vill,
och inte gör. Till slut brister han ut nästan som i en desperat fråga: "Jag arma
människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud, genom
Jesus Kristus, vår herre! Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds
lag och med min köttsliga natur syndens lag" (Rom 7:24-25).

"Så finns det ingen fördömelse..."
Har du någon gång frågat dig om Paulus någonsin fick något svar på den där frågan:
Vem skall befria mig från denna dödens kropp, vem ska föra mig ut ur denna vanmakt,
ur denna hopplöshet, ur denna segerlöshet, ur detta slaveri? Det verkar som om han
inte svarar på frågan. Han tackar visserligen Gud, men han svarar inte på hur han
någonsin ska kunna få den befrielsen. Jodå, han svarar på frågan. Det är bara det att det
är någon som stuckit in en kapitelrubrik mellan frågan och svaret. Kapitelindelningen
har tillkommit långt senare än texterna i Bibeln. De är tillkomna någon gång under
senmedeltiden. I första versen i kapitel 8 står det:
"Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus"
eller som det står i gamla översättningen:
"Så finns ,nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.”
Vad är det för svar han får på sin fråga: Hur ska du bli fri, hur ska det någonsin bli
något annat? Jo, du måste upptäcka att det inte finns någon fördömelse i ditt liv, att det

finns en grund för att du ska kunna leva helt utan fördömelse. Det ska inte finnas
någon fördömelse från Gud. Det ska inte finnas någon fördömelse från andra
människor. Det ska inte finnas någon fördömelse från dig själv. Det är Guds
målsättning. Det är frälsningens innehåll.
Det är detta Herren har gjort och vill få genomföra i ditt liv, därför att då vinner du
seger över allt det som du inte vinner seger över nu. Tron kommer att växa, hoppet
kommer att fröjdas i ditt inre, kärleken kommer att strömma både in i ditt liv och ut ur
ditt liv. Det är därför Paulus också skriver i vers 2:
"Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri
från syndens och dödens lag."
Vad är det för andlig lag som gör oss så fria? Jo det är detta att det inte finns någon
fördömelse. All fördömelse är lögn, all fördömelse är någonting som mörkrets välde
har prackat på oss. Fördömelsen säger ingenting om oss själva som är sant.
Fördömelsen bär ond frukt. Den är någonting som Herren redan tagit itu med. Vi ska
bara upptäcka det och låta honom genomföra det i våra liv som han redan gjort för hela
mänskligheten. Han har burit all fördömelse. Vi är fria. Vi ska bli fria. Det är inte Guds
mening att vi ska leva i fördömelsen. Det är inte Gud som ger oss modlöshetens ande.
Låt mig nu ge ett exempel på hur vårt trosliv kan blockeras. Då och då kommer till
våra församlingar predikanter med en gåva att hela de sjuka. Ofta präglas deras
förkunnelse av en stark trosvisshet och ofta understryks behovet av att vi växer i tro för
att vi ska kunna ta emot helandet. Gud har redan ställt helandet i ordning för oss. Vi
behöver bara ta emot i tro. Inte sällan blir många botade i sådana här gudstjänster —
jag har blivit det själv. Men vi vet allesammans att många blir inte botade. Många av
dem som inte blir botade kan i stället komma att bli själavårdsfall.
Det man då finner när man samtalar med en sådan människa är att hon upplever en
oerhörd fördömelse för att hon inte blev botad. "Just för att jag inte blev botad måste
det vara något fel på mig. Det är något fel på min tro, och eftersom jag inte vet hur jag
ska bära mig åt för att få någon annan tro än den tro jag har, så är det tydligt att Gud
inte vill hjälpa mig. Han har förskjutit mig. Jag känner mig fördömd."
Många pastorer och själavårdare som samtalat med sådana här människor går sedan ut
i mer eller mindre öppet angrepp mot trospredikanter, som dock har en gåva från Gud
att hela de sjuka och har en kallelse att predika tro. Vad är det som har hänt? Jo, de har
i regel förväxlat orsak och verkan. De trodde att den sjuke som inte blev botad kände
fördömelse för att han inte blev botad. Det är klart, det gör han. Men fördömelsen
fanns där först på plan. Det var kanhända den som gjorde att han inte blev botad. Och
det var kanhända den som gjorde att han inte kunde växa i tro, trots att predikanten
efter bästa förmåga och i Andens kraft undervisade om hur man växer i tro och hur
man tar emot ett helande från Herren.
Ska vi så nämna litet grand om vad som händer när fördömelsen blommar upp i våra
liv. Jag har sagt förut att vi kan gå med en grundupplevelse av fördömelse, värdelöshet,
övergivenhet och bortskjutenhet. Vi kan också gå med en grundupplevelse av skuld, en
grundupplevelse av att vi knappast har rätt att finnas till, att vi bara får vara med på
nåder, på ett hörn i tillvaron. Men i regel kan vi hålla den här upplevelsen på avstånd.
Vi söker olika kompensationer. Jag har nämnt karriärlystnad, njutningslystnad och

annat som vi kan tillgripa. Ofta försöker vi ljuga bort den, släta över den. Vi kallar den
för lite dåligt självförtroende eller något annat. På sådana vägar kan vi ofta hålla den
här grundupplevelsen i schack och under en viss kontroll. Ibland händer det att den
spränger fördämningarna och blir den allt dominerande upplevelsen i en människas
själsliv. Vi kallar då tillståndet för depression. Några av grunddragen i en depression är
för det första just tröttheten, vanmakten, oförmågan, ångesten, värdelösheten och
självanklagelserna. Självanklagelserna är ett väldigt viktigt drag i varje depression.
Man kan få höra en deprimerad människa anklaga sig själv för rent groteska ting. Hans
familj kan säga att det här är den snällaste människa som går i ett par skor, och ändå
anklagar han sig själv för att vara så elak mot familjen.
Det här går inte att tala till rätta, därför att det här är självanklagelser framsprungna ur
något levande, någonting som tillskansat sig en tvingande makt. All sådan
självanklagelse, all sådan självfördömelse kan naturligtvis spira fram ur mänskliga
relationer, besvikelser i det förgångna, situationer då man hade längtat efter
uppskattning, längtat efter kärlek, längtat efter glädje men på sin höjd blivit bemött
riktigt, tekniskt fulländat, men opersonligt. Eller kanske med ett öppet förskjutande, ett
öppet avståndstagande. Men det kan ju också spira fram ur gudsförhållandet, ur den
självfördömelse som är resultatet av att man inte vinner seger över synden i sitt liv och
som är förutsättningen för att synden ska finnas kvar.
Låt oss lyssna till kung David. Han berättar om hur han vid ett tillfälle var deprimerad.
Han hade syndat med BatSeba och sedan låtit döda Uria, hennes make, för att sopa
igen spåren efter sig. Den skuld som på det sättet blev levande i hans liv anklagade
honom sedan alldeles fruktansvärt. Den anklagelsen höll honom sedan borta från Gud
— för det är det typiska. Den inre anklagelsen, självanklagelsen berövar oss tron på
förlåtelsen och nåden och berövar oss hoppet om att en sådan tro är möjlig.
Gud var tvungen att skicka Natan till David för att få honom att göra upp med Gud.
Efteråt vittnar han i Psalm 32:
"Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.
Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning, och i vilkens
ande inte är något svek. Så länge jag teg, för-smäktade mina ben vid min
ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft
förtorkades som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för
dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade: 'Jag vill bekänna för
Herren mina överträdelser.' Då förlät du mig min synds missgärning. Sela.
Därför skall alla fromma be till dig på den tid då du är att finna.
Sannerligen, om än stora vattenfloder kommer, skall de inte nå till dem.
Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med räddningens jubel omger
du mig. Sela."
När David säger: "Dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkades
som av sommarhetta", ger han en utmärkt bild av en depression där självanklagelserna
fullständigt ohämmat tar livsmodet och livskraften ur honom. Vi förstår att detta är
starka ting. Det är viktigt att Herren får lösa oss ifrån det här. Det är viktigt att vi
förstår att vägen till seger över de synder vi dagligen tänker på och brottas med, kanske
också den olydnad som vi dagligen lever i och har sådan liten makt över kan vara att vi
först låter Herren lösa oss från fördömelse. Vi tänker så ofta: "Om jag bara får seger

över allt det andra, så ska fördömelsen också försvinna sin väg."Men det är tvärtom,
och detta tror jag är den viktigaste upptäckt vi kan göra som kristna. Jesus säger att
om vi förblir i hans ord ska vi förstå sanningen, och sanningen ska göra oss fria. Vi ska
bli så fria att vi inte längre är syndens trälar.
Vad är det för sanning som ska göra oss så fria? Jo1 det är sanningen att det inte finns
någon fördömelse i dag. Trots allt vad vi tänker och tycker om oss själva, så finns det
ingen fördömelse. I det ögonblick jag ser det här och kommer till Gud, inte längre med
allt det andra för att bli fri ifrån det och sedan bli fri från fördömelsen, utan kommer
med fördömelsen för att först bli fri från den och sedan bli fri från allt det andra, då
börjar vägen ut i frihet på allvar. Ofta kan det vara viktigt att man först har fått förlåta
de människor som man har någon bitterhet, till. Men sedan måste man ta itu med att
med Guds hjälp bli löst från fördömelsen, så att man kan förlåta sig själv och sluta att
anklaga sig själv.
Med Guds hjälp kan man börja att älska sig själv, så att man därigenom kan få en seger
över allt vad egoism heter i sitt liv. Sedan kan man bli av med avund, förakt,
missunnsamhet, självupptagenhet, självcentrering, njutningslystnad och med allt annat
som hör ihop med självfördömelsen. Allt det där andra måste vi ha för att orka leva
vidare med vår självfördömelse. Det där behövs inte längre, när du kan älska dig själv,
så som Gud älskar dig. Det är viktigt att du får tro till detta att det inte finns någon
fördömelse. Det är då du blir löst ifrån träldom till mycken synd. Begär inte av Gud att
han ska lösa dig från träldomen först, för att du ska uppleva frigörelse från
fördömelsen sedan. Då är det ändå ytterst sett inte av nåd som du blir fri utan genom
att du presterat något. Men när du upptäcker vad nåd är, då upptäcker du att det finns
ingen fördömelse. Det finns en Gud som älskar dig. Du har inget behov av allt det
andra, det som hittills haft en tvingande makt, därför att du fördömde dig själv. Att se
fördömelsen som det onda den är och med Guds hjälp gå ut ur den är vägen till ett liv i
frihet.

6
Förspillda tillfällen
De flesta kristna går omkring med kroniskt dåligt samvete. Det är så mycket som de
borde göra. Det är så mycket som de ville göra, men som de av någon anledning inte
kommer sig för med. Går man runt och frågar: "Vittnar du som du borde?" så krymper
de flesta ihop. "Usch nej, det gör jag inte. Det är så många möjligheter till vittnesbörd
som går förlorade."
Det finns en söndag på året då det i Svenska kyrkans evangeliebok står rubriken
"Förspillda tillfällen". Det är den tionde söndagen efter Trefaldighet. Man kan nästan
inte se den här rubriken utan att krympa ihop totalt och tänka att den här söndagen
handlar om mig. Det är min söndag. Det är väldigt lätt gjort att man gör den till "det
dåliga samvetets söndag", självföraktets söndag. Det blir en sorts frosseri i
misslyckanden. Efteråt känner man sig inte stärkt. Man känner sig inte bättre rustad att
gå ut och ta vara på olika tillfällen som Herren sänder i ens väg. Man känner sig
snarast bara ännu uslare, ännu mindre skickad att vittna eller vad det nu kan vara som
de olika tillfällena går ut på.
Ibland handlar frågan om förspillda tillfällen inte bara om att man missar vissa
uppdykande chanser som möter en på livets väg. Det finns människor som med smärta
måste erkänna att hela deras liv på något underligt sätt är ett förspillt tillfälle. Jag har
träffat många människor som gått omkring med en känsla av att livet rinner mellan
fingrarna på dem. Det leder ingen vart. Man ser inget resultat. Livet bara går, det bara
försvinner och man vet inte vad man ska göra åt det. Det är inte bara så att man missar
små punktchanser som dyker upp här och var. Hela ens liv känns förlorat och
meningslöst. Och ju mer man ser detta faktum i ögonen, desto svagare blir man på
något sätt, desto mera oförmögen blir man att åstadkomma en förändring.
När vi resonerar så här är vi inte kristna, utan då är vi fariséer. Fariséerna predikade
ständigt om vad människan skulle göra, vad hon skulle prestera för att allt skulle bli
bra. Kristen tro förkunnar något helt annat. Den säger att vi människor inte är kapabla
att göra så värst mycket varken av enskilda små tillfällen som dyker upp eller
egentligen av hela vårt liv. Kristen tro undervisar om att allting som har något värde är
kärlek och har kärlek till sitt innehåll och till sin drivfjäder. Allting som inte sker av
kärlek är ingenting.
"Om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting",
säger Paulus. Kärleken är det viktiga, och vi måste tillägna oss en kristen undervisning
om hur kärleken fungerar i våra liv, därför att det som gör att jag t ex missar en chans
att vittna på jobbet kanske är att kärleken inte finns där. Mitt vittnesbörd som skulle
flyta ut ur mitt innersta till medmänniskorna runt omkring eller till just den person som
jag talade med skulle vara min kärlek för just honom, hans situation, hans bästa osv.
Men så har jag inte den kärleken. Jag tänker i stället mera på mig själv och
vittnesbördet blir aldrig av. Det som kan förvandla våra liv från att vara ett förspillt

tillfälle från början till slut till att bli något rikt, något oerhört välsignat och
välsignande är kanske att kärleken får bli vår drivfjäder, som formar våra målsättningar
med livet.

Hur fungerar kärleken?
Hur ska vi komma in i ett sådant liv där allting är kärlek? Vi läser i 1 Joh 4:16—19:
"Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.
Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i
honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara
frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna
världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken
fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd
har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss."
Den sista meningen är så oerhört viktig. All verklig kärlek som flyter ut ur vårt väsen
är ingenting som har sin grund och sitt ursprung hos oss, säger Johannes. Den är alltid
någonting som vi har tagit emot från Gud. Om vi inte förstår innebörden i det här, blir
vi väldigt främmande för själva grunden i den kristna tron.
Fariséerna trodde att de själva kunde åstadkomma kärlekens gärningar. Kärleken var
någonting som skulle kunna flyta fram ur deras eget väsen. Så är det inte. Så länge vi
tror det är våra liv kantade av förspillda tillfällen i sig själva. När vi ser på våra egna
liv och på vad som sker i våra församlingar och tänker: "Hur mycket är det som har sin
rot, sitt ursprung, sin drivkraft just i kärleken?" då blir vi lite deprimerade, inte sant!
Mycket kan ha sin grund i goda avsikter. Mycket av det vi gör kan vara välment.
Mycket kan ha den rätta läran som drivfjäder. Men väldigt mycket, det alldeles
övervägande av vad vi gör, har fruktan, ängslan, osäkerhet, otrygghet eller
självcentrering till drivfjäder, även om vi ofta nog förmår maskera det vi gör,
åtminstone för oss själva, för att bevekelsegrunderna ska se tillfredsställande ut. Då
kommer en mycket intressant fråga, och det är den här: När nu relativt lite av det vi gör
har kärlekens drivfjäder i sig, vad beror det på? All kärlek som flyter ut från oss är ju
kärlek som vi har fått från Gud ungefär som allt ljus som går ut från månen inte är dess
eget ljus, utan ljus från solen. Eftersom det är så här, kan vi tänka oss tre förklaringar.
Den första är denna: Gud älskar oss inte särskilt mycket. Det är ingen bra förklaring,
det vet vi. Den stämmer inte. Vi stryker den. Förklaring nummer två är denna: Vi som
kristna står allesammans i ett oerhört regn av kärlek. Kärleken bara faller över oss
ständigt och vi sörplar åt oss av den, vi uppfylles av den, vi låter oss hänföras av den,
vi lever av den och fröjdas och gläds åt den varje ögonblick. Men så är vi sådana
inpiskade egoister att vi inte vill ge den vidare. Vi bara tar åt oss och tar åt oss för egen
del och behåller alltsammans själva.
Jag tror att vi ofta utan att ha tänkt igenom problemet förutsätter att det är så här det
går till, därför att vi i våra predikningar ofta uppmanar varandra till goda gärningar.
Ställ upp för det, ställ upp för detta. Visa nu världen att vi tillhör Kristus, att kärleken
finns här. Visa nu! Ju mer vi säger så här till varandra, desto mer dåligt samvete får vi.
Ju mer vi känner oss anklagade i vårt inre, desto mer krymper vi ihop. Därför tror jag
inte att det här är den rätta förklaringen. Jag tror det är ganska få kristna som känner
igen sig i detta att de hämningslöst suger åt sig allt vad kärlek, glädje, ljus och kraft

heter bara för att få behålla för sig själva. Vad de flesta kämpar med är att de ville så
gärna få ge, men de har inget att ge. Men hur kan det komma sig? Om nu Gud älskar
oss allesammans och öser kärlek över oss i varje ögonblick och vi ändå står där utan att
ha någon kärlek att ge vidare...
Det finns bara en vettig och förnuftig förklaring, och jag tror den är sann: Gud öser
kärlek över oss, och vi kan inte ta emot den. Att hjälpa människor in i det kristna livet
och att hjälpa människor vidare till en tillväxt i det kristna livet är nästan alltid en fråga
om att hjälpa människor att ta emot kärlek och att ta emot mera kärlek.
Det här är en svår konst. Den är mycket svårare än vi tror. Och vad värre är — vi
undervisar nästan aldrig om den. Jag tror att det i sin tur beror på att vi har för oss att
det är väldigt lätt att ta emot kärlek. Vi tänker att kärlek är någonting som är väldigt
svårt att ge och väldigt lätt att ta emot. Det tror jag är fel. Om vi har kärlek i vårt inre,
är det inget vi högre önskar än att få ge av den kärleken. För kärlek, när du har den i
ditt hjärta, är som en flodvåg när den just brutit igenom en fördämning. Den söker sig
en väg fram. Den ligger inte stilla. Det är inte kärlekens väsen att vara still. Kärleken är
en naturkraft som söker sig en väg ut ur ditt liv. Gör den inte det, så är det inte kärlek.
Den som har kärlek önskar inget högre än att få ge. Det finns ingen smärta som är
större än den att ha kärlek som man absolut inte får någon möjlighet att ge ut. Ingen
besvikelse, ingen förlust kan mäta sig med den smärtan — den smärta som finns hos
Gud, när han flödar över av kärlek, som inte finner någon mottagare. Kärlek är lätt att
ge, för kärlekens väsen är att söka sig ut ur ens eget liv. Men kärlek är svår att ta emot,
oerhört svår. Det är vår oförmåga att ta emot kärleken från Gud som gör att kärleken är
en sådan oerhörd bristvara i vår värld. Att vi tror att kärlek är svår att ge beror på att vi
går omkring och försöker att ge kärlek utan att ha någon. Om du inte har några pengar
är det väldigt svårt att ge bort pengar. Har du pengar är det ingen konst alls.

Hur tar man emot kärlek?
När vi nu ska gå in för att lära oss att ta emot kärlek kommer vi mycket snabbt att finna
att vi lämnas hel i sticket av denna världens visdom. Du kan läsa ganska många böcker
i psykologi, psykiatri osv, utan att hitta ett ord om hur man tar emot kärlek. Det står
inte där. Du kan läsa tjocka volymer om hur viktigt det är att barnen får kärlek ifrån
tidigaste spädbarnsåldern och långt fram i livet för att växa till och bli harmoniska och
lyckliga och starka. I regel finner du inte ett ord om hur man tar emot kärlek. Det
uppfattas som en fullständig självklarhet att vi alla kan ta emot kärlek. Så fort det bara
finns kärlek som kommer i ens väg, så kan vi ta emot den.
Men eftersom vi börjar förstå att Guds kärlek hela tiden faller över alla människor på
vår jord, och ändå lever praktiskt taget alla i en oerhörd utsvultenhet på kärlek, måste
det alltså vara något fel på vår mottagarfunktion. Vi måste räkna med att det felet var
något som uppkom i samband med syndafallet. Detta kan i sin tur vara förklaringen till
att det inte står något i psykologiböcker om hur man tar emot kärlek. Psykologiböcker
vet ingenting om syndafall och talar inte om synd. De vet mycket om skuldkänslor men
vet ingenting om skuld. I stället måste vi läsa i Bibeln. Och vi måste förstå att om vårt
bristande mottagande av kärlek sammanhänger med syndafallet, kan vägen in i ett rikt
mottagande av kärlek inte bli någon populär väg. Det blir ingenting som alla genast
reser sig upp och ropar hurra, när de får se. Det måste vara en trång port och en smal

väg. Jesus talar många gånger om hur man finner vägen till livet eller hur man finner
livet självt.
"Den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för
min skull, han skall finna det."
Detta liv med stort "L" är kärleken — kärleken från början till slut. Bibeln undervisar
om det här genom att ofta byta ut uttrycket "Guds kärlek" mot uttrycket "Guds nåd".
När vi läser uttrycket Guds nåd är det väldigt lätt att tänka att det säger någonting om
Gud. Att Gud egentligen är sträng. Han är egentligen en sur och ilsken och elak Gud.
Men han kan tänka sig att göra undantag ibland. Han kan tänka sig att vara litet
överlägset nådig, ett "ja ja, då får jag väl låta udda vara jämnt för den här gången".
Man får liksom en känsla av att Guds kärlek är ett undantagstillstånd. Gud är den
stränge Guden, den straffande Guden, men den Gud som accepterar människan trots
allt, därför att han är också nådig lite vid sidan om.
Jag tror i stället att det är tvärtom. Uttrycket Guds nåd säger någonting om hur Guds
kärlek måste tas emot och hur all annan kärlek också måste tas emot för att fungera i
våra liv. Vi tänker oss i stället så här: Gud flödar över av kärlek. "Så älskade Gud
världen", den syndiga världen, "att han gav den sin ende son." "Gud bevisar sin kärlek
till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare." Gud gjorde detta av
kärlek, av en överflödande kärlek som inte söker sitt, en kärlek som inte räknar
förtjänster och som absolut inte är något undantagstillstånd utan som är den enda
naturkraften, den allt överordnade. Det talar om en kärlek som ges ut som en
självklarhet. Men nu är det så att kärlek kan aldrig tas emot som en självklarhet. Den
ges alltid ut som en självklarhet, men den kan aldrig tas emot som en självklarhet. Tar
du emot en människas kärlek eller Guds kärlek som en självklarhet eller rent av som en
rättighet, då förlorar den varje form av förvandlande kraft i ditt liv. Du kan aldrig ta
emot en annan människas kärlek som en rättighet eller rentav som något du kan kräva
och själv förvandlas till att ge kärlek vidare — naturligtvis inte. Om du däremot tar
emot människors kärlek eller Guds kärlek som en nåd, som något oförtjänt, som en stor
och dyrbar gåva att hänföras över, att förundras över, att bli i djupet tacksam över, då
börjar kärleken få en förvandlande kraft i ditt liv.
Jesus säger: "Den som mister sitt liv han skall finna det." Vad är det vi mister för att
finna? Egentligen vill vi väldigt gärna ha det så att kärleken är en rättighet. Det är
psykologiböckernas utgångspunkt. Barnet har rätt till kärlek från sina föräldrar. Och
oerhört många människor går i vuxen ålder och är djupt besvikna över att de som barn
inte fick all den kärlek som de anser att de hade rätt att få. Om man ordentligt frågar ut
dem visar det sig att de kanske fick en hel del kärlek. De kanske är besvikna för att de
inte fick någon kärlek från pappa, men fick massor av kärlek från mamma. Men det
som format deras liv är inte den kärlek som mamma gav, utan den kärlek som pappa
inte gav.
Hur kan det bli så här? Man ser kärleken som en rättighet. "Ja, visst fick jag en del
kärlek, men jag hade rätt till mycket mer." Den kärlek man då fick hade ingen
förvandlande kraft i ens liv. Man såg inte den kärlek man verkligen fick, för man
uppfattade den inte som en nåd. Man uppfattade den som en självklarhet, kanske rent
av som en rättighet. Då har kärleken ingen förvandlande kraft.
Det är oerhört lätt att vi gör detsamma med Gud. Vi uppfattar hans kärlek som en

självklarhet. Jag tror det är därför vi kan stå mitt i Guds kärleks ström och ändå ta emot
så lite som vi gör. Vi kan vara så oerhört rika som vi faktiskt är i Kristus och ändå vara
så djupt fattiga som vi i praktiken är.
Vi kan sammanfatta en del av det vi sagt i en enda sats: Kärlek ges alltid ut som en
självklarhet och måste alltid tas emot som en nåd. Den är självklar för givaren, men
den är aldrig självklar för mottagaren. Så måste det vara med all kärlek mellan
människor och mellan Gud och människor. Det vi ger ut av ansträngning är inte kärlek.
Det vi beslutar oss för är inte kärlek, det bär aldrig kärlekens frukt. Men det vi tar emot
som en självklarhet är inte heller kärlek. Det ger aldrig kärlekens upprättelse i vårt inre,
bara det vi tar emot som nåd. Det betyder i sin tur, att om jag ska ta emot kärlek av
någon, så måste jag underordna mig honom. Det gäller på det mänskliga planet såväl
som i förhållande till Gud.
Paulus talar mycket om det här i Ef 5:21:
"Underordna er varandra i vördnad för Kristus."
En sådan egendomlig tillsägelse! Den är utmärkt. Den gör det möjligt för oss att ta
emot kärlek från varandra. Riktigt på djupet går Paulus när han talar om föräldrarna
och barnen. Ef 6:1—4:
"Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa
aktning för din far och din mor: det är det första bud som följs av ett löfte:
för att det skall gå dig väl och du skall få leva länge på jorden. Och ni
fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens
vilja."
Den moderna psykologin berömmer sig gärna av att ha kastat ut det här budet, att ha
frigjort sig för alltid ifrån det. Man hade för sig att det stod att man skall visa aktning
för far och mor, på det att de må kunna göra som de vill, fullständigt tyrannisera och
terrorisera sina barn, strunta i dem, uppfostra dem i all sorts brutalitet. Paulus är
medveten om att den risken finns. Det finns en risk i allt mottagande av kärlek. Om du
vill leva helt utan risker i ditt liv, så kan du aldrig ta emot någon kärlek. Han säger att
det här budet är givet för barnens skull. Jag tror att det är givet därför att om inte
barnen på ett sunt sätt underordnar sig sina föräldrar, så kan de inte ta emot
föräldrarnas kärlek. Han säger samtidigt: "Ni fäder, reta inte upp era barn..." Det fjärde
budet ger inte föräldrarna någon fullmakt att tyrannisera.
Vi berömmer oss så oerhört av att vi menar oss i vår tid ha upptäckt barndomens
grundläggande betydelse för den vuxnes själsliv och att besvikelser och svåra
upplevelser i barndomen kan forma den vuxnes neuroser. Det är ingen nyhet alls. Vi
har för oss att det är något som Freud upptäckt. Det visste Paulus om 1850 år tidigare.
Men Paulus undervisning börjar där psykologiboken slutar. Han är helt klar över att
barndomen betyder mycket, men för att barndomen verkligen ska få en positivt
formande karaktär måste barnen underordna sig föräldrarna på rätt sätt.
Det räcker inte bara med att predika för föräldrarna vad de ska göra, att de ska ge sina
barn all tänkbar kärlek. Det måste också finnas en mottagarfunktion som på olika sätt
måste uppammas för att det hela ska lyckas. Annars kommer man så lätt in i den
enorma träldom som många föräldrar lever under idag: att de måste ge en perfekt
kärlek till sina barn, annars kan barnen få en dålig start i livet.

Det finns många föräldrar som så trälar under detta att de nästan håller på att gå under
av ängslan och oro för att de inte ska ge sina barn bästa tänkbara kärlek. Och hur de än
slösar med kärlek över barnen blir barnen bara oregerligare och ostyrigare och verkar
inte lyckliga ett dugg. Och föräldrarna tar åt sig hela tiden och tänker att det är fel på
deras kärlek. Så försöker de ännu bättre, och så fungerar inte det heller, eftersom
barnen inte underordnar sig sina föräldrar och inte kan ta emot den kärlek de får.
Kärleken får ingen förvandlande kraft i deras liv, fastän föräldrarna verkligen satsar
allt för att ge barnen kärlek, uppmärksamhet, uppmuntran osv. Barnen tar inte emot.
De kan inte ta emot, de underordnar sig inte. De upplever inte föräldrarnas kärlek som
nåd, eftersom det i hela vårt samhälle finns som en grundtanke att barnen har rätt att
kräva föräldrarnas kärlek. Den är en självklarhet för mottagaren men inte för givaren,
och då fungerar det inte.

Kravmentaliteten
När jag tar emot kärlek som en självklarhet eller som en rättighet blir jag inte tacksam.
Jag är aldrig tacksam över någonting som är min rättighet eller något som är en
självklarhet. Om Guds kärlek ska ha en förvandlande kraft i våra liv måste vi börja att
leva i tacksamhet. Detta är oss oerhört främmande. Vi fostras i vår tid och vår
kulturmiljö på allt sätt till att kräva saker. Vi kräver det och vi kräver detta. Och
kravmentaliteten blockerar vår förmåga att ta emot kärlek. Ju mer den får smyga sig in
i våra liv, desto mer blir Guds kärlek ställd utanför.
Låt mig ta ett exempel. Människor i vår tid har betraktat arbete som en förbannelse,
som skulle avklaras med minsta möjliga insats på kortast tänkbara tid med största
möjliga lön. Vägen till att nå detta mål var kravmentalitet. Arbetet och all den
välsignelse som det kan ge oss både av inkomst och sysselsättning får då inte kärlekens
förvandlande kraft i våra liv. Vi är inte tacksamma. Vi växer inte av det, vi krymper
ihop i bitterhet och missnöje.
Hur blir det när jobben till sist försvinner därför att vi gör så lite för så mycket betalt
att ingen människa vill anställa oss? I utlandet vill man inte köpa våra grejer. Hur löser
vi då problemet? Inte genom att omvända oss, ångra vår uppblåsthet inför Herren, be
om nåd och ta emot det vi har som nåd och börja tacka. Vi kräver. Vi kräver av
politikerna. Det är deras sak att se till att vi har jobb. Människor som formar sina liv så
här ställer sig helt utanför Guds kärleks ström. Det betyder inte att Gud slutat älska.
Den kärlek som utgår från Gud är dessa människor oförmögna att ta emot.
Låt oss se ett intressant bibliskt exempel på ett förspillt tillfälle. Det handlar inte om
människor som inte vittnade där de kunde ha vittnat och som i stället borde gå omkring
och ha dåligt samvete, utan det handlar om människor som hade en oerhörd möjlighet
att ta emot av Guds kärlek och inte såg den möjligheten. Den gick dem så totalt förbi
att de aldrig ens märkte den. Det handlar om människorna i Nasaret när Jesus kom dit.
Matteus, Markus och Lukas berättar om den här episoden. Vi ska läsa i Markus och
Lukas. Vi börjar i Markus 6:1—6:
"Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde
med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Och de
många som hörde honom häpnade och sade: "Var har han detta ifrån? Vad
är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med

sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och
Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?' Så blev
han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: 'En profet blir ringaktad
bara i sin hemstad bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte
göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina
händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro.' "
Vi läser samma episod i Lukas 4:16—30:
"Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han
till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav
honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den, fann han det ställe där
det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att
framföra ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna
befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet
och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav
den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar
riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: 'Idag har detta
skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.' Alla prisade honom och
häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: 'Är
det inte Josefs son.' Då sade han till dem: 'Snart kommer ni med talesättet:
Läkare, bota dig själv! och säger: Allt som vi här hört att du har gjort i
Kafarnaum, gör det här i din hemstad också.'
Sedan sade han: 'Sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag
försäkrar: det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav
regn på tre och ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet.
Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära
Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid, och
ändå blev ingen av dem botad, däremot syriern Naaman.' Alla i synagogan
blev ursinniga när de hörde detta, de sprang upp och drev honom ut ur
staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för
att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte
sin väg."
Här kom nu Jesus till sin hemstad, till människor som han kände inte bara i egenskap
av sann Gud. Han hade vuxit upp tillsammans med dem, och det fanns säkert många
som han hade många goda minnen av och som han älskade kanske på ett alldeles
speciellt sätt. Jag tror han kände särskilt för sin hemstad. Det ligger ju inget onaturligt i
det. När han kom dit var han full av helig Ande. Jag tror han vet om människornas nöd,
problem och svårigheter. Han har levat bland dem i många år, sett deras nöd, deras
svårigheter, men hans tid har ännu inte varit kommen. Han har inte kunnat göra något.
Han har bett till Fadern, men han har inte kunnat utföra underverk så som han gjorde
under den begränsade tid då han var fullt verksam. Men nu står han där. Och kärleken,
den som förvandlar, den som helar, den som upprättar och gör allting nytt, den kan nu
flyta från Fadern genom Sonen och ut till människorna. Och han står där uppfylld av
sin kärlek och önskar inget annat än att få ge av den kärleken till människorna. Markus
skriver: Han kunde inte bota dem. Han kunde inte.
Både Markus och Lukas berättar för oss att det här inte berodde på att Jesus saknade

den helande kraften eller möjligheten att upprätta, att förvandla. Han flödade över, men
människorna tog inte emot. De kunde inte. Varför kunde de inte? De betraktade det
som en självklarhet att Jesus skulle ge dem allt detta. När Jesus kom till Kafarnaum,
betraktade människorna inte det som en självklarhet. Jesus kände inte de människorna,
han hade inte levat där, han hade inte vuxit upp där. Gav han dem något där så var det
av nåd. Men människorna i Nasaret stod i en så nära mänsklig relation till Jesus att de
ansåg det vara fullständigt självklart att han skulle ge precis allt han hade. Och han
hade ingenting att ge dem. De kom med en sorts kravmentalitet. Prestera nu samma
underverk här! Lös nu våra problem! Visa vem du är! Och det fungerade inte.
Lukas koncentrerar sin berättelse på vad som hände i synagogan på sabbaten den sista
dagen Jesus var i Nasaret innan han gick genom folkhopen och vandrade vidare. Här
står inte talat om att bota sjuka. Men Markus berättar för oss hur Jesus velat bota de
sjuka, men han kunde inte. Jag tror det betyder att när Jesus kom till staden var han där
inte bara en sabbat, han var där en längre tid än så. Men det som lyckades på andra
håll, det misslyckades i Nasaret. Till sist blev det sabbat. Alla gick till synagogan,
Jesus också. Nu var prövningens timme inne. Alla hade ju hört vad som hänt i andra
städer. Jesus sitter där i synagogan. Man räcker honom bokrullen. Nu vill man få veta
vem Jesus är. Och det är inte så att kravmentaliteten sjunkit undan för undan. Den har
stigit. Nu önskar man få ett ordentligt besked. Man kräver. Jesus reser sig upp och
läser ur Jesaja 61, och så säger han att idag har detta skriftens ord fullbordats inför era
öron, inför er som hör.
Det ligger en väldigt djup mening i detta. Invånarna hade gärna velat se det ordet
fullbordat inför sina ögon, men det fick de inte. Jesus läser den profetian och säger:
Den handlar om mig. Och man kan tycka: En sån utmaning. Här hade han ju
misslyckats på allt sätt när det gällde att verkligen bevisa det inför människornas ögon.
Kraven har bara stigit och stigit och man önskar nu få veta: "Vem är du, Jesus?" Jesus
läser en av de dyrbaraste messiasprofetiorna och säger: "Det är jag." Det var en ganska
kort predikan han höll. En enda mening. Det räckte för att det skulle bli sjögång i
synagogan.

Nåd eller rättighet
Det står i de flesta bibelöversättningarna att människorna blev glada och på olika sätt
prisade Jesus och förundrade sig över det han hade sagt. Jag tror inte det är rätt
översatt. Den grekiska texten talar inte om för oss riktigt vad det var som hände. Det
står ganska ordagrant översatt i den gamla översättningen: "De gav honom alla sitt
vittnesbörd." Men det står inte om de vittnade för honom eller emot honom. Jag tror att
i själva verket har Hedegård slagit huvudet på spiken när han i sin översättning skriver
så här: "Då började han tala och sade till dem: 'I dag har detta Skriftens ord uppfyllts,
när ni hörde det.' Då trädde de alla upp som vittnen mot honom och förundrade sig
över de nådens ord, som gick ut från hans mun. De frågade: 'Är icke detta Josefs son?'
De flesta hade inte tänkt sig att Jesus var Messias. Men de hade åtminstone tänkt sig att
han var någon sorts profet, någon som hade kraftgärningarnas nådegåva av något slag.
Nu har man velat sätta honom på prov i synagogan. Jesu säger: "Jag är Messias", och
då blir det som sagt sjögång. Och då säger Jesus: "Nu kommer ni naturligtvis att börja
anklaga mig för att jag inte kan bota de sjuka, och ändå utger jag mig för att vara

Messias. I den här profetian står det ju t o m att jag ska ge syn åt de blinda, hörsel åt de
döva, att sjuka ska bli friska och att bundna ska bli fria. Och jag har inte lyckats med
någonting i Nasaret. Nu kommer ni allihop att säga till mig: Läkare bota dig själv. Gör
nu själv något åt din svaghet. "
Så talar han om två tillfällen ur Gamla testamentet, då Guds kärlek riktade sig till
hedningarna. Jesus säger till dem att det är deras förakt för honom, deras
rättighetstänkande, deras inställning att det de kunde få av honom inte är nåd utan
rättighet. Man tar inte emot nåd från en människa som man har känt i hela sitt liv, allra
minst om man är äldre och tycker sig vara visare och bättre på många sätt. Man tar inte
emot nåd ifrån honom, och den kärleksström från Gud som kan gå genom den
människan, den går en förbi.
"En profet blir inte föraktad någon annanstans än i sin hemstad", säger
Jesus.
Han kan inte förvandla där, han har inget att ge, dvs han har mycket att ge, men de kan
inte ta emot. Och det är därför att mottagande av kärlek och allt vad kärleken medför i
våra liv handlar om underordning — underordning till tacksamhet. Detta fanns inte i
Nasaret.
Om jag ska ta emot någonting som har med kärlek att göra från en människa, så måste
jag underordna mig den människan. Det räcker inte att jag underordnar mig Gud om
jag ska ta emot en kraftgärning som Gud förmedlar genom en människa. Jag måste
också i den stunden underordna mig den människan. Det innebär inte att han har rätt att
överordna sig mig och bli någon sorts tyrann. Kärleken överordnar sig aldrig. Kärleken
ges alltid ut som en självklarhet, men den kan aldrig tas emot som en självklarhet.
För människorna i Nasaret var det en självklarhet att Jesus skulle ge dem allt han
kunde ge dem. Men de kunde inte få någonting. De hade aldrig trängt in i vad nåd är:
Att Gud ger ut kärlek som en självklarhet, men att vi måste ta emot den som nåd om
den alls ska ha någon förvandlande kraft i våra liv. Jesus förundrade sig över
människornas otro. Jesus provocerade fram denna otro hos människorna för att de
skulle se den. Han försökte inte alls komma dem till mötes och vara snäll och vänlig
mot dem. Han provocerade fram den, och det slutade med att de ville slå ihjäl honom.
Kravmentaliteten, självklarhetstanken hade drivits till sin yttersta spets. Man ville döda
Jesus.
Jag tror att Jesus gjorde så av omtanke om människorna i Nasaret. Bara därigenom fick
människorna där kanske till sist en möjlighet att se hur ont det här självklarhetstänkandet är. Mitt i skaran i synagogan satt hans egna anhöriga. Markus berättar om
hur de strax innan hade sökt upp honom. De trodde han var från sina sinnen. De ville ta
hem honom och avbryta hans offentliga verksamhet. Men just genom att Jesus
provocerade på detta sätt bidrog han säkert till att Maria så småningom kom till tro och
kom med i den första församlingen liksom Jesu broder Jakob, som tom blev
föreståndare i församlingen i Jerusalem.
Läser vi i själva grundtexten i Jesaja 61, den som Jesus läste upp i Nasaret, så står det
så här: "Han helar de förkrossades hjärtan." Förkrosselsen är viktig för att vi ska kunna
ta emot läkedom och helande. Vi behöver verkligen få en vision från Gud av hur
oerhört infiltrerade vi är av rättighetstänkandet och självklarhetstänkandet när det

gäller all sorts kärlek, hur obenägna vi är att ta emot kärlek som nåd.
När detta blir klart för oss och Herren får börja undervisa oss om hur vi på ett rätt sätt
tar emot kärlek, ska vi också vänta stor förvandling från Herren. Ty detta är något av
hemligheten med kärlek. Den som ger kärlek kan aldrig tvinga den andre att uppfatta
kärleken som nåd. Det är alltid någonting som mottagaren måste välja inifrån sig själv.
Gud kan aldrig pressa på oss en rätt mottagarattityd, för då skulle han tvinga sin kärlek
på oss. Vi måste själva mottaga kärleken på rätt sätt. Vi måste själva upptäcka hur man
gör. Det är inte bara fråga om ett knep, det är fråga om att låta sig förkrossas till att ta
emot kärleken som nåd. Vi måste upptäcka detta själva.
I regel krävs det att vi har fått leva tillräckligt länge i vanföreställningen att kärleken
kan tas emot som en rättighet. När vi då har blivit ordentligt besvikna, kanske vi också
har blivit såpass förkrossade i vårt inre att vi blir mottagliga för en undervisning om att
kärlek bara kan tas emot som nåd.
Ett gott äktenskap fungerar år ut och år in om båda parter får kärlek av varandra som
en nåd, som någonting att glädjas och förundras över, som någonting att vara tacksam
över, som någonting som aldrig blir en självklarhet. I det ögonblick den andres kärlek
blir en självklarhet går äktenskapet under. Då börjar man se sig om efter andra
partners. Det fungerar alltid så. Vi behöver många misslyckanden för att upptäcka det
här och vara villiga att acceptera att det fungerar så här. Gud helar de förkrossades
hjärtan.
Hur länge sedan är det du tillät dig att häpna över Guds kärlek?

7
Kluvenhet
Själslig sjukdom karaktäriseras inte bara av bundenhet, utan det finns också en annan
egenskap i människans inre som är karaktäristisk för psykisk sjukdom, åtminstone när
den blivit någorlunda etablerad, och det är kluvenhet. Vi finner denna beskrivning i
Lukas 15:25-32:
"Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade
sig huset, hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och
frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: 'Din bror har kommit hem,
och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom
välbehållen.' Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och
försökte tala honom till rätta, men han svarade: 'Här har jag tjänat dig i
alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig
gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer
hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då
slaktar du gödkalven.' Fadern sade till honom: 'Mitt barn, du är alltid hos
mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din
bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.'"
Denne hemmason går här och är besviken på sin tjänst och på sitt liv, bitter på fadern.
Han är avundsjuk på broderns sexuella eskapader fjärran ifrån hemmets dörr, han är
också avundsjuk på det mottagande brodern får när han kommer hem. Men allt det här
uppstår inte när brodern kommer. Det har funnits där länge. Det som sker nu när
brodern kommer hem och blir så väl mottagen är bara att det som funnits hos
hemmasonen demaskeras. Kulisserna rasar samman. Verkligheten träder fram. Han
kan inte längre förneka sin kluvenhet. Han är kluven och olycklig, och han är i behov
av själavård. Han har tjänat i alla dessa år, han har strävat och ansträngt sig. Han har
velat vara hemma — och han har ändå inte velat. Han har velat två saker på en gång:
vara hemma och tjäna fadern och vara någon annanstans och 'leva loppan'.
Allt det här är välkänt inom psykologin och psykiatrin. Man brukar kalla det för en inre
konflikt. En människa vill två saker som absolut inte kan förenas, två saker som inte
båda kan äga rum i den människans liv. Och vilken man än väljer av de två, blir det
alltid något som blir otillfredsställt i ens liv.
I stället för att kalla det här för en inre konflikt vill jag kalla det för kluvenhet. Och
man kan se den kluvenheten växa till sådana dimensioner att individens hela själsliv
splittras sönder. Så sker ofta när en människa går in i en psykotisk kluvenhet, t ex vid
en schizofreni. Då kan människan bli fragmenterad i så många olika personligheter,
och så många totalt oförenliga viljor och målsättningar kan manifesteras i en sådan
människas liv att man knappast längre kan tala om en inre konflikt. Det blir som en
spegel som inte längre har rämnat i två delar utan krossats till en massa splitter.

I hemmasonens fall, som vi just har läst om, fungerar det lite enklare. Han ville två
saker. Nu är ju inte vi värdeneutrala i förhållande till människans målsättning på
samma sätt som man måste vara inom psykologi, psykoterapi och psykiatri, utan vi har
en absolut måttstock att värdera efter. Därför kan vi fråga oss så här: Hur ser Gud på
den här människans båda målsättningar? Är någon god, är någon ond? Är båda goda,
är båda onda? Vad bär de för frukt? Det är ju alltid på frukten man känner trädet.
Längtan att få göra uppror mot fadern, att sticka iväg och få leva sitt eget liv, bar den
god frukt i hemmasonens liv? Nej, naturligtvis inte. Det var ju den som fyllde honom
med så mycket besvikelse och så mycket bitterhet. Den längtan bar ingen god frukt i
hans brors liv heller. Det var ju den längtan som till sist gjorde att hans bror med avund
såg svinen äta medan han svalt.
Så har vi den andra viljan, den andra målsättningen: att vara hemma på gården och
tjäna, att underordna sig fadern och faderns vilja. Den bar inte heller god frukt därför
att han inte gjorde det av kärlek. Jag tror vi kan säga så här: Han ville egentligen göra
uppror på samma sätt som sin bror, men han vågade inte. Han gick miste om det som
han uppfattade som livets glädjeämnen och blev bitter. Men han vågade inget annat.
Och samtidigt som tiden gick ifrån honom och han aldrig fick uppleva det han önskade
och längtade efter, så skedde allt detta, därför att han inte vågade. Slutresultatet blev
inte bara att han var avundsjuk på sin bror, att han var besviken och bitter på sin far
utan att han också undan för undan fylldes med självförakt och självfördömelse. Detta
är mycket vanligt.
Vi har förut talat om att synden i våra liv kan ha rötter. Två typiska rötter är bitterhet
och självfördömelse. Vi ser nu hos hemmasonen att båda de här rötterna kan finnas
samtidigt i en människas liv. Vi gör ganska snart den praktiska erfarenheten att de ofta
finns tillsammans. Bitterheten står för ett uppror mot omgivningen. Den står för ett hat
som riktar sig ut mot omvärlden. Självfördömelsen är på ett sätt samma hat och samma
bitterhet fastän riktad mot en själv. Bitterheten och upproret leder till en fiendskap mot
omgivningen och till en situation där människan på något sätt försöker ta makten över
sin omgivning, precis som hemmasonen gjorde genom att inte gå in i festsalen. Han
strejkade och gick utanför och surade. På allt sätt demonstrerade han sin ovilja. När
fadern kom ut anklagade han honom på olika sätt. Och vem skulle inte ha känt sig i
underläge inför sådana anklagelser: "Här går du och slaktar den gödda kalven åt din
son som har levt upp dina pengar med horor, och jag som har varit skötsam har inte ens
fått en killing."
Man måste ha ganska mycket självkänsla inombords och vara ganska fri från
fördömelse själv för att inte bli som en våt fläck inför sådana här anklagelser. Upproret
leder på något sätt till ett övertag över människor i omgivningen. Det är en utlevelse.
Alldeles motsatt frukt i förhållande till omgivningen bär självfördömelsen. Den leder
människan till ett underläge, en underdånighet, en falsk ödmjukhet, en självfördömelse
som gör att man tiger och lider. Man går i ödmjukhet och tjänar fastän man inte vill
det. Fastän man innerst inne längtar efter något annat, fast man önskade göra uppror, så
gör man det inte. Självfördömelsen i ens inre gör att man inte vågar göra det uppror
man skulle velat göra.
Så får man en kluven människa, som pendlar mellan lydnaden, underkastelsen,
ödmjukheten, snällheten, ringhetsidéerna, självföraktet å ena sidan och som plötsligt

kan knäppa över i det andra läget och leva ut bitterhet och anklagelser, som kan
demonstrera makt, kanske hänsynslöshet. Man känner inte igen den snälla och
försynta, den tillbakadragna och timida människan. Plötsligt har det blivit en annan
person. Det har att göra med en kluvenhet, som beror på att det finns både uppror och
underkastelse, både bitterhet och självfördömelse på en gång. Och det märkliga är att
det här brukar bli en ond cirkel. Självfördömelsen, underkastelsen, de ouppfyllda
önskemålen gör att bitterheten tilltar. När besvikelsen och bitterheten tilltar, så tilltar
också självfördömelsen för att man aldrig kan uppnå de mål man skulle vilja uppnå.
Med ökande självfördömelse ökar bitterheten, och med ökande bitterhet ökar
självfördömelsen. Slutresultatet kan då bli att hela ens inre värld präglas av upplevelser
som man aldrig gör och aldrig fått göra och av egenskaper som man inte har. Hela ens
inre värld präglas av brist i det yttre och i det inre. Det här är en situation som kan växa
ut till depression och till kroniska ångesttillstånd. Det behöver vi inte förvåna oss över.

Kluvenhet leder till besvikelse
Det är lätt att förknippa hemmasonen med religiös besvikelse, som om den vore något
särskilt, men det är den inte. Man kan se precis samma kluvenhet, samma pendlande
mellan bitterhet och självförakt växa fram efter alla slags besvikelser. Låt oss t ex
tänka oss en människa som inte blivit älskad som barn, som känt sig förskjuten av
föräldrar och närstående, kanske föraktad. Det är vanligt med bitterhet mot föräldrar,
men det är också efter sådana upplevelser man fördömer sig själv och förskjuter sig
själv på samma sätt som man blivit förskjuten av andra. Bitterheten och
självfördömelsen finns där samtidigt, och de bildar en ond cirkel.
Men även av en annan anledning är den fariseism som hemmasonen symboliserar inte
bara ett religiöst fenomen. Alla bittra människor har anklagelser mot Gud. Jag tror man
kan säga det helt generellt. Det är egentligen inte så svårt att förstå, eftersom
människor som på detta sätt både lever i bitterhet och självfördömelse och som pendlar
mellan båda utan att finna någon lättnad, utlösning eller tillfredsställelse vare sig
genom underkastelse eller genom uppror alltid skapar konflikter omkring sig. De kan
ju inte umgås på samma nivå med människor i sin omgivning. De kan därigenom inte
heller på ett sunt sätt underordna sig andra så att de kan ta emot kärlek. Antingen måste
de vara under, eller också måste de vara över. Och överläget kan vara väldigt subtilt
många gånger. Det kan vara att man utstrålar en självömkan — "det är så synd om
mig" — på ett sådant sätt att människor kan falla till föga och i sin tur underkastar sig
ens vilja. I vilket fall som helst, dessa människor kan inte umgås på samma nivå, och
kan alltså inte underordna sig på ett sunt sätt och de kan därigenom varken ta emot
kärlek eller ge kårlek.
Människor med kluvenhet går väldigt lätt från besvikelse till besvikelse i sina liv. Det
dröjer inte länge förrän en sådan människa tycker att det är märkvärdigt att det aldrig
skall lyckas i hennes liv. "Det måste finnas någonting som gör att mitt liv ständigt blir
till besvikelse. Det måste vara någon makt som ordnar så att alla är emot mig, att jag
ständigt råkar ut för svårigheter." Dessa människor tror på Gud, men de tror inte på
Jesu Kristi Gud och Fader. De tror inte på en god Gud, utan de tror på en straffande
Gud, en dömande Gud, en Gud som är ute för att på alla vis sätta krokben för dem.
Denne Gud lyckas också med sina avsikter. Om en sådan människa aldrig sätter sin fot
i en kyrka ska man inte låta lura sig och tänka: "Ja, det här har ingen andlig dimension,

det här har bara med mellanmänskliga relationer att göra." Det har i högsta grad en
andlig dimension. Dessa människor tror alltid att det finns en Gud. Och jag tror inte att
jag överdriver när jag säger alltid.
Jag tror också att det är så att psykologi och medmänsklighet har en mycket liten
förmåga att hjälpa dessa människor ut ur deras belägenhet. Vi kan som andliga
människor förstå att om bitterheten, upproret och självfördömelsen är andemakter i en
människas liv, så är det inte konstigt att inte psykologin kommer så långt. Men du kan
också få en psykologisk förklaring till dessa svårigheter, en som är begriplig också för
vem som helst. Tänk dig att du lever i bitterhet och självfördömelse och är helt
övertygad om att Gud hela tiden anstiftar ditt livs olyckor och har många andra olyckor
i beredskap för dig. Om det kommer en eller annan människa och är vänlig mot dig och
försöker hjälpa dig på olika sätt, så ändras ju ändå inte den känslan. Det är ju trevligt
att det finns någon som vill ställa upp och vara lite snäll och vänlig, men vad förslår
hans vänlighet mot Guds ondska?
När man ska hjälpa bittra, självfördömande och därigenom väldigt ensamma
människor, och om man då själv har en trosbekännelse, får man alltid frågan över sig:
"Varför har mitt liv blivit så här? Hur kunde Gud tillåta detta? Vad hade Gud för
mening med det?" Man önskar en förklaring. Jag tror att vi som kristna ska vara
väldigt försiktiga med att ge den förklaringen. Jag tror att det många gånger är mycket
bättre att säga: "Jag vet inte". För det är faktiskt sant: vi vet inte. Men jag har också
vant mig vid att säga en sak till, och det är detta: Så länge du ställer den frågan och så
länge du begär en förklaring av Gud kommer du aldrig loss ur din bitterhet. Men om
du lägger ned din bitterhet mot Gud, dvs om du avstår från ditt krav att få en förklaring
från honom och i stället börjar bekänna din bitterhet och din självfördömelse och
börjar sträcka dig efter Guds förlåtelse och efter Guds möjligheter att älska dig själv,
då kan du komma ur alltsammans. Men så länge du håller fast vid din önskan att få en
förklaring kommer du att få behålla din bitterhet och din självfördömelse.
Nu vet vi alltså från förut att såväl den personlighet som man manifesterar under
upproriskhet, som den som har med självfördömelsen och underkastelsen att göra är
falsk. I båda fallen är det någonting som tvingar människan. Människan är inte fri i sitt
uppror. Människan är inte fri i sin utlevelse av aggressivitet. hat och bitterhet.
Människan är heller inte fri i sin underkastelse. Fri är man först när man har lämnat
alltsammans bakom sig. När en människas hela inre värld uppfylls antingen av
bitterhet eller av självfördömelse eller av ett pendlande mellan båda, så är ingendera
något uttryck för den människans egen personlighet. Detta är viktigt att konstatera.
Man kan ibland förledas att tro att underkastelsepersonligheten är hennes rätta jag,
medan däremot bitterheten och utlevelsen är något främmande. Man brukar säga: "Hon
är snäll innerst inne", och då menar man i regel den här underkastelsen. Men den är
inte något uttryck för människans eget, den är uttryck för något främmande som finns i
hennes liv. Det är något som bär ond frukt och som blockerar henne, så att hon inte kan
ta emot kärlek och ge kärlek. När den inre världen blir uppfylld av det här, blir den
uppfylld av någonting som inte är sanning och som inte hör den människan till utan är
främmande för hennes väsen.
En sådan människa blir lätt främling för sig själv. Om man ena stunden präglas av
självfördömelse och underkastelse och nästa stund präglas av uppror, bitterhet,

utlevelse, hat, förakt, och man kanske ständigt pendlar mellan de här extremlägena
utan att ha något mellanläge i sitt liv, vad händer då? Jo, man blir en främling för sig
själv. Man kan fråga sig själv, och omgivningen kan också fråga sig, om det är fråga
om en person eller två. Det dröjer inte länge förrän man undrar: Vad är sanningen om
mig? Vem är jag?
Ibland kan man i tidningarna läsa intervjuer med olika offentliga personer, inte minst
skådespelare och kulturpersoner, som i ett svagt ögonblick bekänner: "Jag har alltid
undrat vem jag själv är." Orsaken till en sådan osäkerhet är ofta kluvenhet.

Förljugenhet
Nu påtalar Jesus emellertid en mycket intressant egenskap, som han säger finns hos
alla människor med en fariseisk problematik, med den fariseiska kluvenheten. Han
säger att de är förljugna. Det låter så hårresande att kunna dra en hel grupp människor
över samma kam, men Jesus gör det. Och jag tror han gör det därför att det är sant. I
Matteus 23:5—6, 25—28 säger han om fariséerna:
"Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till
dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker
om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan... Ve
er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och
skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du
blinde farisé, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren. Ve er,
skriftlärda och fariséer, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå
ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent.
På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert
inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet."
Så här blir det snart när hela ens inre värld präglas av brist, av egenskaper man saknar,
av upplevelser man saknar, av besvikelse, avund, bitterhet, förakt och aggressivitet.
Och därtill kommer osäkerhet om vem jag själv är, vad jag själv betyder, om jag har
någon plats i tillvaron över huvud taget. Det är outhärdligt att bära på allt det här. Det
är en oerhört tung börda. Den leder människan till att för det första så långt som
möjligt hålla masken: Det här får inte synas utåt. Om så mitt inre är ett kaotiskt virrvarr
av destruktiva impulser, måste utsidan vara snygg och ren.
Det blir också lätt så att man flyr från en inre verklighet som man på allt sätt önskar
dölja, inte bara för omgivningen utan också för sig själv. Man flyr ut i olika yttre
verksamheter: att göra karriär, att vinna i betydenhet och anseende, i makt, rikedom
och ära. Detta är en vanlig flykt bort från ens eget kaotiska inre.
Speciellt förödande blir den förstås när det gäller att göra en religiös karriär i likhet
med de fariséer som Jesus talade med. Den yttre värld man på det sättet bygger upp
säger ingenting om en själv, därför att den inte är ett naturligt utflöde från ens egen fria
vilja utan något som man flyr till för att slippa ifrån sitt eget kaotiska inre.
De fariséer som Jesus uttalade sina verop över hade precis den här kluvenheten. Där
fanns både underkastelsen och fromheten och ödmjukheten och tillbakadragenheten.
Men rätt som det är står det att de blev som ursinniga. Det religiösa hatet blommade
plötsligt ut utan något mellanläge. Det ar just hos sådana människor, hos dessa

ödmjuka, fromma, fina människor som aggressionen slår ut i full blom. Det är de som
fängslar Jesus.
I en kluven människas inre finns sålunda en mängd bundenhet som är ett uttryck för
något osant. Fördömelsen t ex är osann. Den talar inte sant om individen. Han har ett
värde, han är älskad av Gud. Men fördömelsen finns där. Den är inte sann. Fördömelse
såväl som bitterhet är inget uttryck för den människans inneboende egenskaper. De är
något främmande som har fått makt i hennes liv, och på det sättet är de utlöpare av
lögnen som åstadkommer mörkret. Då flyr hon till en skenvärld, där hon i det yttre ska
bygga upp vad hon saknar i det inre. Den skenvärlden med dess makt, ära, glans,
framgång, status, anseende osv är också ett sken verk, den är också lögn. De här
besvikna människorna tror ofta på Gud men på fel Gud.
Vi förstår när Jesus säger att det är bara sanningen som kan göra oss fria. Det är bara
sanningen. Det är sanningen om vem Gud är. Det är sanningen om vad Kristi frälsning
är. Det är sanningen om vem jag själv är i kraft av Kristi frälsning. Det är sanningen
om vad Gud vill med mitt liv osv. Det är sanningen som skall göra oss fria.
Men för att sanningen ska kunna komma in i en människa som är i den situationen och
frigöra henne måste hon lägga ner en massa saker. För så är det alltid när sanningen
frigör: Man måste lägga ner sina anklagande frågor mot Gud. Man måste också lägga
ner alla sina ambitioner att leva ett yttre skenliv. Man måste lägga ner alla sina krav på
omgivningen. Man måste lägga ner sin bitterhet — i stället för att leva ut den som
något man har rätt till måste man se den som något man måste be om förlåtelse för och
befrielse från. I stället för att ständigt fly från sitt kaotiska inre så måste man resolut gå
in i sitt inre och städa upp, sedan man lagt ner alla sina ambitioner i det yttre. Allt vad
uppror heter måste bekännas bort ur ens liv, allt vad självfördömelse heter neutraliseras
genom att man sätter tro till Guds ord — vad gudsordet säger om mig som delaktig i
Kristi frälsning, som föremål för Faderns kärlek osv.
Det är i detta sammanhang viktigt att se två saker. När man ska hjälpa en människa ut
ur den här situationen går det inte enbart med vänlighet, uppmuntran och
medmänsklighet. Jag säger inte att det inte behövs vänlighet, uppmuntran, kärlek och
medmänsklighet — det behövs tvärtom väldigt mycket av den varan. Men det räcker
inte. Jesus säger inte att det är kärleken och medmänskligheten som befriar, utan det är
sanningen. Och i Guds rike finns det ingen obarmhärtig sanning.

Uppror och fördömelse
Det räcker inte bara med att ställa upp i förväntan på att vänligheten ska förlösa, för en
människa som aldrig kan vara på samma nivå kan inte underordna sig så att hon kan ta
emot kärlek. Hon håller hela tiden på att pendla mellan en underordning som hon
avskyr och då hon känner sig förödmjukad, och ett uppror då hon i stället lever ut sina
anklagelser och sin bitterhet. I ingendera läget kan man ta emot kärlek. Den kärlek du
försöker ge för att befria en sådan människa studsar i stor utsträckning tillbaka från
henne till dig själv. Du kanske tycker att du ställer upp dygnets alla timmar för att
hjälpa på olika sätt, och i stället får du anklagelser över dig för att du inte gör det här
av villigt hjärta eller för att det fanns tillfällen då du inte ställde upp, helt enkelt därför
att du inte kunde. Och de här anklagelserna kan varvas med en väldig ödmjukhet och
försynthet — "Jag menade inte så illa "och "Du tog väl inte illa upp". Man förlåter och

man går vidare bara för att på nytt stöta på anklagelserna kanske genom ett
telefonsamtal klockan tre på natten. Enbart vänlighet går inte.
Det finns ett annat dike att köra ned i också. När man finner att en människa fördömer
sig själv starkt frestas man väldigt lätt att börja berömma den personen för att liksom
anlägga lite moteld. Men fördömelsen utövar en så destruktiv verkan i människors liv
just därför att den förstör människors möjlighet att tro. Det är intressant att läsa att
Jesus säger precis detsamma om berömmelsen. Berömmelsen ar något som förstör
människans förmåga att tro. Han säger till fariséerna i Joh 5: 43 – 44:
"Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer
någon i sitt eget namn, så tar ni emot honom. Hur skall ni kunna tro, ni
som vill bli ärade av varandra och inte söker åran hos den ende Guden?"
Vad händer när du berömmer en människa som lever i både bitterhet och fördömelse.
Berömmelsen får honom kanske att gå över från underläge till överläge. Men det är
ingen förbättring vunnen med det. Berömmelsen lika väl som fördömelsen blockerar
den människans möjligheter att tro.
Hos olika människor kan nu upproret och fördömelsen få ganska olika innehåll och
form. Det är i princip dessa två kategorier som orsakar kluvenheten. Men under
rubriken fördömelse eller underkastelse kan vi finna en rad olika varianter. Jag vill
nämna några typiska: självförakt, osäkerhet, tvivel, mindrevärde, förljugenhet,
nervositet, ångest, depression, ensamhet, övergivenhet, självmord, drömmerier,
fantasier och droger. Under upproret finns i stället andra kategorier: bitterhet,
självömkan, avund, förakt, tuffhet, hänsynslöshet, prestige, labilitet, känslokyla,
självupptagenhet, hat, vrede, hämnd, våld, skadeglädje, sadism, elakhet, sexuella
perversiteter, pornografi, oförsonlighet och kravmentalitet.
Det är mycket ovanligt att en person har allt det här. Men ur de här båda listorna av
kategorier kan man plocka ihop en personlig kombination. Allt det här blir då
tvångsfaktorer. De är ett uttryck för "synden som bor i mitt kött". Det är någonting som
vi måste renas ifrån genom dopet, genom bekännelsen av tron, bekännelsen av synden
och av tron själv. Sanningen skall göra oss fria. Men ju mer fördömelse det finns i en
människas liv, desto svårare är det att lyfta fram allt det här. Ju mer fördömelse det
finns, desto mer benägen är individen att fly bort ifrån den här bundenheten i det inre,
fly ut till det yttre — önska att problemen skall lösas i det yttre och inte i det inre
genom att det upprättas normala mänskliga relationer, fastän detta inte går utan att man
går in i det inre och med Herrens hjälp löser och befriar. Eller man vill fly ut i det yttre
för att skapa anseende osv.
Man kan fly till det inre också: till olika droger, till alkohol, knark, till upplevelser av
alla slag, till upplevelser i del, inre. Här finns t ex en kategori, fantasier och
drömmerier, där man flyr till en inre skenvärld, en värld där man lyckas, där man har
den framgång och får den tillfredsställelse, den kärlek och uppskattning som man inte
har upplevt i det yttre. Också de drömmerierna är något som binder människor, något
man måste överlåta till Herren och begära att han befriar från. Därför att en människa
som ideligen flyr in i den här sortens fantasier blir inte benägen att lyfta fram sina
bördor till Herren och be honom om att bli löst.
Det ar på samma sätt som med dem som flyr in i en rejäl fylla. Man skapar en lögnbild

av tillvaron. Man flyr in i lögnens värld, en skenvärld. Alkohol är lögn på flaska,
brukar jag säga. Den ljuger bort en massa saker i ens liv, och den ljuger fram andra
saker i ens liv, så länge fyllan varar. Att alkoholisten är en människa på flykt bort ifrån
sig själv är det faktum som gör att det är så svart att hjälpa alkoholister. Det tar så lång
tid. Man måste steg för steg hjälpa alkoholisten att inte fly bort från sig själv, utan gå
in i sig själv och med Guds hjälp göra rent och sedan med Guds hjälp leva ett
sannfärdigt liv i stället för att hela tiden fly in i lögnens skenvärld.
Den här kluvenheten i fördömelse och uppror är ingenting som jag har hittat på. Jag
har läst om det i en bok utgiven av ett amerikanskt pastorspar som heter Hammond, i
vilken de beskriver hur de har arbetat med själavård bland svårt bundna människor.
Herren uppenbarade för dem bilden av två händer, och på de olika händerna fanns de
här olika egenskaperna uppskrivna. Och så bildades den totala personligheten genom
att man knäppte händerna till en enhet. Herren visade också att ingendera handen sa
någonting som var sant om personen ifråga. Personens egen personlighet fanns mellan
händerna helt dold, undanskymd och förkrympt.

Den psykotiska kluvenheten
Kluvenhet förekommer ofta inom psykiatrin. Vi har talat om inre konflikter så som
man kan se dem i psykiatrins neuroslära. Vi kan lika lätt urskilja den psykotiska
kluvenheten. Ibland är man deprimerad och har fruktansvärda ringhetsidéer,
självanklagelse, dysterhet, melankoli och ångest. Och så kan man ibland pendla över i
det andra läget. Man blir oerhört aktiv, har ett fantastiskt självförtroende, tar
omedelbart ledningen över allt och alla, blir kanske distanslös och kanske tom
påträngande, glatt uppskruvad, behöver kanske bara sova ett par timmar per dygn. Man
kallar tillståndet for mani. Det kan låta väldigt trevligt att vara så glad och framåt och
effektiv, men i regel är det här något som bär ond frukt. En manisk människas omdöme
är i regel satt ur spel precis som hos den deprimerade. Det är fråga om att svänga från
ett läge till ett annat.
Jag har också nämnt hela den psykotiska splittringen i schizofrenins värld, där så
många motstridiga inre tvång, så mycken ofrihet av konfliktartad natur manifesterar
sig, där den egna personligheten kommer så i skymundan under tvång med olika
förtecken att individen verkar helt söndersplittrad, omöjlig att få kontakt med, omöjlig
att förstå. Det kan kännas omöjligt att leva sig in i hans situation. Sådana människor
brukar hallucinera. De ser syner, de hör röster.
Den klassiska psykiatrin beskriver alltid de här sinnesintrycken som någon sorts
rundgång i hjärnan. Ingen vet riktigt var den sitter, men den antas bero på någon sorts
felfunktion i nervsystemet. Det intressanta är bara det att det finns ingen patient med
hallucinationer som accepterar den förklaringen. Jag har aldrig träffat en psykotisk,
haliucinerande person som inte blivit uppbragt när man säger till honom att det här är
bara hjärnan som fungerar lite felaktigt. För dessa människor är de här
hallucinationerna av en verklighetsprägel som vi har svårt att förstå. När vi läser
Bibelns förklaring att det här är ett tvång som har med ondskan i världen att göra, och
att den ondskan är levande, då kan vi förstå att det kanske kan upplevas oerhört
verkligt för den som står mitt uppe i det. Men jag upprepar än en gång att detta att vi
identifierar det här som resultat av något levande, något främmande inte är liktydigt

med att det alltid ska drivas ut med auktoritet. Man ska inte göra det med mindre än att
Herren säger det.
Vi kan i Bibeln träffa en person som vi i dag skulle kalla psykotisk. Det står berättat
om honom i Markus 5:1-15:
"De kom över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön. När Jesus steg ur
båten, kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren
ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man
längre binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter,
men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna, och ingen kunde få
bukt med honom. Dag och natt höll han till biand gravarna eller uppe i
bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick
se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom och ropade högt: "Vad
har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig
vid Gud: Plåga mig inte!1 Jesus hade nämligen just sagt åt honom: "Far ut
ur mannen, du orena ande.' Nu frågade han: Vad heter du?' Mannen
svarade: "Legion heter jag, för vi är många.' Och han bad honom enträget
att inte driva dem från trakten. Nu gick där en stor svinhjord och betade på
bergssluttningen. Andarna bad honom: 'Skicka bort oss till svinen, så kan
vi fara in i dem!' Det lät han dem göra. Och de orena andarna for ut ur
mannen och in i svinen, och hjorden rusade utför branten ner i sjön.
Omkring tvåtusen djur var det, och de drunknade i sjön. Svinvaktarna
sprang därifrån och berättade alltsammans i staden och ute på landet, och
folk gick för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg den
besatte, han som hade haft legionen i sig, sitta där klädd och vid sina
sinnen, och de blev förskräckta."
Den här gången gav Gud klartecken till att personen skulle befrias. Det är inte liktydigt
med att det ska gå till så här varenda gång. Vi måste alltid, alltid söka Guds ljus och
Guds vägledning i varje särskild situation. Jag tror inte vi har någon sorts fullmakt
ifrån Gud att rusa iväg och handla på egen hand. Å andra sidan: när vi har fått ett
klartecken, en visshet från Gud, då ska vi handla.
Människor brukar ibland fråga mig om jag tror att all psykisk sjukdom har med
mörkrets rike att göra. Ja, det tror jag personligen. Jag kan inte direkt peka på bibelord
som säger att det måste vara så, men begreppet psykisk sjukdom nämns ju över huvud
taget inte i vår mening. Å andra sidan tror jag frågan är ointressant och konstruerad,
därför att vi måste ändå alltid söka Guds ljus för var människa enskilt. Herren vet hur
varje människa har det. Han vet vad som måste göras med varje människa. Jag vill
också nämna att när det gäller den här kluvenheten kan den vara olika från människa
till människa beroende på vilken av de huvudkategorierna fördömelse och uppror som
ar människans så att säga standardläge, det som oftast manifesteras. Somliga
människor lever med underkastelsen och fördömelsen som huvudyttring. Men de
kommer emellanåt in i upprorsställning. För en sådan människa är upprors situationen
någonting väldigt pinsamt, någonting som man försöker dra sig ur, någonting som man
försöker att motarbeta i sitt liv. "Jag blev fruktansvärt arg, jag hade kunnat bita tungan
av mig." Man vill inte kännas vid upprorsdelen av sin personlighet. Det är tryggast att
leva kvar i fördömelsen och underkastelsen.

Andra människor vill däremot permanent leva i upprorsställning. Det är människor
som är tuffa, hårda, känslokalla och hatiska. De vill leva i detta. De vill att deras
utstrålning ska präglas av detta. I deras personlighet finns också fördömelsen,
ångesten, mindrevärdet och allt det här. Men det är något som man på allt sätt försöker
motarbeta, dölja och undanhålla både sig själv och sin omgivning, därför att man har
satsat på den hatiska utstrålningen. Fördömelsen som man bär parallellt ser man som
en black om foten, någonting som man på allt sätt vill försöka sopa under mattan.
Därför kan det vara så att kluvenheten kan finnas i en människas liv fastän den
människan inte ser särskilt kluven ut. När man kommer in på frågorna om svår
bundenhet och samtidigt svår ensamhet är det bra att veta att det som regel finns en
kluvenhet. Om människan manifesterar en extrem ödmjukhet kan det vara oerhört
viktigt att man börjar leta efter ett uppror i hennes liv. Om hon förnekar sitt uppror och
inte bekänner det, trots att det finns, kommer man inte heller att kunna lösa henne ur
hennes fördömelse. Å andra sidan måste en människa som lever i ett permanent uppror
också få lov att ta fram sin fördömelse. Det är bara om man får åtgärda helheten som
man kan föra människan ut i frihet.

8
Saliga är de som sörjer
I Matteus 5:4 säger Jesus i en av saligprisningarna:
"Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade."
Jag vet inte om du någon gång har funderat över vad de här orden betyder. Det är lätt
gjort att bli konfunderad, att bli osäker och undra: betyder det "saliga är de
deprimerade, ty de skall bli tröstade". I så fall tycker vi oss nog lite till mans av
erfarenhet ha rätt att säga att det här stämmer inte. Deprimerad kan man vara år ut och
år in utan att bli tröstad av Herren. Vad betyder det här ordet egentligen, om det inte
betyder "saliga är de deprimerade"? Vi kan få svar på frågan om vi läser Andra
Korinthierbrevet. I det första brevet till församlingen i Korinth skrev Paulus om en
man i församlingen som levde i svår otukt, och Paulus talade ganska starka ord i sitt
brev. Nu när vi kommer in i 2 Kor 7 talar Paulus om just detta första brev och
förmaningen beträffande den här mannen, och han säger också något om vad som
hände med församlingen. Vi läser 2 Kor 7:8-10:
"Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte.
Först ångrade jag det kanske, jag inser ju att brevet bedrövade er,
åtminstone för en tid. Men nu gläder jag mig, inte över att ni blev
bedrövade utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju
bedrövade på det sått som Gud vill och har därför inte lidit någon skada
genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger
frälsning och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder
till död."
Paulus skriver att i Korinth blev de bedrövade över det här brevet. Men, säger han, det
finns två sorters bedrövelse. Dels finns det den som är efter Guds sinne, som leder till
en förvandling, en bättring, en omvändelse som man inte ångrar. Men så finns det
också en annan sorts bedrövelse, den som bara åstadkommer ond frukt, död, skriver
Paulus. Nu gläder han sig därför att församlingen i Korinth blev bedrövad efter Guds
sinne. Frågan redde upp sig. Därför menar Paulus att det inte gjorde något att de blev
bedrövade. Det fanns ingen annan väg att gå. Det var en rätt sorts bedrövelse.
När Jesus säger: "Saliga de som sörjer'', menar han de människor som har en
bedrövelse efter Guds sinne. Vi måste tränga djupare in i detta. Jag tänkte vi skulle
träffa två personer som båda led av depression. Vi hittar dem i Gamla testamentet.
Båda två var kungar. Den ene var den andres företrädare. Kungarna hette Saul och
David. Det står om Saul i 1 Sam 16:14—16, 21—23:
"Men sedan Herrens Ande hade vikit från Saul, plågades han av en ond
ande från Herren. Då sade Sauls tjänare till honom: 'Eftersom en ond ande
från Gud plågar dig, må du, vår herre, säga till dina tjänare, som står inför
dig, att de söker upp en man som är kunnig i harpospel, för att han må

spela på harpan, när den onde anden från Gud kommer över dig. Så skall
det bli bättre med dig.'
Så kom David till Saul och trädde i hans tjänst och blev honom mycket
kär, så att han fick bli hans vapendragare. Och Saul sände bud till Isai och
lät säga: "Låt David stanna kvar i min tjänst, ty han har funnit nåd för
mina Ögon.' När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och
spelade. Då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom, och den
onde anden vek från honom."
Samme David blev ju så småningom kung, och han berättar i Psalm 32 om en
depressionsperiod han hade gått igenom. Vi kan läsa verserna 3 och 4, där David säger:
"Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag
och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkades som av
sommarhetta."
Jag tänkte vi skulle se vad som låg bakom dessa mäns depressioner. Inte för att vi ska
klara ut vad som ligger bakom alla människors depressioner, utan bara för att ge ett
exempel på hur man kan få gå tillväga för att hjälpa en människa ut ur bundenhet i
depression. Vi ska börja med att se på David. De två verserna vi läste är tagna ur en
psalm, där David beskriver hur underbart det är att få Guds förlåtelse för synder man
gjort. Ps 32:1—5:
"Säll ar den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.
Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens
ande inte är något svek. Så länge jag teg. försmäktade mina ben vid min:
ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tång över mig, min livssaft
förtorkades som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd for dig
och överskylde inte min missgärning. Jag sade: 'Jag vill bekänna för
Herren mina överträdelser.' Då förlät du mig min synds missgärning."
Vad var det för synd David hade gjort och som han bad om förlåtelse för i sin berömda
syndabekännelse i Ps 51? Vi känner till det lite till mans. David hade begått
äktenskapsbrott. Vi kan läsa om detta i 2 Sam 11 och 12.
"Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra i fält, sände David iväg
Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. Och de skövlade
Ammons barns land och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i
Jerusalem. Då hände sig en afton, när David hade stigit upp från sin bädd
och gick omkring på kungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna
som badade. Och kvinnan var mycket vacker att se på. David sände då bud
och hörde sig för om kvinnan. Och man sade: "Det är Bat-Seba, Eliams
dotter, hetiten Urias hustru. Då sände David några män med uppdrag att
hämta henne. Och hon kom till honom, och han låg hos henne, när hon
hade helgat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Men kvinnan
blev havande. Hon sände då bud och lät underrätta David om detta och
säga: 'Jag är havande.' "
Och nu vidtar en svår tid för David. Han gör vad han kan för att skyla över det hela.
Han kallar hem Bat-Sebas make Uria. David ställer några formella frågor, några
struntfrågor till Uria och sedan säger han: "Gå nu hem till din hustru." Så hoppas han

att Uria ska gå hem och ha samlag med sin hustru, men där hade han räknat fel. Uria är
en trogen krigare. Han stannar hos kungen och vägrar att gå till sin hustru. Dagen
därpå ställer David till en liten fest för Uria och försöker dricka honom full för att han
skulle visa sig lite mindre nitisk i tjänsten och gå hem till sin hustru. Men det går inte
det heller, och David kommer i panik. Han skickar då brev till hären att när Uria
kommer tillbaka så ska man göra någon sorts skenmanöver på ett sådant sätt att Uria
blir dödad av fienden. Och det gör man, och Uria blir dödad.
Efteråt uppträder David som alla änkors beskyddare och försvarare och tar till sig BatSeba. Ingen har fått veta något. Men det står i vers 27: "Men vad David hade gjort
väckte Herrens ogillande." Detta ogillande beskriver David i Ps 32: "Din hand var tung
över mig, min livssaft förtorkades som av sommar hetta, benen försmäktade i min
kropp." Jag tror att allt detta blottlade David för en depressionens ande, en
träldomsande.
Vi ska nu se vad Saul hade gjort. Vad var det som låg bakom hans situation? Han var
den förste kungen i Israel. Han hade blivit utsedd till kung av Gud själv. Gud hade låtit
smörja honom genom profeten Samuel. I samband med det hade han verkligen fått ta
emot Guds Ande. fått uppleva Guds kraft i sitt liv. Vi kan se i 1 Sam 10:1:
"Och Samuel tog sin oljeflaska och hällde olja på hans huvud och kysste
honom och sade: 'Se, Herren har smort dig till furste över sin arvedel.' "
Sedan börjar Samuel att profetera och tala om vad som skall hända med Saul när han
ger sig av hem. Vi läser verserna 5, 7 och 10—11:
"Sedan kommer du till Guds Gibea. där filistéernas fogdar är. Och när du
kommer in i staden, skall du träffa på en skara profeter, som kommer ned
från offerhöjden där, med psaltare, puka, flöjt och harpa framför sig,
medan de själva är i profetisk hänryckning. Och Herrens Ande skall
komma över dig, så att också du fattas av hänryckning liksom de. Och du
skall då bli förvandlad till en annan människa. Nar du ser att dessa tecken
inträffar, då må du göra vad tillfället ger vid handen, ty Gud är med dig.
När de kom till Gibea. mötte honom där en skara profeter. Då kom Guds
Ande över honom, så att han, mitt ibland dem, själv fattades av profetisk
hänryckning. Då nu alla som förut kände honom fick se honom vara i
hänryckning liksom profeterna, sade folket sig emellan: "Vad har skett
med Kis' son? Är också Saul en bland profeterna?"'
I grundtexten står det egentligen inte profetisk hänryckning, utan det står helt enkelt
om Saul i vers 11 att han profeterade. Det är viktigt. Det här var inte något känslorus,
utan han fick motta profetisk ande från Herren. Gud hade utsett honom till kung. Han
ville också ge honom alla möjligheter att regera som Gud ville. Samma profetiska
nådegåva gav Gud för övrigt också åt David. Vi vet om David att han använde sin
nådegåva. Det var den som gjorde att han kunde skriva psalmer — profetiska psalmer,
underbara lovsånger till Gud.
Men när Saul hade fått den här gåvan, så blev den egentligen aldrig använd. Saul satte
i gång att regera, men inte genom att fråga Gud utan genom att göra som han själv
ville. Hans regentskap innefattade den ena märkvärdigheten efter den andra. Så
småningom tröttnade Gud på Sauls sätt att regera. Trots att han hade fått en profetisk

gåva, regerade han efter sitt eget sinne. Han regerade över Guds folk utan att
egentligen fråga Gud hur det skulle gå till. Så småningom satte Gud Saul på prov:
"Men Samuel sade till Saul: 'Det var mig Herren sände att smörja dig till
kung Över sitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord. Så säger Herren Sebaot:
Jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel, när han lade
sig i vägen för honom, när han drog upp ur Egypten' "(1 Sam 15:1—2).
Amalek var alltså ett folk som hette amalekiterna, som härstammade från Amalek. De
hade drabbat samman med israeliterna i öknen, och det var nära nog att de hade segrat
över israeliterna. Nu får Saul i uppdrag att gå iväg och starta krig mot amaiekiterna.
Samuel säger:
"Så dra nu iväg och slå amalekiterna och tillspilloge dem. med allt vad de
har, och skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, både barn och
dibarn, både fäkretatur och får, både kameler och åsnor" (vers 31).
Saul gav sig av med Israels folk emot amalekiterna.
"Och Saul slog amalekiterna och förföljde dem från Havila fram emot Sur,
som ligger öster om Egypten. Och han tog Agag, Amaleks kung, levande
tillfånga, och allt folket tillspillogav han, och han slog dem med svärd.
Men Saul och folket skonade Agag, likaså det bästa och det näst bästa av
får och fäkreatur och av lammen, kort sagt, allt som var av värde. Sådant
ville de inte tillspilIoge. All boskap däremot som var dålig och mager,
tillspillogav de" (vers 7—9).
Saul gjorde som han brukade. Han regerade lite efter eget huvud.
"Då kom Herrens ord till Samuel. Han sade: 'Jag ångrar att jag har gjort
Saul till kung, ty han har vänt sig bort ifrån mig och inte verkställt mina
befallningar.' Detta gick Samuel hårt till sinnes, och han ropade till Herren
hela den natten. Och tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att
möta Saul. Då blev det berättat för Samuel att Saul hade kommit till
Karmel och där rest en minnesstod åt sig och att han sedan hade vänt om
och dragit därifrån ned till Gilgal” (vers 10-12],
Här har vi alltså två kungar som var och en på sitt sätt förbrutit sig mot sin Gud. Saul
lider ännu inte av någon depression. Han är glad och präktig. Men David känner Guds
hand tung över sig. Profeten Samuel går nu för att söka upp Saul. Herren skickar också
en profet till David, Vi läser först det samtal som profeten Natan har med kung David
och ser vilket resultat det förde med sig. Sedan ska vi läsa det samtal Samuel hade med
Saul.
”Och Herren sände Natan till David. När han kom in till honom, sade han
till honom: Två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andre
fattig. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Men den fattige hade
inte mer än ett enda litet lamm, som han hade köpt. Han födde upp det,
och det växte upp hos honom och hans söner, tillsammans med dem: det åt
av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var
för honom som en dotter. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då
nändes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande
som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens lamm och

tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. ' Då upptändes
Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: 'Så sant
Herren lever: dödens barn är den mannen som gjort detta. Och lammet
skall han ersätta fyradubbelt, därför att han gjorde sådant och eftersom han
var så obarmhärtig.'
Men Natan sade till David: 'Du är den mannen. Så säger Herren, Israels
Gud: Jag har smort dig till kung över Israel, och jag har räddat dig ur
Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och jag har lagt din herres
hustrur i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Men om detta
skulle vara för litet, så skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett
och annat. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont ar i
hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru
har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons
barns svärd. Så skall svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid,
därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så
säger Herren: Se, jag skall låta olyckor komma Över dig från ditt eget hus,
och jag skall ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och
han skall ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort
sådant i hemlighet, men jag vilt låta detta ske inför hela Israel och det på
ljusa dagen.' Då sade David till Natan: 'Jag har syndat mot Herren.' Natan
sade till David: 'Så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö'
" (2 Sam 12:1-13).
Hur var det David sa om sig själv i Ps 32? Han sa: "Då uppenbarade jag min synd för
dig och överskylde inte min missgärning." David hade gått omkring både länge och väl
och varit deprimerad. Vad var det som hände när profeten Natan kom till David. Jo,
någonting helt annat. Bedrövelsen efter världens sinne, som Paulus säger, byttes ut mot
bedrövelsen efter Guds sinne. Plötsligt började David i stället sörja över det han hade
gjort. "Vad har jag gjort? Förlåt mig Gud." Plötsligt får David erfara sanningen i Jesu
ord: "Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade." Han bekände sin synd, han överskylde
ingenting. Han tog fram allt som det var. Och det var kanske lätt nog inför Natan, som
visste allting. Men tydligen uppenbarade David sin synd också inför folket. Han
försökte inte alls att tysta ner det hela och säga till Natan: "Ja, ja, det är illa nog att du
vet det här, men du kan väl lova mig att hålla tyst."
David hade länge nog gått och tänkt på hur det skulle se ut. Nu plötsligt sörjer han så
över detta, att han inte vill hålla det hemligt längre. Han vill bara bli av med det. Han
vill få Guds förlåtelse. Han vill inte överskyla sin synd längre, utan han vill ta fram den
i ljuset, för att Gud ska ta den ifrån honom. David är förkrossad. Förkrosselse är ett
märkligt tillstånd. Det finns inget som är så svårt att predika om som förkrosselse,
därför att de människor som aldrig upplevt förkrosselse förstår inte vad man talar om
och de som förstår behöver i allmänhet inte höra ens predikan.
Men David upplevde förkrosselse. Han kastade sin börda på Herren. Han kastade sin
synd ifrån sig. Han gjorde inga försök att prata bort eller bagatellisera, att slingra sig.
Rätt upp och ner bar han fram den, fylld av sorg och bedrövelse, en bedrövelse som
ledde till omvändelse, som förde till frälsning och som han inte ångrade. Och efteråt
kunde han ge det jublande vittnesbördet att han blivit löst från sin börda. Han hade

blivit löst från all depression.
Nu ska vi se hur det gick med kung Saul. Precis på samma sätt som Gud hade
uppenbarat för Natan hur det var ställt med kung David, så uppenbarade Gud for
Samuel hur det var ställt med Saul. Vi ska nu läsa det samtal som utspinner sig mellan
Samuel och Saul och se att här händer helt andra saker än vad som hände med David.
"När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: Välsignad vare du av
Herren. Jag har nu verkställt Herrens befallning.' Men Samuel sade: "Vad
är det då för läte av får som ljuder i mina öron, och vad är det för ett läte
av fäkreatur som jag hör?' Saul svarade: "Från amalekiterna har de fört
dem med sig, ty folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att
offra det åt Herren, din Gud. Men det övriga har vi gett till spillo.' Då sade
Samuel till Saul: 'Stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i
natt har sagt till mig.' Han sade till honom: Tala.'
Samuel sade: 'Se, fastän du var obetydlig i dina egna ögon, har du blivit ett
huvud för Israels stammar, ty Herren smorde dig till kung över Israel. Och
Herren sände dig iväg och sade: Gå och tillspilloge amalekiterna, de
syndarna, och strid mot dem, tills du har tillintetgjort dem. Varför har du
då inte hört Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort vad ont är i
Herrens ögon?' Saul svarade Samuel: 'Jag har ju hört Herrens röst och gått
den väg på vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks
kung, och gett Amalek till spillo. Men folket tog av bytet får och
fäkreatur, det bästa av det tillspillogivna, för att offra det åt Herren, din
Gud, i Gilgal.'
Då sade Samuel: "Menar du att Herren har samma behag till brännoffer
och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än
offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är
trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan.
Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, och du
skall inte längre vara kung' "(1 Sam 15:13-23).
Vi noterar i det här samtalet att Saul inte drabbades av någon förkrosselse. Det verkar
som om han inte ens visste att han brutit mot Herrens befallning. Åtminstone höll han
skenet uppe när Samuel kom. Han stod där präktig, skinande grann och sade:
"Välsignad vare du av Herren, jag har nu fullgjort Herrens befallning." Samuel som
visste bättre, kom nu med en liten fråga: "Vad är det för ett läte av får som ljuder i
mina öron och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör?"
Och nu började undanflykterna. Nu började Saul manövrera. Nu gällde det att hålla
skenet uppe. Nu gällde det att hitta på bra motiveringar. "Vi skulle offra det här till
Gud." Det lät ju väldigt fromt och fint. Och nästa stund sade han att det var inte han
som gjorde det här utan folket. Som om inte han var kung över folket! Den ena
undanflykten och bortförklaringen avlöste den andra. Och till sist kunde Samuel bara
överbringa det enda budskap han hade med sig, nämligen att Gud hade förkastat Saul.
Han skulle inte längre vara kung. Tydligen visste Gud redan när han sade detta till
Samuel att Saul aldrig skulle komma att ångra sig. Han skulle aldrig komma att
verkligen bekänna vad han hade gjort. Men nu verkar det nästan av samtalet som om
Saul i alla fall bekände sin synd.

"Saul sade till Samuel: 'Jag har syndat därmed att jag har Överträtt
Herrens befallning och handlat emot dina ord. Ty jag fruktade för folket
och lyssnade till deras ord. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka
med mig, så att jag får tillbe Herren.' Samuel sade till Saul: 'Jag vänder
inte tillbaka med dig. Ty då du har förkastat Herrens ord, har Herren också
förkastat dig, så att du inte längre får vara kung över Israel.'
När nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på hans
mantel, och den rycktes sönder. Och Samuel sade till honom: 'Herren har
idag ryckt Israels kungarike ifrån dig och gett det åt en annan, som är
bättre än du. Och den Härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty
han är inte en människa, så att han skulle kunna ångra sig.'
Han svarade: 'Jag har syndat. Men bevisa mig dock nu den äran inför de
äldste i mitt folk och inför Israel, att du vänder tillbaka med mig, så att jag
får tillbe Herren, din Gud.' Då vände Samuel tillbaka och följde med Saul.
Och Saul tillbad Herren" (vers 24—31).
Nu verkar det ju som om Saul bekände sin synd. "Jag har syndat, därmed att jag har
Överträtt Herrens befallning", sade han. Men i nästa bisats kom bortförklaringarna i
alla fall. "Jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Men förlåt mig min synd
och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbedja Herren."

Förkrosselse och syndaånger
Vad var det nu för skillnad på Sauls syndabekännelse och Davids? För David innebar
hans bekännelse en förvandling, ett helande, en läkedom. Men för Saul blev
slutresultatet ett helt annat, därför att efter denna episod vek Herrens Ande ifrån Saul
och det kom i stället en ond ande ifrån Herren. Saul bekände sin synd och blev likväl
sjuk. David som redan var sjuk, bekände sin synd och blev frisk. Vad var skillnaden?
Skillnaden ligger i det lilla märkliga ordet ”förkrosselse". David var förkrossad. Jag
föreställer mig att alla hans tankar i den stund då Natan stod där plötsligt bara handlade
om en enda sak: "Vad har jag gjort, vad har jag ställt till med?" Han slutade tänka på
sig själv och tänkte bara på de förhållanden han orsakat, på den synd han hade gjort.
Men Saul upphörde inte ett ögonblick att tänka på sig själv. Han bekände sin synd
därför att han tänkte på sig själv. David bekände sin synd därför att han slutat tänka på
sig själv.'
Detta är egentligen skillnaden. Och att Saul hela tiden tänkte på sig själv, det kan man
förstå när man verkligen fingranskar texten i 1 Sam 15. Vad är det han säger i vers 30.
"Jag har syndat. Men bevisa mig den äran inför de äldste i mitt folk och inför Israel, att
du vänder tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren, din Gud."
Vad skulle det tjäna till? Jo, det var Sauls sätt att tysta ner alltsammans. Profeten
Samuel hade kommit. Alla människorna i lägret undrade naturligtvis vad han hade där
att göra. Människorna visste att när Samuel kommer, då har han ett besked ifrån
Herren. Vad har han nu kommit för? Om han bara gick sin väg, skulle alla människor
fråga: Vad var det han var här för? Och det skulle bli svårt för Saul att svänga till en
bortförklaring. Men om de nu trädde fram tillsammans inför de äldste i Israel för att
tillbedja Gud, då verkade det utåt som om allt var bra. Ingen människa kunde då

komma på tanken att Samuel kommit på uppdrag från Herren för att tillsäga Saul att
han inte längre fick vara kung.
Så när Saul var så ivrig att dra med sig Samuel till en gemensam tillbedjan, så var det
inte alls därför att Saul var tacksam till Gud. Det var inte därför att han kände någon
syndaånger, utan det var för att hålla skenet uppe. Saul hade nu fått veta Guds vilja.
Han hade fått veta att Gud inte längre ville att han skulle vara kung. Men Saul tänkte
bara på sig själv. Han ville fortsätta att vara kung. Han ville tysta ner alltsammans. Han
ville att Samuel skulle ställa upp och hjälpa till. David var förkrossad. Saul var inte
förkrossad. Båda bekände sin synd. Men egentligen var det bara Davids
syndabekännelse som var en riktig syndabekännelse. Det Saul presterade brukar jag
kalla för "medgivande". Han var inte ett dugg botfärdig när Samuel kom till honom.
Samuel måste med skicklig utfrågnings teknik till sist få honom att hålla med. "Jovisst,
det är klart, jag har brutit mot Herrens befallning." Men det fanns ingen syndaånger.
Saul tänkte inte ett ögonblick på vad han hade gjort, utan det enda han tänkte på var:
hur ska jag klara mig själv?
Det är ju alltid fel att gradera synder i stora synder och små synder. Det är på ett sätt
ganska fruktlöst. Men vi kan ju ändå kanske jämföra Sauls synd och Davids synd.
David hade begått äktenskapsbrott och låtit döda maken till den kvinna som han hade
ett förhållande till. Vad bestod Sauls synd i? Den bestod i att han hade sparat en del
kreatur och en kung. Man kan ju tycka att det var en ganska lindrig synd som Saul hade
gjort. Det var lätt nog att döda både kreaturen och kungen i efterhand. David kunde
däremot inte göra sin synd om intet. Han kunde inte justera detta i efterhand.
Men till den synd som Saul hade gjort när han inte lydde Herren beträffande
amalekiternas kung och boskap lade han nu en mycket allvarligare synd. Samuel hade
sagt till Saul: Du får inte längre vara kung. Herrens vilja är att du abdikerar, att du
avgår. Och Saul beslutade sig för att inte lyda Herren, utan han beslutade sig för att
fortsätta att vara kung.
Om vi kan säga att den förra förbrytelsen var gjord i en sorts barnslighet och lättsinne,
så var detta när Saul beslutade sig för att fortsätta att vara kung, att tysta ner
alltsammans, en mera överlagd synd, ett mera öppet uppror mot Guds vilja. Detta
uppror mot Gud ställde Saul utanför Guds beskydd. Den helige Ande vek från Saul. I
stället "plågades han av en ond ande från Herren".
Det här kan tyckas vara ett egendomligt uttryck. Det kom en ond ande från Herren. Jag
tror att detta helt enkelt betyder, att det var Guds vilja att det skulle bli en konsekvens i
Sauls liv. Gud hade prisgivit Saul åt denna depressionsande, därför att Saul hade gjort
uppror mot honom och stannat kvar på tronen. Den anden kom inte över Saul mot
Guds vilja, utan det var faktiskt Guds mening. Därför står det som det står. Jag tror inte
att Saul skulle ha kunnat bli fri från denna ande med mindre än att han gått igenom en
förkrosselse inför Herren, att han verkligen på allvar börjat fråga: "Vad har jag gjort" i
stället för att bara fråga: "Hur ska jag klara mig ur det här?"
Paulus skriver i 2 Kor att världens bedrövelse, en bedrövelse efter världens sinne, leder
till död. Den bedrövelse som Saul kände när Samuel kom var efter världens sinne. Det
var en sorg och saknad över att han inte fick vara kung längre. "Vad synd det är om
mig." Det är en bedrövelse som leder till onda konsekvenser, medan den bedrövelse
som David kände var en bedrövelse som ledde till omvändelse och frälsning. Men

innan David kände denna livgivande bedrövelse hade han länge gått och känt en
bedrövelse efter världens sinne, en depression. Han hade säkert gått omkring och
jobbat med frågan: "Hur ska jag klara mig, hur ska jag göra så inte det här kommer
ut?" Under den tiden tror jag att det fanns en träldomsande i hans liv, en
depressionsande som tvingade till kraftlöshet, till modlöshet, till ångest och oro, och
som David beskriver så träffande i de korta orden i psalm 32.
Vi har nu sett två personer som drabbats av depression. Vi har sett att i båda dessas liv
fanns det personlig synd bakom. Vi har också förstått att det inte skulle gå att bara
bedja bort den här depressionen utan att dessa personer först gjort upp sin sak med
Gud. När det gäller Saul står det uttryckligen att depressionen var en ond ande från
Herren. När det gäller David står det inget sådant. Davids problem var ur världen, när
han hade bekänt sin synd, när han hade kastat sin begärelse ifrån sig — för träldom
börjar alltid med begärelse. När man har gett efter för begärelsen slutar det med
träldom. Om det är på det sättet träldomen kommer in i ens liv, så måste man bekänna
sin begärelse som synd, ta avstånd ifrån den, kasta den ifrån sig som David gjorde. Det
räcker inte med en sådan halvhjärtenhet som Saul visade. Ofta när man samtalar med
människor som på ett eller annat sätt har psykiska problem kan man ana att det finns
orsaker i den människans liv till att det är som det är. Man kan i samtalet känna en
Herrens vägledning, känna att Herren vill uppenbara saker precis på samma sätt som
han använde Samuel eller Natan att uppenbara ting i dessa människors liv. Och när
man börjar föra in samtalet på detta som man förstår kan ligga bakom i just den
människans fall, så ser man samma skillnad mellan människa och människa. Somliga
reagerar som David. Andra reagerar som Saul, börjar bortförklara, börjar slingra sig
och vända på allting. Ideligen återkommer i sådana samtal uttrycket: "Ja, det är
visserligen som du säger, men... "Det där lilla ordet "men", det har jag lärt mig, betyder
att den personen inte kommer att bli löst från sin träldom. Då blir det bara
medgivanden, och medgivanden räcker inte inför Guds ansikte. Det är bara
botfärdighet som räcker. Det är det Gud önskar.
Frank Mängs säger i sin utmärkta lilla bok Synd ock sanning: "All synd har en njutning
och all synd har en förbannelse." Det många människor önskar sig, säger han, är att
slippa förbannelsen men ha kvar njutningen. Den som är botfärdig vill bli av med både
njutningen och förbannelsen. Han vill bli av med både begärelsen och träldomen,
därför att alltsammans är orent. Den som bara vill bli av med sin träldom men behålla
begärets vinster i sitt liv, han blir i princip inte fri.
Den som har genomgått en svår barndom t ex och som efteråt fått mångahanda former
av träldom och bundenhet, men som förbehåller sig rätten att se ner på de människor
som har skadat honom, förbehåller sig rätten att inte förlåta, att alltså ha ett
hämndbegär kvar i sitt liv, den människan blir heller inte löst ifrån sin träldom, sin
fruktan, sitt självförakt, sin bitterhet och vad det nu kan vara. Detsamma gäller alla
andra former av mellanmänskliga relationer som varit en till skada - t ex en skilsmässa,
konflikter på arbetet.
Det finns många situationer där Gud bara förelägger oss: Du måste förlåta, du måste
göra det för din egen skull, för att du ska bli frisk, för att du ska bli löst ifrån allt det
här. Gud ställer upp med all hjälp i världen för att det ska bli möjligt för dig, men han
vill inte åt dig. Du måste vilja det själv. Du måste se själv att begäret efter hämnd är det

som binder dig och håller dig kvar i din oförmåga och i din träldom.
Exemplen kan mångfaldigas. Det finns unika situationer för varje människa. Det går
inte att använda några mallar. Men vi har den helige Ande till hjälp i det ögonblick vi
verkligen vill bli fria, både från träldom och begärelse. När begärelsen är borta är
träldomen också borta, och den behöver som regel inte befallas bort ur våra liv, även
om det kan inträffa någon gång ibland att Herren uppenbarar att man får göra så. I
regel räcker det med att begärelsen korsfästes och dödas. Då ar människan löst ifrån
sin boja. Men vägen dit går ofta genom bedrövelse, en bedrövelse efter Guds sinne,
som för med sig omvändelse som leder till frälsning och som man inte ångrar. Värjer
man sig för den bedrövelsen, tycker man att allt är "så jobbigt", som det brukar heta i
personliga samtal, då är det risk att man inte kommer någon vart. Men är man besjälad
av en enda önskan; att bli ren, att bli fri, då ställer Gud upp. Då blir man fri.

9
Befrielsetjänst
I Matteus 10:7—8 återges den instruktion som Jesus ger till lärjungarna när de ska gå
ut två och två och pröva på hur det är att vara verksam i Guds rike. Jesus säger:
"Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda,
gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som
gåva."
De har fått himmelriket som gåva. Jesus skickar ut dem för att ge detta himmelrike
vidare. En del av den tjänst Jesus sänder ut dem i är befrielsetjänsten. "Driv ut
demoner." Denna befrielsetjänst har återupptäckts på sina håll under de senaste
årtiondena och har blivit föremål för väldigt motstridande ställningstaganden. Somliga
har blivit mycket entusiastiska, och andra har blivit mycket kritiska. Ofta är det
växlande erfarenheter som gjort att ställningstagandet blivit så olika. Vi ska nu se bort
från det som för många är kontroversiellt: att man över huvud taget talar om onda
andemakter och deras påverkan på lidande personer. Humanismen förnekar att sådana
andemakter finns, men humanismen förnekar också i stort sett att Gud finns.
Vi utgår från att Bibelns vittnesbörd är sant. Men också för människor som har den
utgångspunkten har befrielsetjänsten blivit kontroversiell och svårsmält. Gör att förstå
varför kan vi läsa i Markus 1:23-28:
”I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han
började skrika: ”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du
kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds Helige. Men Jesus
sade strängt åt honom: ”Tig! Far ut ur honom!” Den orene anden ryckte
och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom.”
Det här var ingen estetiskt upplyftande procedur. Det här var ingen vacker händelse.
Det står också att människorna greps av bävan. Man häpnade över kraften i Jesu
befallning. Men det kanske inte var alla som gick från synagogan den dagen glada och
upplyftade. Somliga kanske bara gick därifrån och tyckte att alltsammans var otäckt.
Det var inte alla gånger det blev så här dramatiskt när Jesus befriade människor som
behövde befrielse. Vid många andra tillfällen står det bara omnämnt att han drev ut en
eller flera onda andar och personen blev frisk från psykisk eller fysisk sjukdom.
Tydligen kan även en del fysiska sjukdomar bero på andemakters närvaro. Vid dessa
tillfällen var det uppenbarligen ingen dramatik alls, utan allt gick lugnt och stilla till.
Kanske kunde man bara av Jesu handlingssätt förstå att han drev ut en ande.
Nu är det min övertygelse att andemakter i regel inte ska drivas ut. Jag tror att det
fanns massor med andemakter i Israel på Jesu tid. Men Jesus drev inte ut andemakter
överallt där han gick fram. I stället tror jag att den metod han oftast använde sig av var
den väg Gud anvisar, nämligen omvändelsens, trosbekännelsens och synda-

bekännelsens väg.

Skillnaden mellan makt och auktoritet
Det står om Jesus att han hade makt. Han undervisade med makt och inte som de
skriftlärda. Folket häpnade när den orena anden hade blivit utdriven, och de talade om
att detta var en ny undervisning med makt bakom orden. När Jesus skickar ut de
sjuttiotvå lärjungarna två och två för att praktisera himmelriket bland människorna och
de kommer tillbaka glada och rapporterar att till och med de onda andarna måste lyda
för Jesu namn, då säger Jesus i Luk 10:19:
"Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå
emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er."
Ordet makt här är egentligen en dålig översättning av det grekiska ordet "exousia''. Den
korrekta översättningen är auktoritet. Skillnaden kan tyckas hårfin men är betydande.
En människa med auktoritet är en person som är van att hans befallningar blir åtlydda,
men han står själv under någon annans befäl. En polis som står i trafiken har stor
auktoritet, men han kan ändå inte göra som han vill. Han är bunden vid de trafikregler,
som andra människor har beslutat om. Likadant är det med en lärare i ett klassrum. I
princip bör han förvänta att hans tillsägelser blir efterföljda. Inte därför att han är
enastående, utan därför att skola, samhälle och föräldrar ger honom sitt stöd och backar
upp honom. Han har inordnat sig i systemets spelregler.
På samma sätt är det med oss. Vi har fått auktoritet över ondskans andemakter, men vi
har egentligen inte fått makt. Det är oerhört viktigt att vi förstår skillnaden. Vår
auktoritet innebär i stort sett att vi måste följa en rad spelregler och kanske också
handla på direkt order från högkvarteret. Auktoriteten innebär att vi förväntar oss att
bli åtlydda, men vi måste i vår tur stå i ett lydnadsförhållande till den som är över oss.
Vi kan inte själva besluta om när och hur auktoriteten ska utövas. Vi är inga andliga
makthavare. Vi är bara andliga befallningshavare. Vi är konungens underkonungar
eller ståthållare. Vi är människor som överbringar konungens befallningar till
andevärlden, men vi är inte personer som hittar på dessa befallningar och som själva
beslutar efter eget godtycke.
Jag tror det finns två orsaker till att befrielsetjänsten har råkat i vanrykte. Det första är
att andlig befrielse inte alltid är en snygg eller tilltalande procedur. Den andra orsaken
är att kristna blandat ihop orden makt och auktoritet. Inte så få kristna har gjort den
erfarenheten när man försökt att hjälpa en uppenbarligen andligt plågad person att man
kunnat tilltala det onda i Jesu namn och det onda viker bort. Personen blir befriad. Men
under den kamp som äger rum innan personen blir fri kan många dramatiska ting
inträffa. Personen kan bli våldsam, vilket ofta börjar med att hans medvetandegrad på
något sätt ändras. I regel övergår han i en sorts tranceliknande tillstånd, där man inte
kan få någon direkt psykisk kontakt med personen själv. Den andemakt man tilltalar
förefaller helt styra personen, både hans tal och hans gärningar.
Eftersom den lidande människans själsförmögenheter är mer eller mindre urkopplade
kan i stället andemakten skrika högt eller leda den drabbade personen in i ett regelrätt
slagsmål. Ibland kan därvid rent övernaturliga, fysiska krafter manifesteras så att en
enda liten bräcklig person måste hållas av flera starka människor, som ändå knappast
klarar det. När anden till sist lämnar personen sker det ofta under motbjudande former,

såsom konvulsiviska hostningar eller kräkningar. Ibland går inte andemakterna till
anfall på detta sätt, men de sätter ändå personens eget själsliv ur funktion. Man kan då
få se personen somna och bli försänkt i en djup sömn. Ibland kan man väcka honom ur
denna sömn, men det är inte lätt att få kontakt med honom utan han rör sig i en sorts
trance som ibland är förenad med minnesförlust, så att han från ett ögonblick till ett
annat inte kommer ihåg vad som förut sades. Avsikten är naturligtvis enkel. Genom att
minnesfunktionen kopplas ur försöker andemakten hindra att gudsordet kommer in i
personen och utför sitt verk.
En annan variant på samma tema är hörselnedsättning eller dövhet. En person med
fullgod hörsel kan plötsligt bli stendöv när han ska befrias. Det är inget fel på öronen,
det är bara andemakten som blockerar hörseln. Man behöver inte låta lura sig till att
låta allt bero med detta. Andemakten hör fortfarande utmärkt allt man säger, även om
personen är stendöv och inte hör ett knäpp. Får man bara ut anden kommer hörseln
tillbaka.
Men allt det här gör att befrielser av detta slag kan bli dramatiska och te sig obehagliga
både för den som ska befrias och den som ska hjälpa honom. En människa som på
detta sätt har blivit ställd i befrielsetjänst får därför mycket lätt stämpeln "fantast" på
sig. Just genom att det som hörs och syns under själva befrielsen inte är präglat av
Guds rike utan av mörkrets rike, med allt vad tricks som den onde anden har för sig,
blir i regel befriaren i människors ögon mer sammanlänkad med djävulen än med den
Herre han faktiskt tjänar.
Många kristnas oförmåga att förstå skillnaden mellan makt och auktoritet kännetecknas
också av djup och smärtsam förvirring. Om det är så att vi har makt att driva ut
demoner, så kan vi i princip tilltala alla andemakter som vi förstår utövar sitt spel i
människors liv och räkna med att bli åtlydda. Men om vi inte har makt utan auktoritet,
då måste vi i varje enskilt fall först försäkra oss om att vi handlar i enlighet med Guds
vilja.
Många kristna människor med problem, med stark bundenhet, har träffat andra kristna
som käckt och glatt förklarat att detta beror på en ond ande och den ska drivas ut i Jesu
namn. Man har samlats, och så har man lagt händerna på personen och ropat i Jesu
namn till den ande som man anser finns i personen i fråga. Men inte ett dugg har hänt.
Den lidande människan får ofta efter ett sådant misslyckat utdrivningsförsök sina
besvär accentuerade. Ångesten stiger, och detta är i och för sig mycket begripligt. Man
har fått veta att man har en ond ande i sig, och så gick den inte att driva ut.
Hopplöshetsstämpeln vilar över den personens liv. Det gör också fördömelsestämpeln.
Gud ville inte veta av mig. Han älskar mig inte. Det är därför han låter mig ha min
onda ande.
Ibland kan ett misslyckande av detta slag bero på att det helt enkelt inte fanns någon
ond ande att driva ut. Men ibland beror det också på att det inte var Guds vilja att den
anden skulle drivas ut på det sättet. Kung Saul fick en ond ande från Herren, och jag
tror ingen människa i världen hade kunnat driva ut den anden med mindre att Saul först
ångrat sig och kommit till en förkrosselse över det uppror mot Gud som han hade gjort.
Om en person verkligen behöver befrielse och man försöker befria personen men
misslyckas, kan man också räkna med att den andemakt som man inte kunnat avlägsna
ur personens liv straffar den människan med ökande ångest och ökande besvär. Detta

är inte det slutresultat man önskar, och därför ska man vara mycket försiktig och se till
att man är ledd av Herren i en tjänst av detta slag. Den som inte kan arbeta under
Herrens eget personliga ledarskap har ingenting i denna tjänst att göra. De lidanden
han kan lösa människor ifrån väger i regel lätt gentemot de lidanden han skapar och
den förvirring han ger upphov till.

Förkrosselsens betydelse
Allt det jag nu har sagt kan ge ett intryck av att befrielsetjänsten är förenad med så
stora risker och nackdelar att den bör undvikas. Många talar nedsättande om den och
menar att det sunda och riktiga i vår tid är en mera psykoterapeutisk inriktning. Min
inställning är emellertid att vår kallelse att befria människor står kvar. De olägenheter
som jag har beskrivit beror i första hand på att vi är ovana och oförståndiga. Det finns
bibliska principer för hur sådan befrielse ska bedrivas utan att bli så dramatisk och
riskabel som den har tenderat att beskrivas.
Hela hemligheten finns förborgad i ordet förkrosselse. Ju mindre förkrosselse hos
individen, desto större makt har andemakterna i hans liv. Andemaktens fotfästen i en
människas liv är hennes skuld inför Gud. Och ju mindre denna skuld är uppklarad inför
Herren, desto större tvingande makt har den andemakt som representerar skulden eller
som bor i skulden. Samtidigt är det så att ju mindre förkrosselse, desto mindre är också
Guds benägenhet att befria personen. Vi kan t ex läsa ur messiasprofetian i Jes 61:1:
"Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att
förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka
dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fårtgna och
befrielse för de bundna."
Vem tillhör detta glädjebudskap, detta himmelrike som Jesus sänder ut lärjungarna att
förkunna och manifestera? Jo, det tillhör de ödmjuka. Det tillhör dem som har
förkrossade hjärtan. Jag tror att befrielsetjänsten har råkat i vanrykte därför att man
låtit den auktoritativa befrielsen ersätta förkrosselsen, och detta har aldrig varit
meningen. Om man alltså åberopar Jesu namn och Jesu blod och börjar gå emot en
andemakt som har fått fotfäste i en annan människas liv, kan den andemakten mycket
väl svara genom att koppla ur den människans själsfunktioner och gå till motangrepp.
Utgången av den kraftmätning som sedan äger rum är inte given på förhand.
Åtminstone är den det inte om inte befriaren har ett ord från Gud att han skulle göra
just på detta sätt. Har han gått fram med ett eget köttsligt initiativ är utgången alltid
oviss.
Min bestämda erfarenhet är att ju mer man hjälper en människa till förkrosselse, desto
mindre dramatik blir det vid den efterföljande befrielseakten, och riskerna avtar både
för den lidande personen och den som ska hjälpa honom. När någon nått fram till
fullständig förkrosselse kan man konstatera att denne upplevt en lättnad i sitt inre. Det
blir ingen möbelvältning, inga slagsmål, och det blir heller inga hostningar eller
kräkningar. Det enda som händer är att problemet försvinner.
Jag minns en person som sökte mig för en lång rad olika problem av bundenhetsnatur.
Det fanns många skadade relationer i hans liv. Det fanns många människor som han
var bitter på eller hatisk emot. Han levde i en kronisk ångestdepression. Vi gick
igenom hans liv och med Herrens hjälp nådde vi fram till en förkrosselse, där han ville

förlåta var och en som hade skadat honom. Han bad själv Herren om förlåtelse för sitt
hat, sin vrede, sin bitterhet osv. Det var uppenbart att hans bön var framsagd under
syndaånger.
Efteråt lade jag händerna på honom och tillsade dessa andemakter att försvinna. Utan
någon som helst dramatik lyste mannen upp. Man såg hur lättad han blev. Inom loppet
av en halv minut förvandlades hela hans ansiktsuttryck.
Men så kom jag plötsligt att tänka på att han i förbigående sagt att han sedan länge
gick omkring med ständiga självmordstankar. Jag lade då på nytt händerna på hans
huvud och tillsade självmordsanden att försvinna. Men detta var någonting som han
inte hade bekant inför Gud, och den anden hade därför vissa rättigheter i hans liv.
Mannen flög upp ur den stol där han satt och skulle uppenbarligen gå till anfall. Men
han hade redan blivit så renad genom det som skett minuterna innan, och förkrosselsen
i hans liv var så stor att en förnyad tillsägelse till denna ande gjorde att anden försvann
genom en hostattack.
Jag träffade mannen ett halvår senare, och han försäkrade mig då att han aldrig
någonsin hade hyst några självmordstankar efter den här episoden. Han hade också
blivit fri från allt annat tvång i sitt liv. Den andliga befrielsen hade fungerat. Men när
det gällde självmordstvånget blev det en viss dramatik i befrielseögonblicket, därför att
just denna skuld inte till fullo hade reglerats inför Gud innan andemakten tilltalades.
Märkliga berättelser om dramatiska befrielser har lett många kristna, som inte förstår
kraftspelet i befrielsetjänsten, att faktiskt längta efter demoniska manifestationer. Man
försöker på olika sätt att få andarna att ge sig till känna, t ex för att få veta deras namn.
Orsakerna till detta kan vara mångahanda. Det viktigaste är, tror jag, att man känner
sig osäker på om det man strider mot över huvud taget är en andemakt eller inte. När så
anden kopplar ur den lidande människans eget själsliv och börjar tala med en annan
röst genom den drabbades mun och kanske också låter personen gå anfallsvis till väga,
då känner man sig trygg för nu vet man att det ar en ande.

Sök inte manifestationer
En annan bevekelsegrund kan vara att man söker spänning och dramatik för att stryka
under den egna befrielsetjänstens särart och på det sättet få en prisad ställning i
människors ögon. När Lukas i kap 10 berättar hur de sjuttiotvå kom glada tillbaka,
varnar Jesus och säger:
"Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är
upptecknade i himlen."
Det är en frestelse att få andemakterna att manifestera sig, just därför att man känner
en sådan makt om man till sist drar det längsta strået. Vi måste ha en sak helt klar för
oss: Andemakterna manifesterar sig aldrig för att hjälpa oss. Vi ska aldrig söka några
andliga manifestationer för att förvissa oss om vad det är för en fiende vi kämpar mot.
Vår diagnos och vår insikt i problemets natur ska vi aldrig hämta från fiendesidan. Den
ska alltid komma som en visshet från Gud. När vi hämtar den vissheten från rätt källa
behöver vi inte några manifestationer. Är man därtill så omogen att man söker efter
manifestationerna för att få uppleva en stunds nervpirrande maktberusning, är man helt
olämplig att syssla med andlig befrielse. Då har man inte själv det mått av förkrosselse

som gör att man kan stå trygg vid Jesu löfte att ingenting ska skada en. Tvärtom kan
detta bli någonting som kan leda till betydande tråkigheter i ens eget liv.
Det normala är därför att man inte försöker provocera fram några andliga
manifestationer, utan att man försöker att hjälpa den lidande människan till att nå fram
till en fulltonigare gudskontakt i sitt liv, inte minst på basen av en full och äkta
förkrosselse.
När man ser att personen på detta sätt får sitt gudsförhållande förnyat och fördjupat
kan man bara tilltala de andemakter som man förstår finns där. Man behöver då inte
driva ut dem en och en under en massa dramatik och slagsmål. De försvinner inte
heller under kräkningar och hostningar. Man behöver bara nämna dem allesammans
vid namn och säga att man i Jesu namn befaller dem att försvinna. Man behöver inte
ens alltid tala om dem som andemakter. Man kan lägga händerna på den lidande
människan och befalla ångest, depression, hat, vrede, bitterhet, självömkan,
pornografiska tankar etc att försvinna i Jesu namn. I regel upplever personen en lättnad
och övergår direkt till att prisa den Herre som har befriat honom.
Ju mindre man ser av förkrosselse i den lidande människans liv, desto mer måste man
vara viss om att man har Guds speciella order om att gå anfallsvis till väga. Situationer
av detta slag är i högsta grad undantag så som jag i dag ser det.
I berättelsen från synagogan läste vi om hur Jesus tog auktoritet över en andemakt som
plötsligt manifesterade sig mitt under en gudstjänst. Sådant händer ibland också nu.
Människor som levat i ett intensivt mörker, kanske ockultism, kan plötsligt
överväldigas av ljuset i en evangelisk förkunnelse. De andemakter som har den
människan i sitt våld känner sig plötsligt överrumplade och hotade och går i en sorts
panik till motattack. En sådan manifestation sker inte därför att någon direkt tilltalade
dessa andemakter och försökte driva ut dem, utan den uppkommer snarare när
andemakten som bor i människan förstår att den här människan är på väg rakt in i en
förkrosselse som gör det omöjligt för andemakten att finnas kvar. I ett sista desperat
försök att blanda bort korten utlöser då andemakten en sådan här dramatisk situation.
Jag tror att man då kan ha en viss frimodighet att gå direkt emot den andemakten och
befalla den att vika, därför att manifestationen som sådan beror på att personen är på
väg in i en förkrosselse.
Många missionärer som varit i länder där stark ockultism råder säger att episoder av
det här slaget är ganska vanliga, och man får snart lära sig att ta auktoritet på det
nödvändiga sättet för att gudstjänsterna inte ska bli rena kalabaliken. Men jag vill
understryka att detta är en annan situation än den som uppkommer i sådana
själavårdssammanhang där man kanske bara sitter med en människa framför sig som
har en bundenhet i sitt liv och som man försöker utmana genom att direkt tilltala den
andemakten. Man kan på likartat sätt få den andemakten att manifestera sig. Men
manifestationen åstadkommes kanske inte genom att ljuset tränger in i den personen
och är på väg att orsaka förkrosselse, utan genom att man direkt tilltalar andemakten
själv.
Lika lite som man urskillningslöst opererar alla människor som läggs in på ett sjukhus,
lika lite ska andeutdrivning användas bara för att man stöter på en människa som på
olika sätt är plågad av ondskans andemakter. Det behövs mycket erfarenhet innan en
läkare med bestämdhet vet när det lönar sig att operera. Det krävs också både

erfarenhet och stor andlig lyhördhet för Guds vägledning innan befrielsetjänsten kan
hanteras på ett acceptabelt sätt. Satans taktik mot församlingen är alltid enkel. Han vill
att vi ska sitta ner och vara passiva, men om vi inte är det, så får vi i stället en rejäl
spark där bak för att vi om möjligt ska springa iväg och göra saker så tokigt som
möjligt. Det är han som vill att befrielsetjänsten ska urarta till en sorts vildavästernfasoner, vilket sker när man tror att man kan använda Jesusnamnet som en trollformel,
som man kan kasta omkring sig i alla riktningar ungefär, som en sheriff som skjuter
från höften utan att sikta. Jesus utövade inte befrielsetjänsten på det sättet, och det ska
inte heller vi låta lura oss till att göra.

10
Kallad till frihet
I Galaterbrevet 5:13 säger Paulus:

"Ni är ju kallade till frihet, bröder."
Friheten är naturligtvis en oerhörd förmån. Men den är mer än så. Den är en kallelse. I
klartext betyder detta att friheten är Guds vilja för alla. Gud blir inte förhärligad genom
våra depressioner, sömnsvårigheter eller äktenskapliga konflikter. Det rasar i skrivande
stund en debatt mellan olika kristna läger huruvida Gud vill hela alla fysiskt sjuka.
Olika ståndpunkter baseras på olika tolkningar av Paulus' törntagg och Timotheos'
mage. Men oavsett vad man därvid kommer fram till tycks det vara helt klart att Gud
önskar hela oss från all bundenhet i vårt inre. Detta är inte liktydigt med att det
helandet alltid är lätt att förverkliga, allra minst om man har förväntan att det skall ske
utan obehag och helst ögonblickligen. Men som själavårdare har man alltid den
tillförsikten att Gud vill göra den bundne fri. Det gäller bara att finna hur Gud vill gå
till väga i det enskilda fallet.
Begreppet frihet är dubbelbottnat. Dels kan man beskriva vad man blir fri från, dels
kan man tala om vad man blir fri till. Syndabekännelsen, förkrosselsen och
befrielsetjänsten handlar om vad man blir fri från. Men frigörelsen kan inte sluta med
detta. Det krävs också en undervisning om vad man blir fri till. Livet i denna positiva
frihet, som inte bara är frånvaro av bundenhet och träldom, kallas i Bibeln att vandra i
Anden (Gal 5:16, 5:25, 1917 års övers), att styras eller ledas av Anden (Gal 5:18, Rom
8:14), att leva efter Anden (Rom 8:4), att vandra i ljuset (1 Joh 1:7, jfr Joh 8:12 och
Joh 12:35—36) eller att vandra i gemenskap med Gud (1 Mos 5:22—24, 1 Mos 6:9).
Vi måste därför bekanta oss med vad som menas när ordet frihet dyker upp i Bibeln.
För i gemene mans ögon är kristen tro ingenting som leder till frihet utan någonting
som tvärtom leder till ofrihet. Det och det får man inte göra. Man får inte röka, inte
dansa, inte gå på bio, inte supa sig full och mycket annat. När man blir kristen då blir
man verkligen ofri, säger många människor.
Bibeln skiljer på Guds barn och djävulens barn och säger att det finns ingen tredje
kategori. Antingen tillhör man Gud eller också tillhör man honom inte, och då tillhör
man alltid djävulen. Vad betyder då frihet för de här båda kategorierna? För världens
barn betyder frihet att slippa lyda Gud, att slippa göra det som Gud vill och att i stället
ha möjlighet att göra det som djävulen vill. Det är frihet. Man är fri att förverkliga sig
själv, man är fri att gå sina egna vägar, man är fri att leva det sexualliv man själv vill
osv. Man är fri. Inga band och inga bojor. Det är bara det att människor som lever den
sortens frihetsliv förr eller senare upptäcker att de lever i den mest raffinerade ofrihet.
Men så länge man önskar att vara ett världens barn, så länge betraktar man kristen tro
som ofrihet och att vara utan kristen tro som något fritt och skönt. Så småningom kan
man ha fastnat så i all den ofrihet, all den inre bundenhet som livet utan Kristus för

med sig, ha blivit så uppfylld av ångest, av problem, av depression, av svårigheter att
man önskar bli fri från allt detta. Ofta nog är det då bara Kristus som kan göra
människan fri.
Men vad betyder då frihet? Det betyder frihet från den inre bundenheten. Och nu kan
vi ju vända på det hela. Om det för världens barn är frihet att kunna göra som djävulen
vill, så är det för Guds barn frihet att kunna göra som Gud vill. Det kan inte vanliga
människor. Paulus säger i Romarbrevet att av laggärningar blir inget kött rättfärdigt.
Ingen människa kan i sig själv uppfylla lagen och på det sättet bli rättfärdig. En stor
och viktig anledning till att det inte går är att vi är så ofria i vårt inre. Vårt handlande
dikteras så ofta av tvångsmässig fruktan. Vi har svårt att leva i kärleksrelation med
Gud och medmänniskor, därför att vi är så uppfyllda med självfördömelse och
självförakt — allt detta som orsakar en stor bundenhet i vårt inre. I stället leder fruktan
och självförakt ofta till att vi blir självcentrerade och självupptagna. Vi blir människor
som helt enkelt inte kan leva på rätt sätt, därför att vi är alltför ofria i vårt inre.
Men Gud förespeglar oss att vi skall kunna leva i frihet, och han vill föra oss ut i den
friheten. Hur ska det gå till? Vi ska läsa ur 2 Kor 3:17—18 (Bo Giertz Övers):
"Herren är Anden, och där Herrens Ande verkar, där råder frihet. Men vi,
som med avhöljt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi
förvandlas till hans avbilder, från härlighet till härlighet. Det är ju Herrens
Ande som verkar."

Herrens Ande är frihetens Ande
Där Herrens Ande verkar där råder frihet. Och vi förstår att det finns två viktiga ting i
våra liv när det gäller att komma in i ett liv i frihet. Det första är att ta emot den helige
Ande, och det andra är att låta Anden verka. Anden kommer in i våra liv, men gör det
för att få utföra ett verk, för att få handla. Men Gud tvingar aldrig någon. Det är bara
djävulen som tvingar. Så fort man tvingar blir det slaveri och ofrihet. Så om frihetens
Ande skall komma in i ditt liv så att du verkligen känner dig fri, då kan samme Ande
aldrig tvinga dig till någonting.
Därför blir det väldigt ofta så här i kristna människors liv: Man sträcker sig efter den
helige Ande. Man ber Gud om mer och mer av den helige Ande, att bli uppfylld av den
helige Ande. Men sedan har man ingen aning om vad Anden vill få göra. Man har inte
ens klart för sig att när Anden har kommit in i någons liv väntar han tills han blir
ombedd att utföra det han är där för att göra. Vi måste verkligen längta efter och på allt
sätt vilja att Anden ska göra det han vill. Och det Anden vill göra är inte i första hand
att försätta oss i frihet från all inre bundenhet, utan Anden vill börja forma våra liv
efter sin vilja. När Anden gör det kommer vi, så att säga som en bieffekt, att föras ut i
frihet.
Paulus talar om det här i Rom 8, där den helige Ande står omnämnd nästan på varenda
rad. I kapitel 7 har Paulus beskrivit den naturliga människans situation. En bunden
människa kan med lagens hjälp se vad som är gott, men upplever ändå den oerhört
pinsamma situationen att det inte går att genomföra i hennes liv. "Det goda som jag
vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag." Väldigt många
kristna människor lever i denna ofrihet.

Men så kommer det åttonde kapitlet, där Paulus beskriver hur man ska komma ur den
här förnedringen, den här inre bundenheten, där kanske fruktan, självförakt och
självfördömelse, där kanske andra sorters bundenhet i ens inre hindrar en från att göra
det goda som man ville göra. Vi läser Rom 8:1—9:
"Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.
Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från
syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom
till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son
bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde
han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet
uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga
natur. Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever
efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens
liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud: det
underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. De som är kvar
i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den
utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi
ande tillhör inte honom."
Paulus säger att den lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från
syndens och dödens lag. Jag är fri. Så säger han att den rättfärdighet som Gud åsyftat,
den kunde aldrig uppfyllas bara av att människan fick lagen, därför att människorna är
så försvagade genom sin köttsliga natur, genom all slags inre bundenhet. I stället kan
den rättfärdigheten verkställas och bli en synlig verklighet om Anden får råda över
våra liv. Paulus talar här om att vi kan låta Anden råda, och vi kan låta köttet råda. Vi
kan drivas av Anden, och vi kan drivas av köttet. "Därmed kunde lagens krav på
rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga
natur" (vers 4).
Det min köttsliga, bundna, försvagade, ofria människa vill leder i längden till bara
ännu mera bundenhet och ännu mer destruktion. Om köttet får råda kommer jag att
använda mitt liv till någonting som behagar mig själv. Om Anden får råda i mitt liv,
om Anden får styra och utforma mitt liv, kommer mitt liv att bli någonting som
behagar Gud. Köttet är fientligt mot Gud, men Anden är fylld av kärlek till Gud. Köttet
vill inte göra det Gud vill, vill inte göra det som är rätt. Det vill göra sådant som
djävulen vill. Anden vill göra det som Gud vill. Vi ska inte bara ta emot Anden, utan vi
ska låta Anden råda över våra liv. Då kommer Livets Andes lag att i Kristus Jesus
börja verka i våra liv och vi blir fria. Vi blir fria från allt vad bundenhet heter. Vi blir
fria från fruktan, ångest, självförakt och från allt möjligt elände därför att Gud får
makten i våra liv.
"Alla som leds av ande från Gud ar Guds söner. Ni har inte fått en ande
som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande
som ger söners rätt så att vi kan ropa: "Abba! Fader!" Anden själv vittnar
tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn" (vers 14—16).
Paulus beskriver här att vi kan drivas av Guds ande och leva i frihet. Anden vittnar då
med vår ande att vi är Guds barn. Motsatsen är då om man drivs av köttet. Det är inte
så att man är utan varje andligt inflytande i sitt liv. Men man står inte längre under

Guds Ande, utan man står under mörkrets andemakter, för det finns bara Guds barn
och djävulens barn. Djävulens andemakter beskriver Paulus som slaveriets ande.
Denna får oss alltid att känna fruktan. Det är alltid en del av den inre bundenheten att
man känner fruktan. Gud vill att vi ska leva med en barnaskapets ande. Människor som
lever med denna barnaskapets ande lever i frihet. De lever i ständig utveckling, ständig
förvandling. De blir mer och mer lika Gud. De växer bort från den gamla bundenheten.
Det är ingenting längre som kan hålla dem kvar. De är inte människor som stagnerar,
som krymper, som blir mer och mer självupptagna, mer och mer inkrökta i
beroendeformer, bundenhet, ångest och depressioner. De är människor som växer till.
De är människor som kan ta emot och ge kärlek. De mognar. De förvandlas. De lever i
ett barnaskapets innerliga förhållande till sin Fader i himmelen.
Vad är det denna barnaskapets, frihetens Ande vill göra i våra liv? På vilket sätt ska
Anden vara verksam? Det första är att Anden vill få börja råda Över vårt tankeliv. Vi
läser 1 Kor 2:9—16:
"Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget Öra
hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som
älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är
Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.
Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom
Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens
ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor
Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som
mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss — vi
tolkar andliga ting med Andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad
Guds ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det,
eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som ar andlig däremot
kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner
Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi
tankar."
Det första Anden vill få göra är att börja undervisa oss om "vad inget öga sett och inget
öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar
honom". Alltså vad du aldrig har kunnat spekulera ut eller kunnat räkna ut, det vill
Anden klargöra för dig i ditt inre.
Nu är det så att människor som lever och har levat länge i olika former av bundenhet
och svårigheter — fruktan, självförakt, depression, oförmåga, beroendeformer osv — i
regel har förfärligt mycket tankar om Gud. De ser på sitt liv och sitt lidande, och så
tänker de om Gud: "Han är ju allsmäktig och hade kunnat göra något åt det här, men
det har han inte gjort." Utifrån de premisserna drar de ganska snart slutsatser om vem
Gud ar. "Han är en elak Gud, han är en Gud som inte vill mig väl, han är en Gud som
hatar och förskjuter mig, han är en Gud som plågar mig på allt sätt."
Eller om man har en kristen bekännelse så tar man det lite mildare, fast det är
egentligen samma sak man säger: "Gud tuktar mig, det är aldrig något slut på hans
tuktan. Gud är en sträng och straffande Gud, och det är bara att böja sig tåligt under
hans hårda slag. Det ska väl bli någon nytta med det här med tiden. " Men det man
böjer sig under är träldomens ande. Man låter sig anklagas i sitt inre. Man ber Gud

förlåta. "Käre Gud, förlåt mig." Och man blir förlåten. Men djävulen fortsätter att
anklaga i förhoppning att vi inte ska förstå vem det är som anklagar. Så känner man sig
fortfarande usel, ovärdig och anklagad i sitt inre. Man känner sig lika ofri som förut.
Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det är detsamma som att man får
uppleva frälsningsvisshet, att man får uppleva en trygghet vid tanken 1 på att allt är
gott mellan Gud och mig. Många människor upplever aldrig den vissheten. De går
alltid omkring och är osäkra. Har jag fått förlåtelse? Kommer jag egentligen till
himlen? Vi kan aldrig räkna ut, vi kan aldrig tänka ut vad Gud har berett åt dem som
älskar honom. Det är bara Anden som kan klargöra det i vårt inre. Det är bara Anden
som kan ge vittnesbörd om att vi är Guds barn.

Ge plats för Anden
Anden måste få komma till uttryck i vårt liv. Vi måste börja låta Anden undervisa oss
vem Gud är. För att det ska kunna ske måste vi kasta bort alla våra mänskliga tankar
och funderingar, kanske framsprungna ur väldigt bittra livserfarenheter. Vi måste
nollställa oss totalt och vända oss till Gud och säga: Du måste undervisa oss genom din
helige Ande. Hur går det till praktiskt och konkret? Jo det går så till att man öppnar
Bibeln och läser. Och man läser och man läser. Rätt vad det är händer det att Anden
talar. Jag tror att alla kristna har erfarenhet av hur det går till. Det är bara det att man i
regel inte tror att det är Anden som är verksam. Vi brukar säga: "Plötsligt öppnade sig
ett bibelord för mig." Eller vi säger: "Jag fick ett sådant ljus över det där ordet. Det var
så mycket som klarnade. Saker som jag aldrig tänkt på förut stod helt klara för mig.
"Jag tror alla kristna har haft sådana upplevelser när de läst Bibeln. Men det man inte
visste var att det var den helige Ande som talade.
Man kan i regel lägga märke till att när Anden på det sättet talar uppstår det en glädje i
ens inre. På samma sätt som det uppstår en känsla av fördömelse, självförakt, ångest
och ofrid när mörkrets andemakter anklagar oss i vårt inre, så uppstår det någon form
av glädje och frid och ljus i vårt inre när Anden får Öppna bibelordet för oss. Anden
börjar vittna med vår ande om att vi är Guds barn, därför att Anden undervisar oss som
om vi var barn. Vi har kastat alla den vuxna människans tankar och spekulationer om
Gud överbord. Vi har gjort oss av med dem, kanske inte utan möda och svårigheter,
därför att vi har hållit på och ältat dem under många år av bundenhet och lidande. Men
nu har vi kastat dem överbord. Vi vänder oss till Anden nollställda som små barn. Vi
ber om undervisning när vi läser Guds ord, och vi får undervisning. Anden är oss given
till att förklara bibelordet, till att ge ljus över det. Anden undervisar oss och vittnar
med vår ande att vi är Guds barn.
När detta sker händer något mycket märkligt. Vår köttsliga natur vill inte alls ha någon
undervisning av Guds Ande. Paulus skriver i 1 Kor 2:14:
"Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för
honom, och han kan inte förstå det..."
I Romarbrevet står det att "köttets sinne är fiendskap mot Gud". Den köttsliga naturen,
människan i sig själv, vill helst så fort som möjligt göra sig av med det som Anden har
talat. Du kanske har lagt märke till att det finns ingenting man glömmer bort så fort
som det som Anden har sagt. Man kan få höra underbara profetior i en gudstjänst eller
ett möte eller i en bönegrupp. Man kan bli så uppfylld av glädje att man gråter över

denna underbara profetia. En halvtimme senare har man praktiskt taget glömt vad det
var profetian handlade om. Man famlar litet grand i blindo och säger: "Ja, det var
någonting om en välsignelse av något slag." Man glömmer väldigt fort vad Anden
undervisar om.
Men det är ingen konst att lura den köttsliga naturen och behålla det Anden undervisat
om. Det är bara att använda penna och papper. Alltså detta med att leva i barnaskap
och få en frälsningsvisshet, det är egentligen ganska enkelt. Du läser din Bibel. Du ber
till Gud att han ska öppna Ordet. Och varje gång han öppnar Ordet och ger dig tankar
och förklaringar till vad bibelordet handlar om, så skriver du omedelbart upp det. Du
ska köpa ett tjockt kollegieblock, du ska skriva mycket. Du ska skaffa dig en penna. Så
ska du hålla på och läsa mycket och skriva ned allt vad Herren undervisar dig om.
Anden undervisar just dig personligen. Det är ett personligt tilltal från den helige
Ande. Anden vet vad du behöver veta om Gud för att komma loss ur dina
föreställningar om Gud. Anden vet vad du behöver veta för att förstå på vad sätt Kristi
frälsning griper in i ditt liv så att du ska kunna bli fri.
Du kanske behöver bli fri från många anklagelser i ditt inre. Anden måste undervisa
dig om att Kristus burit bort all din missgärning på ett sådant sätt att den över huvud
taget inte finns. Gud har glömt bort alltsammans. Djävulen försöker visserligen
fortfarande anklaga dig, men Anden kan upplysa dig om att det inte är Gud utan
djävulen som anklagar. Anden kan också visa hur du kan frigöra dig från de
anklagelserna. Anden kan börja undervisa dig. Om du bara läser Bibeln och tar vara på
varje gång Anden öppnar bibelordet för dig, om du antecknar och sedan med j ämna
mellanrum läser dina anteckningar ska du finna att du kommer att få en fantastisk
undervisning avpassad just för dig personligen. Så kan du hålla på hela livet och fylla
kollegieblock efter kollegieblock. Det blir ett mycket spännande liv, det lovar jag.
Allteftersom Anden på detta sätt får forma ditt tankeliv kommer du att få andra tankar
om Gud och andra tankar om dig själv. Sedan du kastat dina gamla tankar om dig själv
och om Gud Överbord och börjat att fylla dig med bibelordet så som Anden förklarar
det, får du ett annat sätt att tänka. Då kommer så småningom Anden också att börja ge
dig tankar inte bara om Gud i princip och om dig i princip, utan om ditt liv, om din
framtid, om hur Gud vill gestalta ditt liv. Han börjar att leda dig. Alla som drivs av
Guds Ande är Guds barn. Guds barn ar alltså människor vilkas liv utformas av den
helige Ande. De vandrar i Anden. Anden undervisar oss om hur våra liv ska formas
och gestaltas för att bli i enlighet med Guds plan just för mig, just för dig.

Förvandlade till Guds avbild
Ju mer Anden får föra oss in i denna livsform, desto mer kommer vi att förvandlas. Vi
kommer alltmer att förvandlas till Guds avbild, säger Paulus i 2 Kor 3. Vi kommer att
stiga från den ena härligheten till den andra. Vi kommer att gå ut i allt större frihet. Vi
kommer att uppleva att allt det här som sägs om frigörelse från all sorts inre bundenhet
och förnedring är sant, därför att vi har kastat alla gamla tankar och föreställningar om
Gud överbord, och vi har låtit Anden börja undervisa oss i vårt inre.
Det är bara Anden som kan ge oss en sann undervisning om Gud och vad han vill. Det
är bara Anden som kan uppenbara den oerhörda kärlek till oss som Gud har. Det ar
bara Anden som kan visa oss hur oerhört gärna Gud vill hela oss och hur oerhört gärna

Gud vill förvandla oss. I Ef 3:14—19 läser vi Paulus bön för församlingen i Efesos:
"Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i
himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge
kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom
tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i
honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och
längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är
väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er."
Här talar Paulus om hur den helige Ande i våra hjärtan ska uppenbara Guds oerhörda
kärlek. Tänk om de flesta kristna visste hur otroligt älskade de är av Gud. Så frimodiga
de skulle bli i bön! En så oerhörd tro och en så oerhörd förväntan på vad Gud ska göra
och vill göra och kan göra de skulle ha i sina liv! Det enda som behövs är att man
kastar alla sina spekulationer om Gud överbord och börjar att låta Anden undervisa.
Man ber Gud att Anden ska undervisa, man läser i Ordet och man tar vara på allt som
Anden undervisar om. Man skriver upp det. Man läser sina anteckningar. Man låter
gång på gång det uppenbarade bibelordet få genomströmma hela varelsen tills allt detta
har rotats och grundats i ens inre, tills ens tankeliv är förändrat, just så som Anden vill
förändra ditt eller mitt tankeliv. Anden vet vilka tankar och impulser som måste in i
våra tankeliv för att vi ska förstå Guds kärlek.
Ju mer vi på det sättet förstår att samarbeta med Gud, desto mer blir våra liv uppfyllda
med välsignelse. Välsignelse som flödar över i alla riktningar, därför att vi blir fria. Vi
kan gå dit Herren vill att vi ska gå. Vi kan på olika platser göra det som Herren vill att
vi ska göra, därför att vi är fria. Det här livet i rättfärdighet som inte kan åstadkommas
genom lagen, därför att lagen är försvagad genom köttet, det kan alltså börja växa fram
om Anden får råda över oss som Paulus säger i Rom 8:3.
Det här är hemligheten till ett helt nytt liv, ett liv i frihet, ett liv där Anden har
initiativet och inte vi själva. Och det är ett liv där inga gränser finns, därför att när
Anden får ge mig impulser till det jag ska göra, så finns Andens kraft och Andens
resurser där, Andens nådegåvor och Andens frukter. Vi förvandlas till Herrens avbild.
Vi stiger från den ena härligheten till den andra. Vi ska se underbara, övernaturliga
ting ske i våra liv, därför att Anden har initiativet. Om bara Anden får verka i full
frihet i våra liv, då får också vi frihet i våra liv genom den helige Ande.
Det här låter för enkelt, tycker du. Att köpa sig en penna och ett kollegieblock och sätta
sig och läsa Bibeln. Ja, det är enkelt. Det är barnaskapets ande det här. Det ska fungera
också för små barn. Det är inte tänkt att vara något märkvärdigt. Den naturliga,
köttsliga människan vill ha krångliga recept. Det Gud lämnar ut är så enkelt att vi
rycker på axlarna åt det, föraktar det, tycker: "Det där kan aldrig fungera. Inte mot min
oerhörda depression, inte mot min förfärliga ångest. Det kommer aldrig att hjälpa att
jag sitter och läser Bibeln med papper och penna."
Ja, om du utgår från att det är så, kommer det att bli så. Men om du tar mig på allvar,
ska du finna vilken oerhörd, förvandlande kraft det här enkla receptet innehåller. Du
måste överlämna ditt liv till Gud,| du måste säga till Gud att han är Gud. Det är han\
som bestämmer och inte du. Du måste bekänna din tro på Jesus Kristus, och du måste
ta emot den helige Ande. När du har gjort det, då kan du skaffa dig block och penna
och Bibel och sätta igång. Det du delvis måste göra själv är att ta avstånd från alla dina

gamla funderingar om vem Gud är och vem du själv är. Anden kommer att undervisa
dig.
Nu ska vi läsa Joh 8:30—36:
"När han sade detta, kom många till tro på honom. Till de judar som
trodde på honom sade Jesus: 'Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina
lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.'
De sade: 'Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under
någon. Vad menar du då med att vi skall bli fria?' Jesus svarade:
'Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden.
Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu
Sonen befriar er, blir ni verkligen fria.' "
Sonen vill få göra oss fria. Men Jesus gör inget undantag för någon enda. Receptet är
detsamma för oss alla: Vi ska förbli i hans ord. Det som menas här är att vi ska läsa
bibelordet men också lyssna till Andens undervisning, Andens förklaring om vad
bibelordet betyder. Den kommer till oss underbart, glimtvis när bibelordet öppnar sig
och vi får ljus över det, när bibelordet känns som ett erbjudande. Den kommer till oss
som en glädje, som en del av Faderns kärlek till sina barn. Vi ska förbli i det Ordet. Vi
sparar på den här undervisningen och lägger den på hög. Vi låter den gång på gång
repeteras i vårt inre till dess att den undervisningen är det som får forma våra tankar
om Gud, om världen och om oss själva.
Då är vi lärjungar, säger Jesus. När vi håller på att låta oss undervisas av honom, då
ska vi förstå sanningen om Gud, sanningen om oss själva, sanningen om livet i största
allmänhet, sanningen om våra enskilda liv i synnerhet. Och det ska göra oss fria. Vi
ska bli så fria att vi inte behöver vara trälar under synden. Vi behöver inte vara bundna
till att leva och göra det onda som vi inte vill. Vi ska kunna bli fria så att vi ska kunna
göra det goda som vi vill. Samtidigt frigörs vi i vårt inre från fruktan, från fördömelse,
från självförakt, från negativism, från depressioner, från bitterhet och grämelse och
besvikelse, från självcentrering och själviskhet, från oförmåga att ta emot kärlek och
oförmåga att ge kärlek, från bundenhet i all sorts förnedring, all sorts beroende, all
sorts förvriden sexualitet och mycket annat som plågar och förstör livet för så många
människor i denna tid.

11
Helandets villkor
Helandet liksom de övriga nytestamentliga löftena är av långt större räckvidd än vad vi
i dag förstår. En bidragande orsak till att vi emellertid inte har fått se dessa löften i full
funktion är att det finns ett förbehåll för dem alla som vi sällan uppmärksammat. Gud
vill nämligen att dessa löften skall gälla för dem som lever i hans frihet. Med detta
menas frihet i positiv bemärkelse och inte bara frihet i form av en frånvaro av onda
begärelser och onda makters spel i ens liv. Löftena gäller därför den som vandrar i
Anden. I Gal 5:18 skriver Paulus: "Men om anden får styra er, står ni inte längre under
lagen." Att stå under lagen innebär att stå under en förbannelse. Lagen stadgar
konsekvenser i våra liv för allt det vi gör eller vill göra. Det är också under åberopande
av lagens förbannelse som de onda andemakterna vinner insteg i en människas liv när
hon tillåter sig att vandra på egna vägar, efter egna köttsliga behov och begärelser. I 1
Kor 15:56 skriver Paulus:
"Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen."
Synden, den levande synden, har sin kraft i lagen, eftersom den åberopar lagen för att
kunna tvinga sig kvar i våra liv. Det är också med lagen som tillhygge som mörkrets
andemakter anklagar oss i vårt inre. Men man behöver inte stå under lagen. Man kan
stå under nåden. Detta innebär möjligheten till ett liv fyllt av Guds kraft och ljus. Men
det finns ett villkor: Anden måste få styra oss.
När vi läser om Jesu frälsning i Jes 53 ser vi att Jesus bar våra missgärningar, våra
sjukdomar, vår ofrid, vår ensamhet och föraktlighet, vår bristande gudskontakt och vår
bortvändhet från Gud. Han löste oss från alla dessa förbannelser, och de hade alla
tillkommit genom att vi ville vandra var och en på våra egna vägar. Det enda logiska
när Gud ville råda bot på alla de här lidandena är att han tar itu med orsaken till
alltsammans. Han lär oss att vandra på sina vägar och kan sedan lösa oss från alla de
konsekvenser som våra egna vägar fört med sig i våra liv.
Gud undervisade sitt folk om dessa förhållanden redan efter uttåget ur Egypten. Vi
börjar läsa ur 2 Mos 15:25—26:
"Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov. Han
sade: 'Om du hör Herrens, din Guds, röst och gör vad rätt är i hans ögon
och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag inte lägga
på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är
Herren, din läkare.' "
Ofta när vi vill uppmuntra människor till att söka gudomligt helande läser vi den sista
satsen: "Jag är Herren, din läkare." Men i regel hoppar vi över orden som står ovanför
att Herren också kan ge sjukdomar. Vi tycker på något sätt att de misskrediterar Herren
och att de bara tenderar att beröva den sjuke hans tro på helande. Så är det naturligtvis
inte alls. Hoppar vi över en del av den bibliska förkunnelsen om helandet, måste vi förr

eller senare bli besvikna.
Det Gud säger är att helandet har ett villkor. Människor som hör Herrens röst och gör
efter hans på det sättet uppenbarade vilja, öppnar sig på ett speciellt sätt för Guds
läkedom och Guds hälsa. För dem är Herren alltid en läkare. For andra människor är
Herren inte en läkare. Hans ord kan i lagens form tom ge de onda andemakterna
rättigheter i människors liv när de vandrar på egna vägar.
Den kristnes frigörelse måste därför alltid syfta till en vandring i Anden, och det är
viktigt att den lidande människan instrueras om att lära sig söka Guds vilja för sitt eget
liv dagligen och följa den uppenbarelse hon får. Många har dålig erfarenhet av detta
med att söka Guds vilja. De har inte tränat sig. De har inte avsatt regelbunden tid till att
vara ensamma med sin himmelske Fader i en så stilla och tyst miljö att de kan uppfatta
hans vilja och hans tilltal. De har kanske bara försökt lyssna in Guds vilja när de suttit i
klistret och varit mer eller mindre uppfyllda av panik.
Många kristna tror att det räcker med överlåtelse. Har man en gång överlåtit sig till
Gud så ligger bollen hos honom, och det är bara att vänta tills han hör av sig. Men så
fungerar det inte. Gud ar en Gud som aldrig tvingar någon, och därför är hans vilja
något som vi ständigt måste söka på nytt.

Vandra i Anden!
Alla människor är kallade till frihet. Gud vill att vi alla ska leva fria från andemakters
betryck. Men det är inte alla människor som vill ha den positiva frihet som Gud ställer
i utsikt. Helandet är för Gud inte något kliniskt begrepp utan ett delfenomen i hans
önskan att föra oss ut i en vandring i Anden. Helandet är inget självändamål.
Ändamålet är vandringen i Anden. Många människor önskar inte denna form av liv.
Som själavårdare kan man från början veta att man inte har mycket hjälp att ge till
sådana människor.
Jag minns en kvinna jag mötte för många år sedan. Hon levde i ett svårt kroniskt
ångesttillstånd. Hon hade flackat runt i landet och besökt olika kristna grupper och
kommuniteter, där förbön för sjuka praktiseras. Många hade lagt händerna på henne
och antingen ropat till Gud om förbarmande eller till djävulen att han skulle försvinna.
Inget hade hänt. Hon var uppfylld av grämelse över detta förhållande, eftersom hon i
och för sig trodde på helbrägdagörelse. Hon sa: "Allt jag begär är att få leva mitt eget
liv." Hon tyckte att hon var anspråkslös. Hon önskade inte rikedom, makt eller
skimrande lycka. Hon ville bara leva sitt eget liv. Hon förstod inte att hon just
därigenom utestängde sig själv från Guds välsignelse. Hon hade mycket fortare blivit
frisk om hon sagt: "Allt jag önskar är att få leva Herrens liv."
Jag minns en annan person som sökte mig för nervösa besvär. Han var efter mänskliga
mått en välanpassad kristen person med stort församlingsengagemang. Han hade utan
rimlig anledning fått nervösa besvär som mer och mer invalidiserat honom, och han
kunde själv inte prestera någon vettig förklaring. Hans barndom var ljus och god. Han
hade en sund insikt i hur man förlåter andra människor och var helt fri från bitterhet.
Det fanns inget av fördömelse i hans väsen eller utstrålning, och han förnekade allt vad
fördömelse heter, när jag försökte fråga ut honom. Han levde i goda kärleksrelationer
till sin omgivning.

Jag uppfattade en Herrens vägledning att i stället börja fråga honom om han vandrade i
Anden. Han förklarade sig inte ens veta vad ordet betydde. Vi började läsa Bibeln
tillsammans. Han upplevde en äkta och levande förkrosselse när han fick se hur det
kristna livet egentligen ska vara utformat. Han bad Gud om förlåtelse för att han i
oförstånd aldrig hade sökt denna livsform. Jag kände efteråt att jag bara kunde tilltala
hans nervösa besvär att försvinna. Så skedde också.
All synd i våra liv handlar om att vi inte vandrar i Anden. I regel kommer vår vandring
i köttet att förr eller senare avspegla sig i sådan synd som bitterhet, fördömelse och allt
vad som i övrigt räknas upp av varianter på detta tema i kapitel 7. Men man ser alltså
ibland människor som kan svara nej på olika frågor om detta slags bundenhet, men
som ändå inte vandrar i Anden och som behöver få se vandringen i Anden som det
positiva alternativet, Guds alternativ, som leder till hälsa.
Hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom. Frid är inte enbart frånvaro av demoner. Frid
är något positivt som utgår från Gud. Frihet är också något positivt som utgår från
Gud.
När Jesus har drivit ut en ond ande och blir kritiserad, undervisar han något om hur
man skyddar sig från den onde anden sedan man blivit befriad. Vi läser i Matt 12:4345:
"När den orena anden lämnar en människa, vandrar den genom vattenlösa
trakter och letar efter en plats att vila på men hittar ingen. Då säger den:
Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och
finner det ledigt och städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar
till som ar värre an den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För
den människan blir slutet värre än början. Så skall det också gå för detta
onda släkte."
En befriad människa kan sålunda göra erfarenheten att det hon blev fri ifrån kan
komma tillbaka. Jesus säger att det som gör det möjligt för andemakterna att komma
tillbaka är att det i människans liv finns ett hus, och när anden kommer tillbaka står
huset ledigt, städat och snyggt. Många som praktiserar befrielsetjänst har pekat på den
här texten och sagt att efter befrielsen är det viktigt att man uppfyller individen med
den helige Ande, så att varje tomrum som den onde anden lämnade efter sig blir
uppfyllt av den helige Ande. Då är det inte längre ledigt när anden kommer tillbaka.
Jag tror att detta är en litet för enkel syn på problemet. Den helige Ande bor i
människans ande, och inte i hennes köttsliga natur, vilket däremot de onda andarna
förefaller göra. Huset som anden återvänder till tror jag är människans begärelse.
Oavsett vad begärelsen handlar om (begär efter njutningar, begär efter hämnd, begär
efter lycka etc) innebär sådana begärelser en möjlighet för en andemakt att ta över i
våra liv. Begärelsen i sin tur är ett uttryck för att vi inte vandrar i Anden. Jag ser
förkrosselsen som en process där begärelsen upptäcks och överlåts åt Gud.
Andemakten blir då utan sitt hus och kan utan större åthävor avhysas. I regel behöver
han inte ens tilltalas, han försvinner ändå.
När man har blivit fri gäller det sedan att vandra i Anden, för då bygger man inga nya
hus i sitt liv. Jag tror därför det är viktigare att instruera befriade människor om värdet
av att vandra i Anden än att bara lägga händerna på dem till andeuppfyllelse. Det ena

goda utesluter inte det andra, men jag tror inte handpåläggning enbart räcker för att
skydda befriade människor från att glida tillbaka in i gamla tvångsmönster.
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På flykt
Vi ska ta upp ett ämne som jag skulle vilja kalla "vägen till helande". Det är ofta en
väg, en utvecklingsprocess och inte bara någonting som sker som ett blixtnedslag,
ögonblickligt och momentant. Det vi ska uppehålla oss vid är det själsliga helandet
framför allt, men samma principer finns också för det kroppsliga. Bibeln gör ingen
skillnad på kropp och själ i detta avseende.
För att få lite perspektiv på det här ska vi börja läsa i Lukas 1:76—78. Sakarias och
Elisabet hade på sin ålders höst fått en son. Ängeln hade talat om vad som var Guds
vilja för den här sonen, och när sonen är född profeterar hans far Sakarias:
"Och du, mitt barn, skall kallas den högstes profet, ty du skall gå före
Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen
är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och
mildhet."
Ängeln hade sagt något liknande i Lukas 1:15—17:
"Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig
dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, och han skall
få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han skall
gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till
deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett
folk som är berett."
När Jesus kommer och bland annat manifesterar Guds väldiga styrkas kraft till
läkedom och helande och förvandling, så kommer han inte till riktigt vem som helst.
Han kommer till beredda människor. Innan Jesus kom hade dessa människor på ett
eller annat sätt nåtts av Johannes döparen och hans verksamhet, hans budskap i Elias
ande och kraft. Varför behövde Jesus en som gick före honom? Vad var det Johannes
gjorde som inte Jesus lika bra kunde göra själv? Johannes predikade och döpte, läser vi
lite senare. I Joh 4 läser vi att det gjorde Jesus också. Han både döpte och predikade.
Konstigt tycker vi. Jesus var väl en så pass duktig predikant att han inte behövde
draghjälp av Johannes döparen. Men Jesus var helt inställd på detta. Han behövde
Johannes som en föregångare. Han kommenterade detta för lärjungarna i Joh 4. Han
befann sig i staden Sykar. Kvinnan som Jesus mötte vid brunnen hade blivit helad i sitt
innersta och hade sprungit in i staden. Jesus talade med lärjungarna:
"Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er:
lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar
får sin lon, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som
skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en
annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra
har arbetat och ni får lönen for deras möda." (Joh 4:35—38).

Sådd och skörd
Jesus talade om sådd och skörd. Det som alldeles nyss hade skett med kvinnan, som
Jesus mötte vid brunnen i Sykar, var skörd. Och den skörden var tvåfaldig eller
fullständig. Kvinnan hade kommit till tro. Hon hade blivit bärgad för evigheten. Hon
hade blivit helad i sitt innersta. Allt detta är skörd. Men det är en skörd som man inte
bara kan gå ut lite på måfå och vänta sig att finna, om inte någon gått förbi tidigare.
Jesus sa till lärjungarna: "Fyra månader till", det säger ni, "så är det dags att skörda."
Fyra månader, det är ungefär den tid det tar för säden att växa från det man har sått till
det är dags att skörda. Jesus och lärjungarna gick inte bara omkring och sådde ut av
Ordets utsäde, de gick också och skördade, därför att fyra månader tidigare hade någon
annan varit och sått ut, och det fanns en skörd för dem att bärga in.
Vi tycker kanske att när människor kom till Jesus för att bli botade så var det en affär
på två, tre minuter per person. Vi har en bakvänd uppfattning om att helande oftast är
någonting som ska gå på ett par minuter eller också går det inte alls. Jag tror det är
viktigt att se att Jesus här säger, att om ingen hade varit före honom och nått samma
människors hjärtan tidigare med ett utsäde, så skulle inte han kunnat gå där och skörda.
Människorna skulle inte ha blivit friska, för det hade inte funnits någon skörd att bärga
in. Vilket utsäde hade Johannes kommit med? Vi minns vad ängeln sade i Luk 1:16:
"Han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud."
Vad var det för utsäde? Jo, det var omvändelse. Det är hela den här hemligheten med
att så länge vi vandrar på våra egna vägar och själva formar våra liv, så länge är vi
utestängda från läkedom och välsignelse från Gud, som Jesaja säger i kap 53, när han
talar om sjukdom, om ofrid, om skuld, om hat och våld, om alla sorters elände och
problem som Jesus tog på sig. Varför tog han dem på sig? Jo, därför att var och en av
oss ville vandra sin egen väg.
Nu kom Johannes. Han predikade så att människor blev omvända. De började gå i en
annan riktning, de började gå i Herrens riktning, de började vandra på de vägar Herren
hade för deras liv och inte längre sina egna vägar. Det här blev till en process. En
omvändelse är aldrig någonting som kan ske momentant. Även om förkrosselsen som
leder till omvändelsen kan vara en ögonblicklig upplevelse, tar det sin tid att få skutan
att vända. Det tar tid innan man börjar finna vad som är Herrens vilja i ens liv, innan
man börjar komma i takt med Herren. Den omställningstiden kan vara tiden mellan
sådd och skörd. När Johannes budskap fått verka, när den omvändelse, den
förkrosselse som han i Andens kraft fick leda människorna till fått förverkligas i
människornas liv, då befann de sig i den positionen att Jesus bara kunde räcka ut sin
hand och de blev friska.
Vägen till läkedom är alltid en väg, och det är en väg som är individuell för varje
människa. Det är en väg som bara Anden kan öppna och bara Anden kan leda en
människa till. På ett eller annat sätt måste den vägen uppenbaras. Andens deltagande i
läkedomsprocessen är inte bara en fråga om att Anden ska utföra något av en
kraftgärning, när läkedomen ska ske, när symtomen ska bort. Vi behöver också räkna
med Andens ljus och ledning fram till den punkt där detta är möjligt.
Därför tror jag inte det finns någon möjlighet att vara fyrkantig, kategorisk och
generaliserande. Det finns ingen handgreppskunskap att ge, vare sig i själavård eller

helande. Ingenting av typen: först gör man så här, och sedan gör man så här, och sedan
gör man så, och sedan lägger man händerna på, så är vederbörande frisk. Någonting
som är lika för alla. Sådant kan fungera ibland. Men ju mer stereotyp man är i sitt
helande, desto fler människor blir det som inte får hjälp och blir besvikna efteråt. Jag
tror vi måste se att helandet är en profetisk funktion och kräver en profetisk
uppenbarelse in i den gemenskap där den sjuke ska helas. Jag tror att det är bristen på
profetia och bristen på profetisk vishet i våra församlingar som gör att helandet
fungerar såpass dåligt som det gör. Det är en förklaring, en bland många. Jag tror vi
skulle kunna hjälpa varandra och leda varandra fram till livets källflöden på ett helt
annat sätt om den visheten i ett större mått fanns mitt ibland oss.
Vägen till läkedom kan vara ganska kort. Man kan se den inom ramen för ett enda
själavårdssamtal. Samtalet får börja med den lidande människans situation. Man får
hela tiden återspegla den med bibelordets hjälp, och undan för undan under samtalets
gång se den speglingen av den lidande människans liv i bibelordet bära frukt, en frukt
som kan skjuta upp och mogna så snabbt att man under ett enda samtal kommer fram
till en position där den sjuke kan bli löst och få uppleva befrielse.
Men det är inte så givet att det kan ske inom ramen för ett samtal. Ibland kan det
krävas flera samtal, jag tror dock inte att själavård i regel ska handla om regelrätt terapi
där man går till samtal regelbundet under lång tid. Ibland har jag gjort den erfarenheten
att man i ett eller ett par samtal kanske bara får så ut, ge ett utsäde, lära människan att
läsa Bibeln så som kap 10 beskriver. Sedan får man låta det utsädet gro på egen hand.
När det så småningom har grott kan man ta upp kontakten och gå vidare till skörd,
befrielse och förvandling. Inte minst gäller detta för människor som lider av stark inre
självfördömelse. För sådana människor är frigörelsen ofta en väg och ofta nog en väg
som inte låter sig vandras inom ramen för något eller några själavårdssamtal.

Fruktan och ångest resulterar i flykt
Jag måste då få påminna om att centralt i all form av inre bundenhet finns ångest och
fruktan.
"Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa,
för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och
befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv"
(Hebr 2:14—15).
Fruktan för allt som kan upplevas som död, som hot, som fara, som risk — det är det
som binder oss. Ångesten binder oss i slaveriet. Slaveriet under självfördömelsen är
ofta förknippat med stark ångest.
Vilka möjligheter står en människa till buds när hon för det första på ett plågsamt sätt
upplever sin otillräcklighet, sitt mindrevärde, sin föraktlighet? Hon behöver varken
vara otillräcklig, mindrevärdig eller föraktlig, men hon upplever sig vara det. Hon är
bunden i ett system av föreställningar att hon är det. Så känner hon dessutom en stark
ångest, som kanske gör att hon känner sig rädd för att utsätta sig för situationer där hon
på något sätt får aktualiserat för sig att hon är mindrevärdig, föraktlig, otillräcklig,
oönskad eller vad det nu kan vara.
Hur formas livet för en sådan människa? Man kan använda ett enda ord som rubrik:

flykt. En sådan människa tenderar att fly bort från situationer som känns henne
övermäktiga, som får henne att tycka: "Jag klarar inte av det här. Jag klarar inte av den
sortens arbetsuppgifter. Jag klarar inte av den sortens relationer. Jag klarar inte av att
vara tillsammans med honom eller henne."
Om nu alla sådana tankar och situationer också är präglade av fruktan och ångest, vad
gör man då? Man gör det enda som står till buds. Man söker på allt sätt att inte hamna i
sådana situationer. Man söker efter flyktvägar. Kombinationen fruktan och fördömelse
leder lätt till flykt, inte minst hos en människa med ett passivt, resignerat viljeliv.
Hur ska man kunna hjälpa en sådan människa ut ur sin fruktan? Det är inte alltid så att
man kan lägga händerna på henne och bara befalla bort denna fruktan, och sedan går
hon glad och lycklig in i alla de situationer som förut tedde sig fruktansvärda för
henne. Det går inte därför att grundvalen för hennes fruktan är en lögn. Det kan vara
lögnen: "Jag är ingenting att ha. Det är ingen som älskar mig — ingen i himlen och
ingen på jorden." Det kan vara lögnen: "Det här klarar aldrig jag, jag duger inte till
det."
Så länge man har en sådan lögn som en visshet, en övertygelse, en tro i sitt liv, så kan
man kanske schasa bort fruktan med förbön och handpåläggning, men den kommer
alltid tillbaka. Man blir inte av med fruktan förrän man blir av med lögnen, förrän man
på något sätt blir löst från den. Det är sanningen som skall göra oss fria.
Hur ska man upptäcka att lögnen är lögn? Låt oss tänka oss lögnen: "Jag klarar inte av
det där." Hur ska jag upptäcka att det är en lögn. Det finns bara ett enda sätt att
upptäcka det. Det är genom att klara av det. När jag har gjort det, då inser jag: Det var
en lögn. Och när detta går upp för mig är fruktan inget problem.
En människa som behärskas av fruktan och självfördömelse vandrar ofta på flyktvägar
genom livet, och de flyktvägarna är inte Herrens vägar. Det är våra egna vägar. Herren
har inte tänkt ut för någon enda av oss att vi ständigt ska befinna oss på flykt. Herren
har alltid tänkt om var och en att vi ska gå fram i triumftåg, som Paulus säger om sig
själv i 2 Kor 2:14:
"Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och
överallt låter mig sprida kristuskunskapens doft."
Gud vill alltid föra dig framåt. Flyktvägarna går alltid bakåt. Och om du ska få ett
helande i ditt liv, då måste det hela börja med omvändelse. Inte en omvändelse bort
från en massa "typiska" synder kanske. Men en omvändelse från ett liv i flykt till ett liv
där du går framåt.
Ibland kan man uppleva det som en omvändelse från synd och förnedring, inte minst
när man tagit alkohol till hjälp för att möjliggöra en så fullständig flykt som möjligt
från tillvaron med alla dess hot och alla dess omöjligheter och all dess fördömelse.
Men det finns så många andra sätt att fly. Man kan fly in i ensamheten, därför att man
tycker att alla relationer är omöjliga. Jag har sett människor som levat ett sådant
flyktliv under många årtionden och hela tiden gett upp det ena efter det andra, så att de
till sist blivit sittande hemma ensamma i sin lägenhet och inte vågat ta kontakt med
någon. De kanske då till sist hinns upp av sin ångest och sin fruktan. Fruktan kan man
aldrig fly från genom att gå baklänges. Den hinner alltid upp en. Så blir ångesten så
stark att man måste ta in personen på ett mentalsjukhus. På avdelningen förväntas det

kanske att personen ska gå till dagrummet och äta gemensamma måltider med de andra
patienterna. Redan det kan vara en omständighet som utlöser så stark ångest att
personen ifråga vill fly från det också. Han vill ha mat på rummet. Helst vill han ha
ensamt rum för att slippa ångesten för tillfället. Men ångesten hinner alltid upp en
också i det ensamma rummet. Man blir mer och mer inkrökt i sig själv, mer och mer
avskuren från omvärlden. Man är hela tiden på flykt
Man kan fly in i en förljugenhet för att åtminstone försöka att hålla skenet uppe inför
sig själv och andra. Flykten in i alkohol och droger är ju en raffinerad flykt in i
förljugenhet.
Jag skulle vilja ta fram ett sådant exempel ur Bibeln på en person som vandrade sina
vägar på flykt ständigt undan omständigheter som var honom övermäktiga. Det gäller
patriarken Jakob. Han var tvillingbror. Han hade en bror, som föddes några minuter
före honom, som hette Esau. Och efter den gudomliga lagen tillhörde förstfödslorätten,
förmånerna, välsignelserna Esau och inte Jakob. Men Jakob hade en massa fiffel för
sig och lyckades lura av Esau förstfödslorätten.
Efter detta levde Jakob under en fördömelse, bedrägeriets fördömelse, bedrägeriets
föraktlighet och risken att Esau skulle ta hämnd. Jacob måste fly. Han flydde bort till
sin morbror, som hette Laban och bodde långt borta i ett annat land. Där var han
fortfarande en person som var inställd på att lura till sig förmåner. Han lurade Laban,
och Laban lurade honom. Han tog inte i problemen på ett riktigt sätt, han gick inte raka
vägar. Han smet hela tiden runt problemen och försökte bluffa till sig det han ville ha i
stället for att göra nytta för sig, i stället för att ta livet som det kom.
Till sist hade han gjort sig omöjlig också hos Laban, och han flydde därifrån med sina
två hustrur och sina barn och tog till på köpet Labans husgudar. Nu hade han
ingenstans att ta vägen. Han hade bränt sina skepp hemma i sitt barndomshem. Han
hade bränt sina skepp hos Laban. Vart skulle han nu ta vägen? Han hade ingen annan
möjlighet än att vända tillbaka till sitt barndomshem, till sin hemtrakt. Också med
risken att möta Esau. Han var inte glad åt att behöva anträda den här resan, men han
gjorde det ändå.
Så småningom förstod han att mötet med Esau skulle bli oundvikligt. Men han var
fortfarande en smitare, han var fortfarande en flyktman, han var fortfarande en lögnare.
Han ljög för sig själv och for sin omgivning. Han delade upp sin boskapshjord i två
delar, så att det skulle verka som om han var mycket mindre rik än han var. Så kunde
han då ge Esau en ordentlig del av den första boskapshjorden. Han försökte fly från
problemen, från ansvaret och från en ärlig uppgörelse med sin bror. Han försökte fly
från situationen att be om förlåtelse och ställa allt till rätta. Han var på flykt. Fastän han
var på väg hem, så fanns alla undanflykternas mekanismer kvar i hans liv.
Fördömelsen fanns där med fruktan och flykt.
Men så mötte han Herren på sin väg. De kämpade tillsammans hela natten, och det
slutade med att Herren krossade ena höften på Jakob. Och sedan dess var Jakobs
rörelseförmåga nedsatt. Det tycker jag är en så märkvärdig bild, en sådan fantastisk
bild: höften möjliggör allt vårt vandrande på våra egna vägar. Den gör att vi kan
springa för full maskin på våra flyktvägar. Herren tog ifrån Jakob den möjligheten.
Han kunde inte röra sig som förr. Plötsligt blev han en människa som gör upp. Plötsligt
var han inte en flyktmänniska längre, utan en gudsmänniska, den som Herren hela

tiden hade tänkt att han skulle bli. Det är ett ögonblick av omvändelse, och han får nu
börja att i stället vandra Herrens vägar. Han blev en gudsmänniska och en profet.
Så här är det ofta i levande livet. Det finns fördömelse, det finns fruktan, det finns
skuld och det finns flykt. Det är så intressant att se att Herren inte tog itu med Jakob
förrän strax innan han skulle möta Esau. Man kan tycka att Gud skulle ha gjort det här
många år tidigare, så hade ju mycket lidande och elände blivit besparat. Men det hade
inte fungerat.
Man märker ofta i själavården att människor som fortfarande tror sig ha något att vinna
genom att fly, dem har man väldigt svårt att hjälpa ut ur deras fördömelse, ut ur deras
fruktan. Först när alla flyktvägar är prövade och stängda finns omvändelsens möjlighet
där, och människan kan börja försöka att gå in i det som hon hela tiden har flytt ifrån.
Det är naturligtvis en vandring i Anden, en vandring på Herrens vägar, men en
vandring i fruktan och bävan. Det är ju att i stället för att försöka fly från det
fruktansvärda som alltid hinner upp en, vända rakt om och gå genom det
fruktansvärda. Det är ofta vägen till hälsa, därför att det är bara där man kan upptäcka
att det fruktansvärda inte är så farligt. Det är inte farligt på det sättet som man tänkt sig
det. Så var det för Jakob. När Herren till sist tagit från honom alla hans flyktvägar kom
mötet med Esau:
"Och Jakob lyfte upp sina ögon och fick se Esau komma med 400 man. Då
fördelade han sina barn på Lea och Rakel och de båda tjänstekvinnorna.
Och han lät tjänstekvinnorna med deras barn gå främst, Lea med hennes
barn därnäst och Rakel med Josef sist. Och själv gick han framför dem
och bugade sig sju gånger ned till jorden, tills han kom fram till sin
broder. Men Esau skyndade emot honom och tog honom i famn och föll
honom om halsen och kysste honom. Och de grät" (1 Mos 33:1-4).
Här hade hela hans liv präglats av flykt undan Esau. Hur skulle han upptäcka att det
som för honom var så präglat av fruktan och ångest var ofarligt? Det fanns naturligtvis
bara ett sätt, och det var att möta Esau. Ingen förbön under handpåläggning med aldrig
så mycket kraft, utövad exempelvis hos Laban, skulle ha kunnat lösa honom från
fruktan på samma sätt som han nu blev löst när han träffade Esau och de båda
försonades. Här fanns början på det nya livet för Jakob. Han blev en profet. Han blev
av med sin fördömelse. Han blev av med alla sina flyktvägar. Han fick gå rakt in i det
fruktansvärda, bara för att upptäcka att just där och ingen annanstans på jorden kunde
han bli av med både sin fruktan och sin fördömelse.
Och detta är något som återkommer i själavården mycket när det gäller fördömelsens
människor. Man måste få ge dem ett utsäde. Man måste få börja peka på att Skriften
säger att det finns ett sätt att bli av med den ondes attacker, ett sätt som inte handlar om
kraftgärningar, som inte handlar om vad människor i ens omgivning kan göra, varken i
egen kraft eller i Andens kraft, utan det handlar om vad man själv kan och måste göra.
"Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er" {Jak
4:7).
Människor med en djup börda av fördömelse är på flykt. Men i deras liv kan
omvändelsen innebära att de inte längre flyr utan att de ställer sig fasta, och då ska de
få upptäcka att den de flydde för, han flyr nu i stället för dem. Det utsäde man alltså får

ge en människa som lever i flykt undan fruktan och fördömelse, det är undervisningen,
hjälpen, uppmuntran till att börja vandra i Anden. Och Anden ska förväntas börja leda
dessa människor in i situationer som de förut var på flykt ifrån. Vi ska inte uppmana
dessa människor att själva ta itu med alla situationer. Det kanske blir på fel sätt. Det
blir kanske inte alls den profetiska väg till hälsa och läkedom som den personen
behöver. Det blir kanske att på olika sätt göra det alltför svårt för en lidande och osäker
människa.
Att börja vandra i Anden är något helt annat. Anden vet vad vi orkar. Anden hjälper
oss. Det är som att gå som ett får efter en herde. Kung David kände så väl till denna del
av vandringen i Anden. Han säger i Psalm 23: "Herren är min herde". Han går före
mig, jag vandrar efter. I början låter det ljuvligt, och det kan det också få bli för den
som varit på flykt länge. Han kan få vila på gröna ängar. Han kan få vederkvickelse på
olika sätt genom Herrens Ande.
Men friheten för en sådan människa är inte bara att ligga på gröna ängar, inte bara att
finna ro utan plötsligt bytes hela sceneriet: "Om jag än vandrar i dödsskuggans dal
fruktar jag inget ont, din käpp och stav de tröstar mig.'' Om jag har varit på flykt hela
mitt liv av rädsla för att hamna i dödsskuggans dal, hur ska jag kunna upptäcka att det
inte är farligt i dödsskuggans dal? Det är bara att gå dit. Herren är med och när han är
med, när vi vandrar tillsammans i Anden genom dödsskuggans dal, kommer jag att
upptäcka att det är inte farligt. Inte ens där. 'Ty Du är med mig."
Det är något helt annat än att bara planlöst gå in i alla fruktansvärda situationer i hopp
om att de inte ska vara fruktansvärda. Det finns så oerhört mycket här på jorden som
verkligen är fruktansvärt. Om inte Anden får leda det här, om inte Herren är den som
för oss från punkt till punkt i våra liv genom den ena till synes fruktansvärda
situationen efter den andra, då är det naturligtvis stor risk att man misslyckas. Men när
Herren får gå före och får vara med, då kan han få föra oss in i den ena situationen
efter den andra, och vi blir lösta från fruktan och fördömelse.

Petrus rädsla
När vi börjar vandra i Anden ska vi utgå ifrån att vi alla har ett större eller mindre
kapital av fruktan och fördömelse i våra liv. Vi ska därför räkna med att vandringen i
Anden i Herrens efterföljelse alltid kommer att föra oss in i situationer som vi tycker är
otäcka, situationer som vi skulle Önska att slippa ställas i, situationer som vi upplever
som en fara, som en risk på olika sätt.
Därför är det lite vanskligt när människor försöker använda sitt känsloliv till att utröna
vad Herren vill och inte vill i deras liv, när de säger om det ena eller det andra: "Jag
har en sådan frid över det här", eller: "Jag har inte frid över det här". Om du bara ska
gå efter vad du har frid över, då blir det lätt så att ditt liv i alla fall blir ett liv i flykt.
Herren kommer att föra dig in i sådant som du i din köttsliga människa inte har frid
över, bara för att du skall kunna upptäcka i de situationer du har fruktat för att Herrens
frid finns med när du kommer dit.
Så var det t ex med Petrus. Det står inte mycket om att han tyckte att det var något
otäckt eller något osäkert att dra upp båten på land och lämna näten och alltsammans
och gå efter Jesus, denne predikande främling. Han hade ju ingen aning om hur hans
framtida liv skulle gestalta sig — hans försörjning, hans familj. Han bara gick. Det var

tydligen ingenting som var fruktansvärt för honom.
Men i hans vandring i Herrens efterföljd såg Herren så småningom till att han kom in i
de situationer som han upplevde som fruktansvärda. Det började när Jesus sa till
honom att Människosonen ska överlämnas i judarnas händer. Petrus blev förfärad, drog
Jesus åt sidan och sa: "Må Gud bevara dig för detta, herre."
Vad hade hänt? Petrus var rädd. Och hans rädsla fortsatte. Den kulminerade
skärtorsdagskvällen när han förnekade sin mästare. Detta var hans väg, och han måste
gå den vägen. Herren var ändå med honom i all hans rädsla, i all hans förödmjukelse, i
allt hans nederlag, mitt i alltsammans i dödsskuggans dal. Herren upprättade och förde
honom igenom, och sedan var Petrus en man som var fri från fruktan för döden. Han
var också fri från träldom. Han var på flykt skärtorsdagskvällen, men Herren fick leda
honom igenom. Det är en annan Petrus vi får möta i Apg 12:1-6:
"Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna
i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg
att judarna gillade detta, fortsatte han och lät också gripa Petrus; det hände
under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i
fängelse, bevakad av fyra man, för att efter påsken ställa honom inför
folket. Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen bad man ivrigt till
Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta
låg Petrus och sov mellan två soldater..."
Han var inte rädd. Varför det? Han hade gått igenom allt det fruktansvärda. Han hade
gått igenom dödsskuggans dal och upptäckt att Herren var med honom där också. Han
hade gått igenom tunnlar av fruktan ut i den verkliga friheten. Det är inte detsamma
som att göra sig tuff, hänsynslös och hård i skalet. Han var bara fri från fruktan.
Vi läser gång på gång i evangeliet hur Jesus på olika sätt liksom provocerade
människornas fruktan för att kunna göra dem fria på djupet. Så var det med Jairos till
exempel. Han kom och bad om hjälp för sin sjuka dotter, och Jesus tog gott om tid på
sig. Jairos blev mer och mer orolig. Herren sa till honom: "Frukta inte, du ska bara
tro."
'
På samma sätt var det med Marta och Maria när Lasaros var död. Jesus dröjde sig kvar,
så när han kom hade Lasaros varit död i fyra dygn. Det var inte för att plåga Marta och
Maria som Jesus dröjde. De systrarna blev efteråt så frigjorda från all fruktan, från alla
omständigheter, att när Jesus låg till bords hemma hos dem, tog Maria en flaska med
dyrbar, äkta nardus och smorde Jesu fötter. Det kanske var hela deras sparkapital, hela
deras kapitalinvestering som de behövde för att hålla fruktan för framtiden borta. Nu
var hon fri från fruktan. Hon hade bara ett enda mål i sikte: att behaga Herren. Hon
hade fått vandra ett stycke väg genom livet, där Herrens vilja hade fått ske, och hon
hade blivit fri.
Så är det också ofta for oss. Själavård kan inte bara vara någonting som går att lösa
upp i ett samtalsrum. Det är inte alltid man som själavårdare kan få bärga in en skörd
och se människorna bli friska. Ibland måste man ge ett utsäde, börja lära människorna
att vandra i Anden och på det sättet på längre sikt lösa ut människorna ur deras
situationer av fruktan och fördömelse.
Detta är inte liktydigt med att Gud vill att vi ska leva i ångest. Men det kan vara

liktydigt med att vägen bort från fruktan går rakt igenom fruktan. Vi måste undervisa
varandra om det. Att vandra i Anden är inte alltid att vila på gröna ängar, att känna frid
och ro omedelbart. Det kan vara att ledas in på vägar av Herren där man tycker
beträffande sitt psykiska tillstånd: "Jag blir inte bättre, jag blir ju sämre, jag får ju mer
fruktan. Jag har ingen frid över det här.'' Nej, kanske inte till en början, men du
kommer att få, om det verkligen är Herren som leder dig. Ju mer han får leda dig på
sina vägar på det här sättet, desto mer kommer du att upptäcka att du har en Far i
himlen, en Far som verkligen har en stor omsorg om dig.

En vandring till frihet
Paulus uppehåller sig vid allt detta i sin undervisning i 1 Kor 10:13:
"Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte
låta er prövas Över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också
en utväg, så att ni kommer igenom den."
Det här säger Paulus med tanke på folkets vandring genom öknen. De gick ledda av
Anden i form av eldstod och molnsky. Så är det också för oss när vi vandrar i Anden.
Vi kommer att komma in i prövningar. Vi kommer att komma in i kriser och
situationer som vi tycker att vi skulle ha önskat att vi hade sluppit. Vi kan göra som
folket gjorde i öknen. De klagade och knorrade och knotade. Då fanns det plötsligt
ingen väg igenom dessa problem.
Men vi kan också vandra i Anden. Vi kan låta oss ledas av Herren genom problemen.
Vi blir då fria från all fruktan. Då kommer vi att göra den upptäckten att när vi vandrar
i Anden finns det alltid en utväg. Vi behöver då aldrig vara rädda för
problemsituationer när vi har den vissheten att det alltid finns en utväg. Herren låter
oss aldrig komma i klistret på ett sådant sätt att vi inte har en utväg, om vi bara begär
den från Herren.
Paulus säger detta om sig själv och sin vandring i Anden:
"Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd
men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad" (2 Kor 4:8—9).
När Jesus säger att han ger oss sin frid, en frid som verkar oberoende av yttre
omständigheter, så måste vi också ha klart för oss att vi vinner den friden genom att
vandra i Anden och genom att låta Anden leda oss igenom situationer där vi får
upptäcka att det alltid finns en utväg.
Jag är alltid ansatt men inte kringränd. Även om jag är rådvill så är jag inte rådlös, för i
det ögonblick då beslut måste fattas, då uppenbarar Gud utvägen. Den visar sig ofta i
sista ögonblicket. Och det i sin tur har att göra med att vi aldrig blir fria från fruktan
genom att Gud skonar oss från situationer som vi kan uppleva som fruktansvärda. Vi
blir aldrig fria från fruktan genom att låsa in våra ägodelar i tjocka kassaskåp.
Kassaskåpen måste man sedan i sin tur låsa in i stora valv i berget, och berget vill man
helst svepa in i betong, för fruktan hinner alltid upp en. Det går inte att ordna
omständigheter i det yttre som gör oss fria från fördömelse och fruktan.
Men den här sortens liv: att alltid vara ansatt men inte kringränd, att ofta vara rådvill
men i sista ögonblicket alltid få råd från Gud, det skapar en trygghet som inget annat
kan skapa. Därför står det som det står i Matt 10:18—20:

"Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och
stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er,
bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det
Ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte
ni som talar, utan er faders ande talar genom er."
Man måste ha varit i denna situation några gånger för att inte bekymra sig. Man måste
ha sett Guds ingripande i rätt tid för att kunna leva i en total frihet från fruktan och
fördömelse. Det kan förefalla en som om Guds sätt att leda oss på en vandring i Anden
på det här sättet skulle vara obarmhärtighet. Det har en förvandlande kraft i våra liv
som vi har svårt att föreställa oss.
Som jag har sagt förut: ett själavårdssamtal kan inrymma en vandring i Anden, det kan
inrymma sådd och skörd vid samma tillfälle. Men själavård kan också vara att lära
människor att vandra i Anden i förvissningen om att den vandringen undan för undan
kommer att lösa ut dem i frihet. Det kan vara en vandring till frihet: I stället för att fly
undan allt fruktansvärt djävulen hopar över oss i våra liv, vänder vi oss om och står
djävulen emot. I stället för att springa ifrån honom går vi rakt emot honom och vinner
seger. Där du som själavårdare har sått ut genom att hjälpa en människa att börja
vandra i Anden, där kan någon annan människa få skörda genom att så småningom,
kanske under handpåläggning, lösa från fördömelse ut i full frihet. Däremellan kan det
vara en vandring för den lidande människan, en vandring efter Guds sinne. En är den
som sår, en annan den som skördar.

13
Samtal till hälsa
Efter mitt sätt att se är själavårdssamtalet inte något som i och för sig bringar helande.
Läkedomen kan man i stället ofta se komma i funktion när man tillsammans beder till
Gud eventuellt i förening med befrielsetjänst. Men samtalet är ändå en viktig del som
förberedelse till denna helande bön och befrielse.
Vi kan jämföra med vad Jesus säger i Matt 18:19:
"Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här
på jorden, det skall de få av min himmelske fader."
Själavårdssamtalet syftar bl a till att man ska nå fram till en sådan
överenskommelsebön. Det gäller då inte bara att vara överens sins emellan på det
mänskliga planet, utan man bör söka nå fram till den här överenskommelsen på ett
sådant sätt att man också känner att Gud är delaktig. Vi ska vara överens sins emellan,
men vi ska också vara överens med den helige Ande. På ett sätt blir därför samtalet ett
gemensamt le tände efter de punkter i den lidande människans liv där skon klämmer.
Men det är viktigt att inte göra detta letande alltför snävt. Låt oss läsa i 1 Joh 2:3:
"Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud."
Det Johannes säger här är mycket märkligt. Om någonting inte fungerar i ditt liv så
som det efter Bibelns utsagor skulle fungera, så beror det alltid på att du inte har lärt
känna Gud. Du har kanske inte förstått hans vilja eller hans kärlek eller du har på en
eller annan punkt inte förstått att samarbeta med honom på rätt sätt. Orsaken därtill är
att du inte känner Gud. Följden av detta blir också att du råkar in i svårigheter.
Det är då naturligt att du frågar hur Gud som är allsmäktig och kärleksfull kan tillåta
dessa svårigheter i ditt liv. Du börjar kanske nästan omedvetet att bygga upp en bild av
Gud i ditt inre som ska förklara varför han tillåter olyckorna i ditt liv. Därför är det så.
att om alltsammans började med att du inte kände Gud, så leder det oundvikligen till
att ju mer tiden går, desto mindre känner du Gud.
I 2 Kor 10:3—6 ger Paulus detta vittnesbörd:
"Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Ty de vapen
jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att
bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt
reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge
hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad, så snart er lydnad har
blivit fullständig."

Falska föreställningar
Paulus talar här om tankebyggnader som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud.
Såväl offentlig förkunnelse som enskilda själavårdssamtal måste på olika sätt ta sikte

på att uppspåra dessa tankebyggnader och bryta ner dem. Om människor går med
tankesystem i sitt inre som ger dem andra gudsföreställningar än de borde ha, då blir
det svårt eller omöjligt för dem att leva i Guds frihet. Paulus gör klart att det handlar
inte om psykologi, detta att bryta ner sådana tankesystem. Han lever i världen men
strider inte med världsliga vapen. Hans vapen får kraft av Gud att bryta ner starka
fästen.
Våra falska föreställningar om Gud leder oss därför ofta in i bundenhet. Eftersom
bundenheten är ett andligt fenomen kan vi också räkna med att den andemakt som
kommer in i människans liv och utövar tvingande påtryckning inte bara ska påverka
människans sätt att handla utan i lika hög grad påverka hennes sätt att tänka. Till sitt
försvar bygger andemaktema upp tankebyggnader som uppreser sig mot kunskapen om
Gud. Det är dessa tankesystem som måste uppspåras och nedbrytas. När så sker
inträder förkrosselse. Det är därför förkrosselsen i så hög grad banar väg för
frigörelsen.
Bibelns undervisning om andlig bundenhet säger oss att den bundna människan aldrig
är utan en valmöjlighet. Det handlar inte om möjligheten att välja eller välja bort det
man är bunden i, utan det kanske handlar om att man har valt något på ett helt annat
område av sitt liv. En människa med svår ångest kanske visar sig ha valt
oförsonlighetens väg vid något tillfälle i sitt liv, där hon lika gärna kunde ha valt
förlåtelsens väg. Oförsonligheten har vuxit till en bitterhet och ett kroniskt
ångesttillstånd. Om den människan hade känt Gud skulle hon kanske aldrig ha valt
oförsonlighetens väg och skulle heller inte ha blivit bunden i sin ångest.
Men när hon nu har blivit det börjar hon bygga upp tankar och föreställningar om
varför inte Gud löser henne från hennes ångest. Hon ser kanske inte själv sambandet
mellan sin oförsonlighet och sin ångest, och de andemakter som nu kan utöva ett
inflytande i hennes liv börjar i stället bygga upp en rad anklagelser mot Gud. Dessa
anklagelser måste på ett eller annat sätt elimineras. Den lidande människan måste få se
vem Gud är. I sitt speciella fall gör hon det när hon upptäcker den verkliga
förklaringen till varför ångesten har kommit in i hennes liv.
Man behöver då som regel inte ge någon speciell trosundervisning för att stärka hennes
tro till att ta emot ett helande. I förkrosselseögonblicket sker något högst märkvärdigt.
Den lidande människan får för jet första se på vilken punkt hon hade en valmöjlighet i
sitt liv, vilken synd hon kunde välja eller välja bort. Men hon får samtidigt se att Gud
är annorlunda än hon tänkt sig. Alla tankebyggnader som rests upp i hennes inre för att
förklara hennes situation visar sig vara felaktiga. Båda dessa ingredienser finns med i
förkrosselsen.
Många människor kan inte se skillnad på förkrosselse och fördömelse. Så fort man
talar om att hjälpa en människa fram till förkrosselse tror de att man menar att man
som en ångvält ska köra över den lidande människan på längden och tvären och skriva
alla hennes synder på näsan på henne. När hon till sist blir tillräckligt förödmjukad och
tillplattad är hon mogen för att ta emot Guds helande kraft.
Så är det inte alls. Det är ingen konst att tala om för människor vad deras synd består i.
Men om man inte gör det under Andens vägledning blir man lätt som djävulen själv
nar han anklagar oss för våra synder. Och frukten blir densamma. Människan får aldrig
syn på det specifika, nämligen det som var hennes valsituation, och hon får aldrig

gudsbilden upprättad i sitt inre. Om man i ovist nit hopar fördömelse över en människa
under samtalets gång skapar man i stället en falsk bild av Gud. Gud kommer då alltmer
att framstå som en Gud som tar avstånd från den lidande människan.
Men i förkrosselseögonblicket gör den lidande människan rakt motsatt upptäckt. Hon
ser då för första gången att Gud hela tiden har velat hjälpa, men att hon själv aldrig gav
Gud chansen att hjälpa på Guds egna villkor. Då först får den lidande människan en
sann uppfattning om sin egen roll i sammanhanget, och hon får på samma gång en sann
bild av vem Gud är och vad han vill göra.
Vi måste gång på gång påminna oss om hur det var när Jesus var i Nasaret. Han ville
göra underverk, men han kunde inte. Människorna hade anklagelser mot honom. I
början var det bara ett lätt förakt, men så småningom växte dessa anklagelser till
sannskyldiga tankebyggnader och bålverk som upprestes mot kunskapen om Gud. Och
Jesus kunde inte hjälpa. Dessa tankebyggnader av anklagelser kallar vi i regel tvivel.
Den lidande människan kan mycket väl inse att hon bär på tvivel. Men man kan inte
alltid bara tillsäga henne att lägga ner sina tvivel, för i djupet av sitt hjärta menar hon
att dessa tvivel är berättigade. Hon har större anledning att tvivla än att tro. Hur gärna
hon än ville så kan hon inte bara lägga ner sina tvivel. Man kan inte heller skrämma
henne till att göra det genom att t ex allvarligt och uppfordrande hålla alla hennes
synder framför näsan på henne. Men när man med Andens hjälp får leta fram det som
är hennes egen specifika valsituation faller tvivlen bort av sig själva.
När man sitter och samtalar måste man därför räkna med att den helige Ande är
verksam, och att Anden vill bryta ner tankebyggnader. Detta kan kännas mycket skönt
för själavårdaren, därför att han vet att han är inte den ende som tilltalar den lidande
människan. Medan han lyssnar, frågar, undervisar och talar är hela tiden den helige
Ande flitigt verksam. Man kan som själavårdare förtrösta på detta att även om man
själv är ofullkomlig så är Anden med. Allt hänger inte på en själv. Det är därför inte
min uppgift som \ själavårdare att skapa en förkrosselse i människors hjärtan. Detta
kan inte jag. Det kan bara den helige Ande. Men Anden behöver ofta min medverkan
för att komma till tals med den lidande människan på rätt sätt.

Anden verkar genom bibelordet
Anden är speciellt verksam i människors inre när man läser bibelord. Ofta är det därför
viktigt att man under själavårdssamtalet får hålla ett litet improviserat bibelstudium.
Man ställer inte bara frågor om den lidande människans liv, utan man kanske också har
anledning att slå upp några bibeltexter för att motivera varför man ställer just de
frågorna.
Ofta måste man under samtalets gång ge undervisning om vad bundenhet ar och vad
frihet är. Jag har funnit det värdefullt att alltid ta fram bibelord och låta den lidande
människan själv läsa dessa bibelord högt. Detta är ett förfarande som öppnar henne för
den helige Andes tilltal om just de förhållanden som måste belysas i hennes liv. I Hebr.
4:12 kan vi läsa:
'Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat
svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och
blottlägger hjärtats uppsåt och tankar."

Det är bibelordet som har denna märkliga funktion. Naturligtvis inte vilket bibelord
som helst. Under samtalets gång kan Anden påminna dig som själavårdare om vilka
bibelord du ska ta fram för att just belysa situationen hos den människa du har framför
dig. I och med att det är kraften från Gud som bryter ner tankebyggnaderna behöver
inte du göra det. Du kan vara mycket lågmäld och enkel i din framtoning. Du behöver
inte skruva upp rösten eller på något annat sätt försöka göra dig till någonting i
förhoppning om att få den lidande människan att kapitulera. Det är aldrig inför dig hon
ska kapitulera. Gör hon det, slutar det bara tråkigt. Hon ska kapitulera inför den helige
Ande, överbevisad i ljuset av bibelordet och Andens tilltal, när hon ser vad som är sant
och inte sant om Gud och om sig själv.
När Gud skickade Natan till David yttrade sig Natan mycket skarpt och hade säkert en
viss framtoning av pondus i sitt yttre. Men detta var säkert ett undantagsfall. David var
kung och det var inte Natan. Grundregeln är att du kan vara mycket stilla och lågmäld
om inte Gud ger dig uttryckliga tillsägelser att vara på något annat sätt.
Under samtalets gång kan du ganska snart iaktta om den människa som du ska hjälpa
öppnar sig för gudsordet på samma sätt som David öppnade sig för Natan, eller om hon
undviker det på samma sätt som Saul undvek Samuels tilltal. I det senare fallet kan du
knappast räkna med att kunna leda henne fram till förkrosselse.
Den vanliga orsaken är att den lidande människan tror sig ha något att vinna på att
uppskjuta förkrosselsens ögonblick i sitt liv. Då gör hon det även om hon inte är klart
medveten om vilken sorts beslut hon fattar. Du kan inte provocera fram hennes
förkrosselse, eftersom du aldrig kan provocera fram förkrosselse. Denna är alltid en
frukt av Andens verk, och det du noterar när den människa du har framför dig börjar
att bortförklara sitt liv är hur hon stänger sig för Andens tilltal och inte bara för ditt.
Förkrosselse är ett tillstånd som man känner igen med sin egen ande. Ofta syns det
även på personens yttre när förkrosselsen börjar komma. Det kan komma ett stort
allvar, en stor stillhet. Många börjar gråta, men det rör sig inte om tårar av
förödmjukelse, bitterhet, vanmakt eller vrede, utan det är en mjuk och stilla gråt. Man
får bara låta allt detta ske. Det är den helige Andes verk, och man ska som själavårdare
inte påverka i någon riktning.
När denna människa hunnit finna sig tillrätta i sin nya situation kan man börja att leda
henne fram till vad det är hon ska bedja om i sitt liv. Hon får också börja att söka
Andens väg i sitt liv för att komma ut i en vandring i Anden, den vandring som är
målet för själavårdsarbetet snarare än själva helandet.
Jag har funnit det värdefullt att låta den lidande människan själv bedja över allt detta.
Ibland kan hon ha svårt att finna formuleringar, och man kan då få förestava en bön.
Men man måste då ordentligt tala igenom vad det är som ska bedjas, så att man inte
förestavar en bön som hon själv inte bekänner sig till med sitt hjärta. Efter en sådan
bön brukar jag ofta bedja under handpåläggning och i den bönen också inbegripa ett
auktoritativt tilltal till de andemakter jag under samtalets gång förstått vara verksamma
i den lidande människans liv.

Be Gud att stänga flyktvägarna
Inte alltid tar själavårdssamtalet den form som här [ skisserats. Ju mer det finns av

fördömelse, flykt och I passivitet i en persons liv, desto svagare är för det mesta hans
viljeliv. Drogmissbrukaren är ett utmärkt exempel. Han kan ofta inte hjälpas bara med
enstaka samtal som leder fram till förbön, åtföljt av en begynnande undervisning om
hur man vandrar i Anden. Själavården får i hans fall ofta inriktas på att man får
uppmuntra honom att ta ett nytt ansvar för sitt liv.
Givetvis gäller detta inte bara drogmissbrukare utan alla personer som med flykt,
passivitet och fördömelse som förtecken flyr bort från tillvarons mångahanda till någon
sorts skenvärld. Dagdrömmerier ar lika betydelsefulla i detta sammanhang som flykten
in i alkohol. Flykten in i självmord är en annan reservutgång i tillvaron, och det finns
människor som har den slutliga destruktionen i sitt liv som sin yttersta trygghet. De
tänker: Om det kärvar till för mycket kan jag alltid ta livet av mig.
Alkoholisten måste börja att besluta sig för att vara helnykter, liksom den som tenderar
att fly in i mer eller mindre misslyckade självmordsförsök måste besluta sig för att
stänga den dörren och sluta att ha självmordet som sin trygghet och tillflykt. Man
måste börja undervisa flyktens människor om det destruktiva i deras tillflyktsorter. Får
man dem inte med på detta vinner man i regel inga större segrar. Gud vill att de ska gå
framåt emot sina svårigheter, och när de flyr bakåt in i sina självvalda tillflyktsorter
försvårar de Guds helande.
En annan tillflyktsort är självömkan. En människa som sökte min hjälp hade ett
utmärkt ord för de tillfällen då hon gled in i sin självömkan för att söka tröst för
tillvarons vedervärdigheter. Hon kallade det en "självömkanstripp". Hon var helt på det
klara med att detta var lika destruktivt som att ta en tripp genom att injicera narkotika.
Det första målet måste därför vara att motivera och hjälpa sådana här personer till att
frivilligt be Gud om hjälp att stänga alla flyktvägar. Man måste i stället börja att be
Gud om hjälp att kunna se honom som tryggheten i tillvaron och gå framåt med
problemen i stället för att gå bakåt.
På det sättet får man börja lära människor att vandra i Anden. Som vi tidigare har sett
har den vandringen en läkande karaktär. Den löser undan för undan från fruktan och
fördömelse. Det förkrosselsen handlar om i dessa människors fall är huruvida de är
villiga att se sina tillflyktsorter som den faktor som stänger ute Guds hjälp ur deras liv.
Att man kommer fram till den förkrosselsen och den överlåtelsen och får börja stänga
till flyktvägarna är emellertid bara en begynnelse på sådana människors frigörelse.
Man kan behöva hålla kontakt med dem då och då och uppmuntra dem i deras
vandring i Anden. Men man måste ha klart för sig att det är vandringen i Anden som
har en helande inverkan i deras liv så att fruktan och rädsla försvinner. Man får vara
försiktig så att man inte överbeskyddar viljesvaga, passiva flyktmänniskor.
Själavårdssituationen kan då bli en ny tillflyktsort, en plats dit de flyr för att avbörda
sig ansvaret för sitt eget liv. Vandringen i Anden kan då bli så utformad att de ständigt
måste söka sin själavårdares synpunkter på allt mellan himmel och jord som ska
beslutas. Det är ingen vandring i Anden, och det leder inte heller till något helande.
Människor med dessa problem brukar ofta söka efter "en helande miljö". För dem
innebär det som regel en miljö fylld av omhändertagande. Det är viktigt att de får
känna trygghet, värme och beskydd. Men det är lika viktigt att det från början görs
klart vem som har ansvar för deras liv. Samtalskontakten bör inte göras tätare än att det
är helt klart vem som bär ansvaret.

En människa som fördömer sig själv måste energiskt uppmanas att bryta ner de
tankebyggnader som självfördömelsen utgör. Detta sker med bibelordets hjälp. Man
måste kanske ge en hel del undervisning i hur man läser Bibeln för att verkligen
upptäcka Guds kärlek. Många människor hittar bara texter som leder dem till
fördömelse. Det är därför viktigt att j man får undervisa om nådens princip. Hur
misslyckade människor än känner sig måste de få upptäcka och börja sätta tro till vad
de redan är i Kristus, vad frälsningen säger om dem idag, hur den har förvandlat dem,
fött dem på nytt och upprättat dem inför Gud även om det inte syns ett dugg på
utanskriften.
Man får börja undervisa dessa människor om att deras renhet inför Gud kan göra att de
kan umgås flitigt med Gud utan rädsla eller fördömelse. Ju närmare man kommer Gud,
desto starkare blir man präglad av honom på samma sätt som man blir präglad av
vilken stark mänsklig personlighet som helst som man umgås mycket med. Guds
personlighet är starkare än någon människas, och flyktens och självfördömelsens
människor måste ofta uppmuntras till ett flitigt gudsumgänge. Själva passiviteten och
flyktmentaliteten gör att man lätt blir mycket självupptagen, och det kan vara en
välsignad motvikt att få börja bli gudsupptagen, för då präglas man inte i sin
personlighet och sitt handlande av sig själv utan man präglas av En som har något
positivt att tillföra.

