Kära vänner, fascineras ni liksom jag över att få höra om hur olika
personer förlåtit andra som t.ex. den brittiske officeren Ernest Gordon
som satt fängslad i ett japanskt fångläger vid folden Kwai.
- Efter att han kommit till tro så klarade han inte av att be hela
bönen Fader vår.
När han kom till: ”Och förlåt oss såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga
äro” så klarade han inte av att be detta när han tänkte på dom japanska
soldaterna som gjort honom och hans medfångar så mycket illa.
- Men så med Guds hjälp när han tänkte på vad Jesus gjorde på
korset så fick han kraften att förlåta.
Det finns många liknande historier som hur Corrie ten Boom förlät en
vakt som behandlat henne och hennes syster så illa i det
koncentrationsläger där hennes syster kom att dö.
- Eller hur Sabina Wurmbarndt förlät en man som kanske hade
mördat hennes familj.
STOOOP! Är inte dessa historier underbara när vi kan ha dom på
avstånd. Å hur underbart att dom kunde förlåta.
- Men är vi lika benägna att förlåta? Ok, dom förlät vad härligt. Men
du vet inte vad min fru har gjort mot mig?
Eller: Du skulle bara veta vad han eller hon har gjort mot mig. Jag kan
aldrig förlåta dom.
- Jag önskar allt att dom kunde få känna på hur jag haft det. Tyvärr
så hör vi allt för ofta liknande uttalanden.
Det är lätt att lyssna till och instämma hur fantastiskt det är när någon
annan förlåter.
- Men när någon har sårat och syndat mot oss så är vi ofta inte lika
snabba på att förlåta.

Oförlåtelse är ett stort problem i vårt samhälle men även i våra kyrkor.
Bitterhet kan så lätt slå sin rot i våra hjärtan och dra oss ner i djupt
mörker.
- Oförlåtelse kostar sjukvården varje år enorma belopp. Och hur
många av oss känner inte till hur relationer under årtionden varit
förstörda för att någon eller några vägrar att förlåta.
Det svåra ordet förlåt, men å så underbara ordet. Ordet som förmår att
förändra liv, familjer, relationer, församlingar och till och med nationer.
- Men samtidigt om det undanhålles så leder det till förstörda liv,
familjer, relationer, församlingar och till och med nationer.
För eller senare om det inte redan hänt så lovar jag dig att någon
kommer att såra dig eller synda mot dig och ju närmare personen står
dig desto mer smärtsamt.
- Även vi inte vill det så kommer även du och jag för eller senare att
såra och synda mot någon annan.
Det omöjliga ordet: ”Förlåt” är det ord som gör all skillnad.
- I vårt studie över Lukasevangeliet så har vi gång på gång fått se hur
fariséerna attackerat Jesus.
I kap 15 så klagade dom över att Jesus tog emot syndare och åt med
dom.
- I kap 16 där Jesus talade om faran med hur pengar ofta står i vägen
för människor så att dom går evigt förlorade så hånade fariséerna
Jesus eftersom dom älskade pengar.
Efter dessa händelser så vänder sig Jesus till sina lärjungar och
uppmanar dom men även oss att vara på vår vakt så att vi inte på
samma sätt som fariséerna förleder människor och undanhåller
förlåtelse.

- Hur får vi då förmågan att undvika att förleda och förmågan att
förlåta?
Låt oss gå till vår Bibeltext i Lukas 17:1-10 som ni hittar på sidan 809 i
dom gröna Biblarna.
1 Jesus sade till sina lärjungar: "Förförelserna måste komma, men ve
den genom vilken de kommer!
2 Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen
och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små.
3 Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om
han ångrar sig, så förlåt honom.
4 Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer
tillbaka till dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så ska du förlåta
honom."
5 Då sade apostlarna till Herren: "Ge oss mer tro!"
6 Herren svarade: "Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni
kunna säga till det här mullbärsträdet: Ryck upp dig med rötterna och
plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.
7 Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han
då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till
bords?
8 Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig, och fäst upp
dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan
du själv äta och dricka.
9 Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag?
10 På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i
uppdrag: Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt."
[Bön]
Vi ska nu se på vår text i tre delar. Den första i v.1-4 har jag valt att kalla:
Att förleda eller att förlåta.
- Förleder eller förlåter du? Fariséerna genom sin undervisning och
livsstil så fastän dom sa sig känna Gud ledde människor bort ifrån
Gud.

Jesus varnade att förförelsen måste komma, men ve den genom vilken
den kommer.
- Jesus utrycker ve rop över hur fruktansvärt det tillstånd blir för den
genom vilken förförelsen kommer.
Det vore bättre för han eller henne att en kvarnsten som var så tung att
en människa inte kunde lyfta den själv sattes runt han eller hennes hals
och att denna person sänktes i havet.
- I jämförelse med det straff som väntar för den som förleder en av
dessa små bort från Herren och till synd så vore det bättre att dö
genom att dränkas i havet.
Själv så tycker jag tanken på att dränkas i havet är förfärande. Tänk då
hur mycket värre Guds dom gentemot denna människa måste vara.
- Detta är någonting vi måste vara på vår vakt gentemot så att vi inte
förleder andra.
Vad innebär det då att förleda? Jo, antingen genom falsk lära att leda
människor bort från Herren likt till exempel Jehovas vittnen eller genom
en fördärvad livsstil att leda människor in i synd.
- Fariséerna gjorde detta när dom stod emot Jesus och ledde
människor bort i från honom. Dom gjorde också detta genom att
leva ett dubbelliv, t.ex. genom deras kärlek efter pengar.
Ett sätt att göra detta på är genom att strunta i syndens allvar. Ta t.ex.
att ignorera Nya testamentets varningar som t.ex. listorna där det står
att dom som lever så inte ska ärva Guds rike och säga att det är inte så
farligt.
- Det gör ingenting att du är girig och lever i dryckenskap, det gör
ingenting att du lever ett liv i otukt eller utlevd h.

Du är ok som du är. Att säga så är att förleda människor att tro att dom
är ok när dom i själva verket är i fara.
- Låt oss vara på vår vakt så vi inte genom vår livsstil och det vi lär
förleder människor.
Betyder då detta att om man har förlett någon att det är omöjligt att få
förlåtelse?
- Givetvis så finns det dom som totalt har förhärdat sina hjärtan,
men det finns också underbara exempel på hur fariséer som
Paulus, Jehovas Vittnen och hur liberala namn kristna som lett
människor in i synd har kommit till omvändelse.
Detta för oss till vers 3 som börjar med var på er vakt. Här så tror jag att
det främst handlar om vad Jesus just sagt att vara på vår vakt så vi inte
förleder någon.
- Men det knyter också an till vad som kommer efteråt om vår
broder eller syster syndar att vi ska tillrättavisa dom.
Detta står i kontrast till dom som förleder dom bort från sanningen och
in i synd.
- Istället för att se på när en broder eller syster går snett så ska vi
som Alex predikade för några veckor sedan från Gal 6:1 i mildhet
upprätta en sådan. Men samtidigt se till så att inte också vi blir
frestade.
Att tillrättavisa det kräver mod och mycket kärlek. Här så handlar det
inte om att vara en polis som med förstoringsglas letar fel i andra
människor.
- Det handlar inte heller om att anmärka på varje detalj i en
människas liv som man inte gillar.

Men däremot när en broder eller syster uppenbart syndar och är på
villovägar då så är det vår skyldighet att tillrättavisa dom med målet
deras upprättelse.
- Istället för att förleda människor bort på villovägar så ska vi istället
tillrättavisa dom så vi hjälper dom bort från villovägar.
Jak 5:20 säger: den som återför en syndare från hans villoväg frälser
hans själ från döden och överskyler många synder.
- Vad ska vi då göra om den vi tillrättavisar ångrar sig och omvänder
sig? Jo då så ska vi förlåta dom.
Denna vers har missuppfattats som om man bara kunde förlåta någon
om dom omvänder dig.
- Men som kristna så ska vi ha en förlåtande attityd oavsett. När
Stefanus stenades så bad han för dom som stenade honom:
”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd” (Apg 7:60).
Och när Jesus hängde på korset så bad han till Fadern: ”Fader, förlåt
dem, ty de vet inte vad de gör” (Luk 23:34).
- Detta bör också vara vår attityd oavsett om en människa som
syndat mot oss har omvänt sig eller ej att vi i våra hjärtan förlåter
dom.
Dock när det gäller allvarlig synd som involverar församlings disciplin så
har församlingen mandatet att undanhålla förlåtelse tills en person
omvänder sig.
- I vers 4 så kommer dom chockerande omöjliga orden: Även om
han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till
dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så ska du förlåta
honom."
Vänta nu lite! Syndar mot mig sju gånger om dagen och jag ska förlåta
sju gånger.

- Vad är det du säger Jesus? Menar du verkligen detta?
Hur smärtsamt är det inte om någon syndar en gång mot mig och hur
svårt är det då inte att förlåta.
- Men sju gånger och det på en enda dag, är inte det på tok för
mycket?
För er som har haft eller har små barn så är inte detta något konstigt att
dom under en dag ber om förlåtelse sju gånger.
- Men för en vuxen. Att överhuvudtaget göra något mot en annan
vuxen en gång som man behöver be om förlåtelse för det är något
stort, men att behöva förlåta någon 7 gånger under samma dag är
inte det att ta i?
Och siffran 7 är ibland i Bibeln är en symbol på fullkomlighet. Denna vers
väcker frågor som äktheten i personens ånger och församlingsdisciplin.
- Även då Bibeln adresserar detta på andra ställen så är det inte
detta som vår text handlar om. Men vad är det Jesus vill säga till
oss här?
Jo, vikten av en förlåtande attityd. Här så handlar det inte om att bli en
dörrmatta som blir utnyttjad och trampad på men det handlar om att vi
alltid bör vara redo att förlåta.
- Vad innebär det då att förlåta? Att förlåta är inte en känsla utan ett
viljebeslut i tro att såsom Gud har förlåtit oss att också förlåta dem
oss skyldiga äro.
Det grekiska ordet (ἀφίημι) i vår text betyder också att låta någon gå. Vi
frigör dom från det vi har emot dom.
- Men inte bara det. Att förlåta frigör också oss själva från bitterhet,
häftighet, vrede, skrikande, smädande och all annan ondska som Ef
4:31 talar om.

Istället för detta ska vi i nästa vers i Ef 4:32 vara goda och barmhärtiga
mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.
- Håller jag fast och ältar i det som hänt? Håller jag på och tar upp
det som har hänt?
Håller jag på och talar med andra om det som hänt? Detta blir en
indikation på att jag inte har förlåtit.
- Samtidigt att förlåta är inte det samma som att få tillbaks ett
förtroende för en person och att en relation blir helt återupprättad.
Hur är det med dig min vän? Har du förlåtit dom som syndat mot dig?
- Det är lätt att tala om förlåtelse när det gäller andra.
Men när det gäller oss själva så är det inte så lätt och speciellt om vi ska
vara redo att förlåta någon som sju gånger på raken under en dag har
syndat mot oss.
- Det är inte bara du och jag som reagerar på Jesu ord. Även
apostlarna, alltså lärjungarna gör detta vilket för oss till vår andra
del i denna predikan i v. 5-6 som jag valt att kalla: ”Vår
otillräcklighet och hans tillräcklighet.”
I oss själva så har vi inte förmågan att sju gånger om dagen förlåta dom
som syndat mot oss.
- Lärjungarna reagerar genom att säga: ”Ge oss mer tro.” Dom inser
hur dom brister i att förlåta och kanske också i att tillrättavisa så
dom ber om mer tro att kunna göra detta.
Och det är också detta som är svaret för oss när vi känner att vi inte kan
förlåta att vi får be om tro att förtrösta på Gud så att vi kan förlåta.

- Precis som Pappan vars son hade en oren ande ropade: ”Jag tror.
Hjälp min otro” (Mark 9:24)! Så får också vi ropa ut om hjälp att
förlåta.
”Jag tror. Hjälp min otro.” ”Jag vill förlåta. Hjälp mig att förlåta.”
- Vad svarar då Jesus apostlarna? I v.6 Om ni har tro, bara som ett
senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet: Ryck
upp dig med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda
er.
Vad är det Jesus vill säga? Jo, det är ingen enorm tro som behövs utan
endast tro som ett litet senapskorn.
- Det minsta fröet som man hade tillgång till i Israel på den här tiden.
Alltså med andra ord bara den minsta lilla tro är tillräcklig för vad
då?
Att säga till det här mullbärsträdet: Ryck upp dig med rötterna och
plantera dig i havet! Och det skulle lyda er
- Mullbärsträd kunde bli upp till 6 meter högt och vissa rabbiner sa
att när det hade börjat slå rot att det kunde leva i över 600år.
Dessa träd ansågs på den här tiden vara bland dom träd som hade det
mest utbreda rot systemet så att ta upp dom med deras röter ansågs
vara en omöjlighet.
- Än mer omöjligt skulle det vara att plantera det i havet då det rent
ut sagt var möjligt för ett träd att växa i havet.
Så vad menar då Jesus? Om vi bara har tro som ett senapskorn så kan vi
med Guds tillräcklighet förmå att göra det omöjliga som att förlåta.
- Predikanten Charles Spurgeon liknande trädet här i texten vid just
vår oförlåtelse.

Hur vårt humör kan vara som rötter som hindrar oss från att förlåta. Och
det behöver inte bara vara vårt humör.
- Bitterhet kan också vara som en rot som står i vägen för att vi ska
kunna förlåta. Men med tron så kan vi säga till detta träd: ”Ryck
upp dig med rötterna och planetera dig i havet”.
Hur får vi då denna tro så att vi kan förlåta? Ytterst så handlar det inte
om hur stor tron är utan objektet för vår tro.
- I oss själva så kan vi inte förlåta på det sätt som denna text
beskriver det, men genom att vi har blivit förlåtna så hjälper oss
också Jesus att förlåta.
Vi har inte syndat bara 7 gånger om dagen utan långt mycket mer. Varje
minut så bryter vi mot att vi inte älskar Gud av hela vårt hjärta, själ,
förstånd och kraft och vår nästa som oss själva.
- Varje dag så tänker vi tankar som inte förhärligar Gud, men trots
detta så dog Jesus för oss.
Trots dom vi är i oss själva och trots vad vi har gjort så har han förlåtit
oss när vi kommit till omvändelse och tro.
- Och det är när vi inser detta som vi kan förlåta andra. Det var detta
som slog Ernest Gordon en långfredag när han tänkte på vad Jesus
gjort för honom och hur skyldig han själv var.
När han begrundade korset så påmindes han om hans fiender, de
japanska soldaterna och om vad Jesus bad för sina fiender: ”Fader,
förlåt dem, ty de vet inte vad de gör” (Luk 23:34).
- Detta sa han till sina fiender, men vad skulle jag säga till mina
tänkte Ernest.
Jag kan inte säga vad han sa för han var oskyldig men inte jag. Ödmjukt
bad Ernest: ”Förlåt mig och mina fiender, ty vi vet inte vad vi gör”!

- Där när han begrundade korset så fick han tron att förlåta. Hur är
det med dig min vän?
Är det någon som du kämpar med att förlåta? Är det kanske någon som
likt dom japanska soldaterna hade behandlat Ernest med grymhet som
har behandlat dig illa?
- Kanske någon har sagt något som har sårat dig, kanske någon har
gjort något mot dig och inte bara en gång utan sju gånger under en
dag.
Bitterhet och ilska kanske binder dig likt rötterna på ett träd. Min vän
det finns frihet i det lilla men ack så svåra ordet: ”Förlåt”
- Om du inte förmår att förlåta så be: Jag tror, hjälp min otro, jag vill
förlåta, hjälp mig att förlåta.
Och begrunda din egen synd, betänk vad du har gjort mot Jesus, tänk på
att du förtjänar att hänga på korset då syndens lön är döden och betänk
att det var ditt fel, din skuld, din synd som gjorde att Jesus tvingades dö.
- John Stott har sagt: Innan du ser korset som något du har orsakat
kommer du aldrig uppskatta att det är något som är gjort för oss.
Tänk på Jesu oerhörda kärlek till dig att han dog just för dig och tänk hur
han bad för sina fiender: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.
- Det är här igenom vi får tro att förlåta. Om vi förstår hur skyldiga vi
är och hur mycket vi har blivit förlåtna, hur mycket mer borde vi då
inte få tron att förlåta dem oss skyldiga äro.
Fader förlåt mig och dom för vi vet inte vad vi gör.
Vi har nu sett på hur vi för det första ska förlåta, och för det andra hur
otillräckliga vi är och hur vi behöver Jesu hjälp för att kunna göra detta.
- Låt oss nu för det tredje och sista se i v.7-10 hur detta och allt
annat i det kristna livet är vår plikt.

Jesus berättar en liknelse där han i v. 7-9 ställer tre frågor om någon har
en tjänare där svaren är nej, ja och nej. Jesus säger först i v.7. Om någon
av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när
tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords?
- Nej, det gör han inte. Istället i v.8: 8 Säger han inte snarare: Laga
något till kvällsmat åt mig, och fäst upp dina kläder och passa upp
mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och
dricka.
Ja, detta är vad han säger och sen i v. 9: Inte tackar han tjänaren för att
han gjorde det han fick i uppdrag?
- Nej det gör han inte. Varför berättar du då denna liknelse Jesus? Jo,
svaret får vi i v.10 men kanske inte på det sätt som vi förväntar oss.
I v.7-9 så ser vi på situationen utifrån mannen som har tjänarens
perspektiv, men i vers 10 så upptäcker vi att vi är som tjänaren. Jesus
säger i v.10:
- På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i
uppdrag: Vi är odugliga (eller: ovärdiga) tjänare. Vi har bara gjort
vår plikt."
Detta har att göra med hela våra kristna liv som bara är vår plikt. Vi
tjänar inte Gud för att förtjäna något utan för att vi tillhör honom.
- Precis som tjänaren inte först såg till sitt eget behov utan först
gjorde allt hans herre sa till honom att göra så är det också med
oss.
Det som vi här blir uppmanade i vår kontext är att inte förleda någon
och att förlåta våra bröder.
- Och speciellt så handlar det om att förlåta. Har du och jag denna
förlåtande attityd där vi likt en tjänare ser det som vår plikt att
förlåta?

Här så handlar det inte om att genom vårt beteende försöka vinna Guds
acceptans likt den äldre brodern i Lukas 15 försökte göra med fadern.
- Utan att tjäna och förlåta är bara det naturliga gensvaret till att ha
blivit förlåten.
Brottas du med att förlåta? Ytterst så handlar det om att bli förlåten
själv.
- Min vän du och jag i vår synd är långt mycket mer skyldiga mot Gud
än vad dom som har syndat är emot oss.
Det är långt mycket värre att synda mot Gud än en människa. Vår synd
är inte bara mot en människa, utan mot himlens och jordens skapar.
- Vi har gjort uppror mot honom, vi har alla gått vår egen väg och
förtjänar hans vrede.
Vi är skyldiga att straffas, vi är skyldiga att gå evigt förlorade i helvetet,
men den goda nyheten är: På detta sätt älskade Gud världen att han
utgav sin ende son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad
utan ha evigt liv (Joh 3:16).
- Vi är skyldiga, men Jesus blev straffad i syndares ställe för att rädda
syndare såsom oss in i hans rike.
Hans blod som Matt 26:28 säger utgöts för många till syndarnas
förlåtelse.
- Har du fått ta emot Guds förlåtelse? Om inte, omvänd dig och tro
på honom.
Tro att han är Messias den utlovade kungen, tro att han dog och
uppstod för dig.

- Då kan du också med hans hjälp förlåta andra. Philip Ryken
berättar den gripande historien om en Zulu hövding vars fru
omvände sig och kom till tro på Jesus.
När hennes man hörde vad som hänt blev han vansinnig och förbjöd
henne att gå på evangelistiska möten.
- Men hon kunde inte släppa tanken på Jesus och gick tillbaks dagen
efter för att få höra mer om evangeliet.
När hövdingen fick höra var hans fru hade gått släpade han ut henne ur
byn, misshandlade henne brutalt och lämnade henne till att dö.
- Men senare så undrade han om hon överlevt och gick ut i bushen
för att leta efter henne där han fann henne blödande och nära
döden.
Full av hån och förakt sa han till henne: ”Och vad kan din Jesus göra för
dig nu?”
- Hon svarade: ”Han hjälper mig att förlåta dig.”
Jesus hjälper också oss att förlåta? Vem behöver du förlåta?
- Innan vi ber så låt oss ta en tyst stund och betänka om det är någon
som just vi behöver förlåta eller gå och be om förlåtelse till?
[Paus]
Låt oss nu tacka och prisa Jesus för hur vi i honom nu får stå som
förlåtna.
[Bön]

