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Förlåtelsens kraft – 
Att leva i förlåtelse 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
Idag avslutar vi en predikoserie som vi kallar Förlåtelsens kraft. Med påsken i ryggen har vi valt att dröja 
oss kvar vid korsets kanske mest centrala tema: förlåtelse och försoning.  
 
Vi har velat vara konkreta och titta på vikten av att vi lever i förlåtelse med de människor vi har runt 
omkring oss. Paulus skriver om det. Jesus undervisar om det och praktiserar det. I Josefs liv blev det ett 
stort vittnesbörd. Idag skulle jag utifrån tre olika infallsvinklar vilja lyfta perspektivet om hur Guds 
förlåtelse över oss och våra liv kan ge resultat. 
 
"Därför säger jag dig: hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor 
kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek.” Och han sade till henne: ”Dina synder 
är förlåtna.” (Luk 7:47-48) 
 
Jesus har blivit hembjuden till farisén Simon. I staden fanns synderska, en prostituerad, och när hon fick 
höra att Jesus skulle komma dit kom hon och smorde Jesu fötter med tårar och balsam. Simon reagerar 
direkt negativt på att Jesus tillåter ”den sortens kvinna” att göra något sådant. Jesus säger orden ovan. 
Hon har fått förlåtelse för sina många synder och visar därför stor kärlek medan den som får litet förlåtet 
visar liten kärlek. 
 
Vi har just haft en helg i Örebro som kallats ”Kärlek till Örebro”, och som för tredje året i rad fyllde 
Stortorget med människor. Hösten 2016 hade pingstkyrkan i Örebro sitt 100-årsjubileum. De bestämde 
då att bjuda in en nyligen omvänd kriminell person och rappare som gick under namnet Sebbe Stax. I det 
mötet såg pastorerna Edvard Sköllerfalk och Sören Perder att kyrkan fylldes av människor som aldrig 
brukar gå dit. Dessutom blev de frälsta. Efter det mötet föddes visionen hos Sebastian att fylla Örebros 
hjärta och centrum, Stortorget, med Guds kärlek tillsammans med olika församlingar i stan. 
 
Det ledde till Kärlek till Örebro, som sedan har fått efterföljare i andra städer. När Sebastian predikar så 
är det inget inlindat budskap. Inga försök till att förklara ord som kan verka främmande för vanliga 
svenskar. Han säger rakt upp och ner att när Jesus dog på korset tog han dina synder på sig och blodet 
som rann renar dig. Hur många här vill ta emot Jesus och få förlåtelse för sina synder? I lördags sträcktes 
många händer upp och man sökte förbön. Vem klarar egentligen av att predika på det här sättet helt 
naturligt och äkta och når fram med det? 
 
Sebastian Staksets bok om sitt liv är det ingen skön läsning. Egentligen skulle han inte vara i livet idag. 
Flera av hans vänner är döda och han har själv varit nära döden, men genom Jesu nåd lever han. När han 
hade tagit emot Jesus så var det ingen spikrak väg, utan han föll gång på gång, på gång, på gång innan 
han till slut kunde lämna sitt gamla liv. Han förstår verkligen inte Gud kunnat hå så stort tålamod med 
honom, men idag är han fri. Han har upplevt en extrem kontrast i sitt liv. Han har varit längst nere på 
botten – t.o.m. under botten – för att nu ha dragits upp och ställts på fast mark. Den här kontrasten kan 
inte alla uppleva. Ibland har jag hört kristna säga att man skulle önska att man levt ett mer brutalt liv och 
mött Jesus, så att man sett förändringen tydligare. Jag tror inte att man ska önska en sådan sak. Frågar 
du Sebastian så skäms han för mycket som han gjort och skulle vilja ha saker ogjorda, men av nåd är han 
frälst.  
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Kvinnan i Simons hus gråter och smörjer Jesu fötter därför att hon är så tacksam över att hon är förlåten. 
Det är av samma orsak Sebastian vill att det ska heta Kärlek till Örebro. Förlåtelsen är stor, vilket 
genererar stor kärlek. Det finns många Sebbe Stax eller synderskor som längtar efter förlåtelse idag. Det 
farisén Simon och även vi måste lära oss är att inte klassa in människor i den och den sorten, utan istället 
se människor med ögonen som säger att om den här människan får ta emot Jesu förlåtelse i sitt liv, 
kommer det att generera stor kärlek. Jesus hade aldrig problem med syndarna. De visade stor kärlek. 
Det var de religiösa som han hade problem med. De visade liten kärlek.  
 
Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får 
förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. (Apg 2:38) 
 
Petrus träder fram i Jerusalem på pingstdagen. Han predikar med sådan glöd att 3 000 människor 
kommer till tro och sedan låter döpa sig på hans uppmaning. Vad härligt och vilken framgång! Men vi 
veta att den här segern inte var lättköpt. Petrus var en lärjunge som lämnat sitt yrke som fiskare för att 
följa Jesus. Det gick bra för honom. Vid ett tillfälle säger Jesus till honom att han ska kallas "klippan" och 
att Jesus ska bygga sin kyrka på honom. Vilken ära och erkännande för Petrus! Men kanske kom också 
högmodet smygande. En gång frågade Petrus Jesus hur många gånger han skulle behöva förlåta den som 
gjort fel mot honom: räcker 7 gånger? Här tyckte nog Petrus att han tog i ordentligt och visade på ett 
stort tålamod. Imponerande? Knappast. Att han själv skulle behöva be om förlåtelse var inget som fanns 
i hans tankevärld, men det var precis det som måste till. 
 
När Jesus fängslas och ska ställas inför rätta blir Petrus rädd och vill inte kännas vid Jesus. Han går så 
långt att han svär inför människor att han inte känner Jesus. Han gör det tre gånger. Efteråt gråter han 
bittert över sitt svek. Efter sin död och uppståndelse tar Jesus Petrus avsides vid Genesarets sjö och 
frågar honom tre gånger om han älskar honom. Petrus blir bedrövad när han tredje gången tvingas svara 
ja på den frågan. Vi förstår att det ligger en förlåtelse till grund här. Sveket som Petrus gjort sig skyldig till 
är stort. Han svek när han behövdes som mest. Han förnekade all kännedom med Jesus och svor på det. 
Vad är det för en ledare? Hur kan han kallas för klippan? Högmod går före fall. Ibland kan vi utsättas för 
prövning, få gå igenom svåra och tunga perioder i våra liv men det är för att växa i tron. En kvinnlig 
afrikamissionär sa en gång att upphöjelse börjar med lidande.  Det fanns erfarenhet i den meningen. 
 
Om vi ska förmedla förlåtelsens evangelium men är präktiga och självgoda, så fungerar det inte. Att växa 
i tron är alltid att bli mindre själv och att låta Honom bli större. Sebastian Stakset behöver inte göra den 
här resan men Petrus behövde det och kanske du och jag också. Det är för att fostras som vi få lida. 
Såhär kan vi läsa i Hebreerbrevet 12: 
 
Min son, var tacksam för Herrens tuktan och förlora inte modet när han straffar dig. Ty 
den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. 
 
Samme Petrus som svor och förnekade Jesus får förtroende att två månader senare i samma stad tala 
om Jesus. Nu har han genomgått en total förvandling. Han predikar med sådan glöd att 3 000 personer 
blir så berörda att de vill bli frälsta. Petrus hade aldrig kunnat predika på det sättet om han själv inte fått 
förlåtelse och upprättelse. Förlåtelsen var levande i hans liv.  
 
Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja 
honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda 
den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. 
Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. (Jakob 
5:14-16) 
 
I det här församlingssammanhanget kopplas förlåtelse ihop med helande. Helande kan hindras av att det 
finns oförlåtenhet. Det är dock ingen regel. Vi får vara, och ska vara, försiktiga här. Man ska inte 
skuldbelägga sjuka människor med att påstå att det är deras synd som är orsak till sjukdomen. Det 
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gjorde lärjungarna och blev tillrättavisade av Jesus i Joh 9. Samtidigt så finns det här bibelstället, och i 
Kapernaum säger Jesus till den lame mannen innan han säger ta din säng och gå ”dina synder är 
förlåtna”.  
 
I en miljö av förlåtelse kan helanden fungera. I flera fall hänger själen och kroppen ihop. Mår själen bra, 
mår kroppen bra. Oförlåtenhet kan binda. Förlåtelse kan lösa. Jag har själv upplevt den här kopplingen 
när jag bett för sjuka och Gud väldigt tydligt visat mig varför personen blev bättre men inte fullständigt 
bra. Det handlade om förlåtelse. Det låg hat i vägen, men när hatet byttes till tårar så kom helandet. Jag 
har också varit med om människor som blivit helade fysiskt när en församling sjungit lovsång. Miljön var 
där var läkande och hälsosam. Plötsligt hade värken i händerna försvunnit.   
 
Vi behöver leva i förlåtelse, men vi kan också hjälpa andra till förlåtelse. I verserna ovan står det att man 
skall kalla till sig de äldste. Det är deras böner som ska rädda den sjuke. Det är alltså inte den sjukes tro 
som räddar honom Finns det synder i vägen så ska de bekännas inför varandra. Här ska vi hjälpa 
varandra. Om man uppenbart har syndat och gjort fel men bekänner det, får man förlåtelse för sina 
synder. Har man det rent inför Gud och lever i hans förlåtelse, då är man fri och har inga hinder i vägen 
för att be om ett helande.  
 
Anita Barker, som reser runt i Sverige och har mer än 40 års erfarenhet i bön och själavård, skriver i sin 
bok Det finns helande och hälsa: ”Vi har många gånger sett hur försoning med Gud, sig själv och andra 
förlöst helande. Det handlar om att lägga ner sin rätt att vara bitter, bekänna det som synd och välja att 
förlåta. Hela himlen backar upp ett sådant beslut”. Anita har också erfarenhet av detta i sitt eget liv.  
 
Idag har vi sett hur Guds förlåtelse verkar på tre sätt: den ger stor kärlek, den ger ödmjukhet och pekar 
på honom och den ger hälsa och läkedom. Det finns verkligen kraft i förlåtelsen. Det är den kristna trons 
budskap till oss alla. Låt oss vara exempel på detta i våra egna liv. 


