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Förlåtelsens Kraft Och 
Oförsonlighetens Makt 

Hur hinder för andlig utveckling kan 
rivas ner eller byggas upp 

Predikan i Betelkyrkan Jönåker 

Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall 
vara löst i himlen (Matteusevangeliet 18:18) 

Bibeltext 
Om din broder har begått en synd [SRFB17: mot dig], så gå och ställ honom till svars enskilt, 
mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, 
ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. 
Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, 
då skall han vara för dig som en hedning och publikan. Amen säger jag er: Allt vad ni binder på 
jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare 
säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så 
skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag 
mitt ibland dem."  
Då gick Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig 
mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?" Jesus sade till honom: "Jag säger dig: Inte 
sju gånger utan sjuttio gånger sju. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning 
av sina tjänare. När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig 
tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru 
och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom 
och bad: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig alltsammans. Då förbarmade sig 
tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren 
kom ut, träffade han en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han tog 
fast honom och ville strypa honom och sade: Betala, vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då 
ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig. Men han gick inte med på 
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det utan gick och lät sätta honom i fängelse, tills han hade betalat vad han var skyldig. När 
hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och talade om 
alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du onde tjänare! 
Hela skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig 
över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans 
herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min 
himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.” 
 (Matt 18:15-35 SFB98) 

Predikan 
1. Viktigt men inte huvudpunkten: Synd och förlåtelse. Jesus 

undervisar  i den här bibeltexten om hur vi som kristna rent praktiskt skall 
hantera frågor om synd och förlåtelse: 

1.1. Offentlig synd i församlingen, eller med hänsyn till SFRB17:s 
översättning: enskild synd ur församlingens synvinkel (Matt 18:15-17) 

1.1.1. Enskilt samtal är alltid första steget (18:15) 

1.1.2. Nästa steg är att ta med sig någon mer (18:16) 

1.1.3. Sista steget är att ta det till församlingen (18:17) 

1.1.4. Om person i fråga vägrar omvända sig, bekänna och ta emot 
förlåtelse menar Jesus att vederbörande skall avskiljas från 
gemenskapen (18:17). Detta är nödvändigt för att inte synden skall 
sprida sig (jfr 1 Kor 5:2,6) 

1.1.5. Detta sista är något vi kallar församlingstukt, men det är också 
något vi aldrig talar om, om det inte är för att kritisera dem som förr i 
tiden gick för långt när det gäller sådant. Företeelsen är dock 100% 
biblisk när den utövas med den kärlek och vishet som Jesus hade, och 
som han har lovat ge oss om vi ber om det (Jak 1:5). 

1.2. Enskild synd mot enskild person utifrån Petrus fråga hur många ggr man 
skall förlåta någon som syndat mot en själv (Matt 18:21-22).  

1.2.1. På ett annat ställe säger Jesus något liknande utan att en fråga 
ställts: Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så 
förlåt honom. Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer 
tillbaka till dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta 
honom. (Luk 17:3b-4) Här betonas att förlåtelse skall ges när det finns 
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en verklig ånger och en vilja att ta emot förlåtelse. Det kan hända att 
det ligger underförstått även i Petrus fråga. 

1.2.2. Om vilja till omvändelse inte finns skall förlåtelse ges ändå. Det går 
att avsluta saker från ena hållet. Guds gjorde det i Jesus Kristus när 
han försonade hela världen med sig, oavsett om människor tar emot 
förlåtelsen eller inte. Och Jesus är vårt föredöme, för han bad: Fader, 
förlåt dem, för de vet inte vad de gör. 

2. HUVUDPUNKTEN: Förlåtelsens kraft och oförsonlighetens makt 
2.1. Hela sammanhanget handlar om förlåtelse — offentligt och/eller enskilt 

— och mitt i det flikar Jesus plötsligt in tre uttalanden som inte verkar ha 
med saken att göra: 

2.1.1.  Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och 
allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. (18:18) 

2.1.2. Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om 
något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. (18:19) 

2.1.3. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. (18:20) 

2.2. Vad har då dessa saker med förlåtelse att göra? Man kan kalla dessa 
löften och/eller konsekvenser av förlåtelse eller oförsonlighet. 

2.2.1. Först: Uttrycket binda och lösa använde de skriftlärda på Jesu tid för 
att förklara vissa saker som förbjudna eller tillåtna (underförstått: i 
Guds församling). När Jesus tillämpar detta talesätt använder han det 
i andra sammanhang om hur apostlarna (och i förlängningen alla 
församlingsledare) skall dra upp gränserna för vad som är förenligt 
med ett kristet liv, vad som får förekomma i Guds församling eftersom 
det måste stämma med den kristna bekännelsen (se t.ex. Matt 
16:13-20). Och sammanhanget här visar oss att det kan tolkas som 
den som försyndar sig och avfaller från tron och inte vill omvända sig 
och ta emot förlåtelse, trots flera försök till tillrättavisning (18:15-17) 
skall ställas utanför församlingen (18:17). Men Jesus använder 
uttrycket även på det sättet att han i andra sammanhang kopplar det 
direkt till förlåtelse av personlig synd (se även Joh 20:23: Om ni förlåter 
någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är 
han bunden). I klartext: när synder, offentliga eller enskilda, inte klaras 
upp och förlåtelse ges och tas emot så verkar det bindande på 
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människor, relationer och församlingar, separerar människor (ibland 
bara osynligt men ibland synligt) från andlig gemenskap med 
varandra. Men där synder, offentliga eller enskilda, klaras upp och 
förlåtelse ges och tas emot så verkar det lösande på människor, 
relationer och församlingar och smälter samman människor som varit 
separerade (ibland bara osynligt men ibland synligt) till en djupare 
andlig gemenskap. 

2.2.2. För det andra: Ett alldeles speciellt löfte om bönesvar gäller enligt 
Jesus då man kommer överens om att be om något. Grekiskan använder 
ett ord som är släkt med symfoni, och som betyder att harmoniera. Jag 
tror inte vi går för långt om vi påstår att denna harmoni är omöjlig 
när det finns oförsonlighet ibland oss, för om vi har saker mellan oss 
som inte är uppgjorda, då har vi ingen verklig andlig gemenskap och 
då kan vi inte be med harmoni. 

2.2.3. För det tredje: I samband med den harmoni som talats om i det 
föregående, så säger Jesus att det speciella löftet om bönesvar gäller på 
grund av att Jesus är närvarande när två eller tre är samlade i hans namn. 
Fadern svarar alltid ”JA” på Sonens böner, och om vi är försonade 
med varandra och har harmoni i våra gemensamma böner, kommer 
Fadern att se sin Son när han ser på oss och därför utverka bönesvar, 
vad det än är vi har bett om. Men om harmonin saknas, därför att det 
finns synd i församlingen, eller enskilda förehavanden mellan 
människor som inte är uppklarade, då kan vi inte åberopa detta löfte 
på samma sätt. Även om Jesus alltid finns i sin församling, verkar det 
som att hans närvaro på något sätt ändå störs av oförsonlighet. 

3. Avslutningsvis: Varför förlåtelse alltid är nödvändigt 

3.1. Som vi sett: oförsonlighet binder saker på jorden och i himlen, kan 
hindra oss att få bönesvar och ”störa” Jesu närvaro när vi samlas. 
Förlåtelsens kraft är den största makten i universum, därför att den utgår 
från Jesu död på Golgata kors. Många har vittnat om vad förlåtelsen kan 
göra i äktenskap, relationer och inte minst i församlingar.  

3.1.1. Lewi Pethrus skriver i sina memoarer: Under julferierna 1905 var jag 
sänd av skolan [Betelseminariet] till baptistförsamlingarna i Kristianstad och 
Hässleholm. I den förstnämnda var K G Hane pastor. Jag predikade där första 
gången söndagen före jul på förmiddagen. Jag hämtade min text från berättelsen om 
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Jesus vid 12-årsålder(sic!) i templet och stannade för att föräldrarna förlorat Jesus 
i resesällskapet. Min förkunnelse formade sig till ett väckelsebudskap för de troende, 
till dem, som hade haft många och starka anknytningar till Jesus men ändå tappat 
bort Honom själv. Jag talade särskilt om vikten att finna Honom genom att gå 
tillbaka till den plats, där man förlorat Honom. Av de många tusende möten jag 
haft, är detta ett av dem, jag aldrig kunnat glömma. Med detsamma jag slutat tala, 
stapplade en gammal kvinna fram och gick upp på nedre plattformen. Hon sade så 
högt, att vi, som satt på plattformen, hörde det: ”Broder Hane, jag har något jag 
vill säga dig”. Och pastor Hane gick ned till henne, och hon sade till honom så 
högt, att vi hörde det: ”Broder Hane, förlåt mig! Jag har talat illa om dig, något, 
som jag inte skulle ha gjort. Jag har inte haft någon anledning till det. Förlåt mig! 
Jag tror, att jag därmed varit ett hinder för Guds verk. Förlåt mig!” Och så gick 
hon, böjd och gråtande, tillbaka till sin plats nere i kyrkan. När vi så övergick till 
en bönestund, kom andra medlemmar fram till plattformen och begärde förbön, och 
därmed hade en underbar väckelse börjat. Jag räknade aldrig dem som vi bad för, 
men man skrev i tidningarna, att det var omkring ett par hundra, som i våra möten 
i Kristianstad lämnade sig åt Gud. Församlingens medlemsantal ökande, och vi 
hade en underbar tid.” (Lewi Pethrus, Medan du stjärnorna räknar, sid 75-76) 

3.1.2. Och aposteln Paulus skriver till församlingarna: Ha fördrag med 
varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom 
Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.  (Kol 3:13) 

3.1.3. Vidare säger Jesus i bergspredikan: Därför, om du bär fram din gåva till 
altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva 
framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär 
fram din gåva. Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med 
honom på vägen, så att din motpart inte överlämnar dig till domaren och domaren 
överlämnar dig till fångvaktaren och du blir kastad i fängelse. Amen säger jag dig: 
Du slipper inte ut därifrån, förrän du har betalat till sista öret.  (Matt 5:23-26) 

3.1.4. Och Petrus varnar för oförsonlighet i äktenskapet som en källa till 
hinder för bönesvar: På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans 
med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till 
livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. (1 Petrus brev 3:7) Om vi män 
vill ha bönesvar, skall vi älska, respektera och akta våra fruar och 
behandla dem som Kristus älskar församlingen och utgett sig för den. 
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3.2. Förlåtelse är också nödvändigt för att: Din synd mot och din skuld inför din 
Herre är alltid ofantligt mycket större än dina medmänniskors skuld gentemot dig  1

3.2.1. Jesus berättar här en liknelse för att visa hur Guds rike fungerar på 
förlåtelsens område, och låter oss alla representeras av den djupt 
skuldsatte tjänaren. Denne tjänare var skyldig sin herre 10 000 
talenter, där en talent motsvarade 6000 denarer. En denar motsvarade 
ungefär dagslönen för en kroppsarbetare på den tiden (jfr Matt 20:2). 
Djupt rörd av medkänsla för den djupt skuldsatte tjänaren 
efterskänkte hans herre hela skulden, när han bad om det. Men när den 
nu skuldfrie tjänaren träffar på en medtjänare som var skyldig honom 
100 denarer, en ansenlig summa (1/3 årslön) men en struntsumma 
jämfört den skuld som deras Herre just efterskänkt, visar han inte den 
andre samma barmhärtighet som han just själv upplevt. Detta trots att 
hans skuld var helt enormt mycket större än den andres. 

3.2.2. Så förlåtelse är nödvändigt, inte för att förneka att även små skulder 
finnes mellan människor, utan för att dessa skulder inte på något sätt 
går att jämföra med vilken skuld vi människor är skyldiga till inför vår 
himmelske Fader. Vårt problem är aldrig vad andra gjort mot oss — 
även om vi gör vårt bästa för att framställa oss själva som offer och 
samhället hejar på oss i den saken — utan vårt problem är att Gud 
var tvungen att göra sin Son till det offer som bar vår skuld på 
Golgata, för att överhuvudtaget kunna förlåta oss. 

3.3. Förlåtelse är alltid nödvändigt därför att: Din ovilja att förlåta gör att din 
himmelske Fader inte kan förlåta dig 
3.3.1. Liknelsen om den obarmhärtige tjänaren får inget bra slut. Den 

skuld han nyss fått efterskänkt återkom med full kraft när hans herre 
fick veta hur han betett sig mot sin medtjänare, och han fick själv 
svara för skulden inför fångvaktarna som han blev överlämnad till. 
Och Jesus går så långt att han säger: Så skall också min himmelske Fader 
göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.” Detta är 
fruktansvärda ord. Den oförsonlighet vi kan visa mot våra syskon kan 
kosta oss så mycket att Jesu försoning inte längre gäller våra egna 
synder. Jesus säger samma sak i sin bergspredikan när han lär oss 

 Den förlåtelse vi skall ge skall därför vara obegränsad (7 x 70 = talsymbolik för något oändligt stort) eftersom 1

den förlåtelse vi själva fått saknar gräns.
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Fader vår: …Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i 
skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. Ty om ni 
förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. 
Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era 
överträdelser.  (Matt 6:12-15) Den som ber Fader vår måste förlåta 
människorna, och särskilt sina trossyskon, och göra det av hjärtat. 

Avslutning 
Bröder och systrar, när vi kom hit förra året mådde vår församling inte särskilt 
bra. Det har blivit bättre sedan dess, det ser vi alla och är glada för, men vi 
väntar fortfarande på och beder om det stora genombrottet.  

En fråga som han sysselsatt mig och många av er är vad för slags hinder som 
kan ligga i vägen för ett andlig genombrott i den här bygden. Det finns i varje 
bygd en historia utanför församlingarna, och en del lägger stor vikt vid sådant. 
En del tror att gamla offerplatser för hedniska kulter kan ha stor betydelse. Jag 
har aldrig lagt stor vikt vid sådant, även om det kanske kan ha en viss betydelse, 
och särskilt då om det pågår ockult verksamhet i det område som det gäller.  

Men jag tror och har alltid trott att de allra största hindren alltid finns inom 
församlingarna. Fienden behöver aldrig angripa öppet utifrån om han kan 
paralysera församlingen inifrån. Och det är här som synder församlings-
medlemmar emellan och oförsonlighet kommer in i bilden. 

Jag vet av samtal med många av er att det under åren har varit väldigt svårt med 
relationerna i församlingen, när det gäller verksamheten på Betelhemmet och 
också mellan familjerna. Många hårda ord har utväxlats, och det hela har också 
komplicerats av att många av er är släkt med varandra. Frågan jag ställer mig 
den här förmiddagen — och som ni bör ställa er — är om ni verkligen har 
förlåtit varandra för allt som har varit. Och om ni har gjort det av hjärtat? 

 Jag tror också att många saker som är outredda ligger långt tillbaka i tiden, och 
det kan gälla människor som inte finns med i församlingen längre eller som till 
och med har lämnat jordelivet. Även sådant måste förlåtas. Av hjärtat. 
Oförsonligheten är som ett gift som sprider sig i församlingskroppen och gör att 
lemmar dör av kallbrand. Enda sättet att bli av med giftet är att ta till det 
starkaste motgiftet som finns: förlåtelse — av hjärtat — grundad i Jesu 
försoningsverk på Golgata. 
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Vad vi alla längtar efter är en sund, frisk och blomstrande församling. En 
församling som vinner nya människor för Guds rike. Då är det viktigt att vi 
själva lever efter de andliga lagar som finns i Guds rike, och där är den gränslösa 
och ärliga förlåtelsen avgörande, detta för att vi inte själva skall missa de 
rikedomar som finns i den försoning som Jesus vann på korset. 

Amen!

WWW.BETELFORSAMLINGEN.COM !8

http://www.betelforsamlingen.com

