Kärlek, sex och samlevnad
Raka svar på tonåringars frågor
Hur blir jag attraktiv
och omtyckt?

Hur hittar jag
den rätte?

Gifta sig - går det inte
lika bra att vara sambo?

Hur får man ett
förhållande att hålla?
Ha sex – men med
vem och när?

Här får du raka och ärliga svar på frågor som du och de flesta tonåringar funderar över. Författare är Alf B Svensson, psykolog och efterfrågad föreläsare som
tar upp dina frågor utifrån en positiv kristen etik.
När det gäller kärlek, sex och samlevnad händer det mesta mellan öronen i vår
hjärna, i vårt känsloliv - inte mellan benen. Trots det pratar man i skolan mest om
könsorgan, könssjukdomar och kondomer. Inte särskilt mycket om känslor och
relationer. I kyrkan pratar man inte heller så ofta om sex och samlevnad. Många
föräldrar tycker ämnet är alltför pinsamt. Därför påverkas du mycket av den syn
på sex och samlevnad som finns på nätet och i media. Men där får du tyvärr ofta
en ytlig, biologisk och mekanisk syn på sex och samlevnad.

Till dig som är tonåring

Till dig som är ungdomsledare eller pastor

Du kommer att få ta ställning till ett antal påståenden som Utseendet är viktigare än personligheten. – Det finns bara en
som är den rätte. - Man bör vänta med att ha sex tills man är
gift. – Det är större chans att äktenskapet håller om man först
varit sambo. Fundera över vad du själv tycker och tror innan
du läser vidare och får veta hur det verkligen är.

Visa de olika påstående som finns under en av rubrikerna. Låt
ungdomarna i grupper diskutera om de håller med om dem
eller ej. Låt sedan varje grupp redovisa vad de sagt. Gå därefter
igenom de kommentarer som finns.
Här är förslag på hur du kan inleda samlingen. ”Det här med
kärlek, sex och samlevnad är ett hett och spännande ämne.
Men också svårt och känsligt. Därför har era föräldrar nog inte
pratat så mycket mer er om det. I skolan har ni nog inte heller
fått svar på många frågor ni har. I kyrkan har vi inte heller varit
så bra att prata om sex och samlevnad. Men nu skall det bli av.
Ni kommer först att i grupper få diskutera och ta ställning till
ett antal påståenden. Sedan kommer jag att ge er lite fakta om
vad vi faktiskt vet och vad Bibeln säger. Därefter har vi en gemensam diskussion. Jag tror att detta blir en kväll ni inte kommer att glömma.”

Till dig som är förälder
Ladda ner materialet och läs igenom det. Visa det sedan för
era tonåringar. Fråga om de vill samtala med dig om det. Vill de
inte så respektera det.

Hur blir jag attraktiv och omtyckt?
Alla vill vi bli älskade och omtyckta.
Här är några påståenden om hur man
blir attraktiv och omtyckt. Håller du
med eller gör du inte det?

– 16). Vi ska givetvis inte försumma
utsidan men mer koncentrera oss på
insidan och försöka utveckla våra personliga egenskaper.

Utseendet är viktigare än
personligheten

Den som vågar vara sig själv blir mer
omtyckt

Nästan alla säger att när man är ihop
med någon är personligheten viktigare
än utseendet. Utseendet är visserligen
det man först lägger märke till och attraheras av. Men sedan betyder personligheten mer än utseendet säger de
flesta.
Trots all reklam som vill få oss att tro
att det viktigaste är att vara snygg, smal
och sexig tycker de flesta tonåringar att
personligheten betyder mer.
När det gäller utseendet attraheras
både killar och tjejer mest av ögonen
och ansiktet. Din utstrålning och din
personlighet betyder alltså mer än att
du som tjej har stora bröst och att du
som kille är vältränad med stora muskler. Även om det inte
alltid låter så i den ytliga jargong som många ungdomar har.

Gud har skapat dig helt unik. Det finns
ingen som du. Det har aldrig funnits någon som du och det kommer aldrig att
födas någon som du.
Påminn dig ofta om orden i Psalm
8: 4-6: När jag ser din himmel som dina
fingrar format, månen och stjärnorna
du fäste där, vad är då en människa att
du tänker på henne. Du gjorde honom
nästan till en Gud, med ära och härlighet
krönte du honom. Tacka Gud för att han
skapat dig så fint och för att han har en
gudomlig plan för ditt liv.

Man blir förälskad i utsidan,
sedan kommer man mest att älska insidan
De flesta ungdomar håller med om det. Ju längre man är ihop
desto viktigare blir personligheten. De egenskaper vi uppskattar mest är att vår partner bryr sig och visar omtänksamhet, att
han eller hon lyssnar, är öppen och lätt att prata med.
Bibeln talar om hur viktig insidan är: … klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, mildhet, ödmjukhet och tålamod (Kol 3:12

Skönhet kommer inifrån. Det kan inte
sminkas på utifrån. Din utstrålning betyder mycket mer än ditt utseende. Är du nöjd med dig själv,
tänker positiva tankar om dig själv får du en härlig utstrålning
och uppfattas som färgstark, spännande och attraktiv.
Våga vara den unika person du är. Bli inte en dålig kopia av andra. Det är inte alltid lätt att vara sig själv. Men det är ändå svårare att vara någon annan. Du är bäst i världen på att vara dig
själv. Givetvis har vi alla också våra dåliga sidor som vi också
behöver jobba med.

Hur hittar jag den rätte?
Skall man få det bra tillsammans
är det viktigt att man passar ihop.
Men hur hittar man den rätte? Vad
tror du?

Det finns bara en som är den rätte
Det finns inte bara en person som är
den rätte för dig, om man menar att
det bara finns en person i hela världen
som du kan bli lycklig tillsammans
med. Det finns många, även om det
kanske inte låter så romantiskt.
Gud som är intresserad av att du
skall få ett rikt och meningsfullt liv vill
givetvis hjälpa dig i ditt livs viktigaste val. Han vill leda dig till
en av dem som du passar ihop med om du ber honom om
vägledning. Då blir den personen den rätte för dig.
Det är självklart inte lätt att veta vad som är Guds ledning
och vad som är egna tankar och önskningar. Är du osäker på
om ni passar ihop är det bättre att vänta och se.
Av rädsla för att bli ensam går en del in i förhållanden och
äktenskap med små förutsättningar att lyckas. Men man kan
känna sig mycket mer ensam i ett äktenskap som inte fungerar än man gör som singel.

För att hitta den rätte måste man först testa ett antal
De flesta har som regel haft några förhållanden innan de gifter
sig. En del gifter sig med den första person de varit ihop med.
Det är viktigt att man lär känna både sig själv och den andre
innan man bestämmer sig för ett liv tillsammans. Ett bra sätt
att träffa någon är att skaffa sig många kompisar och vänner.
Det är inte ovanligt att man sedan blir kär i en av dem.
Tänk dig för innan du binder dig vid någon som varit ihop
med många. Var också medveten om att om du själv går in och
ur många olika kärleksrelationer vänjer du dig vid en livsstil
som du sedan kan ha svårt att bryta.
Många flyttar ihop och gifter sig alltför snabbt. Kristna ungdomar gifter sig tidigare än andra. Ibland för att de vill ha ett
sexuellt samliv som de tycker bara hör hemma i äktenskapet.
Om man gifter sig vid lite mer mogen ålder och efter att ha
varit ihop en längre tid är det större chans att äktenskapet
håller.
Många har svårt att hitta någon att dela sitt liv med. En del
blir då stressade och undrar om det är något fel på dem. Men
de bästa går faktiskt inte åt först.
Ett gott råd - gift dig inte så länge du bara är förälskad. Då ser
du bara de positiva sidorna och är blind för de negativa. Du
kan inte heller tänka klart och fatta kloka beslut. Innan du bestämmer dig bör du först ha upptäckt din pojk- eller flickväns
dåliga sidor och kommit fram till att du trots detta vill dela ditt
liv med honom eller henne.

För att passa ihop bör man vara så lika som möjligt
Man kan vara olika och ändå passa ihop. Det är inte så viktigt
att man har precis samma personlighet. Det kan fungera bra

om hon är öppen och pratsam medan han är mer tyst och fåordig.
Däremot är det viktigt att ni har ungefär samma värderingar
om vad som är viktigt i livet och hur man skall leva det. Bibeln
ger oss rådet: ”Gå inte i par med de otroende” (2 Kor 6:14). Gifter
du dig med någon som du inte kan dela tron med kan det gå
bra. Men det finns också en uppenbar risk att du inte upplever
den djupa gemenskap du längtar efter.
Det betyder också mycket att man har lätt att prata med
varandra och förstå varandra. Par som söker hjälp hos familjerådgivningen klagar ofta över att de inte kan prata med varandra.
Skall ni passa ihop måste det finnas ett ömsesidigt hänsynstagande. Att ni tar hänsyn till varandras behov och önskningar.
Om en av er är envis och viljestark medan den andre ofta ger
vika är risken stor att det inte kommer att fungera.
I lyckliga äktenskap gör man roliga saker ihop. Därför är det
viktigt att man har några gemensamma intressen.

Om den man gillar inte är som man önskar, så ändrar
han/hon sig nog när man har gift sig
Ingen kan förneka att i de flesta äktenskap slipas vi av mot
varandra. Samtidigt tror många att det de irriterar sig på skall
förändras bara de gifter sig. Så är det oftast inte. Vi är i grunden samma personer och förändras inte så lätt. Det har många
upptäckt, men först när det är för sent.

Hittar man den rätte får man automatiskt ett lyckligt
äktenskap
En del tror att om man hittat den rätte är man för det mesta
överens. Det uppstår inga konflikter. Även om du hittat den
rätte kommer ni att bli osams ibland. Två olika personer kan
inte alltid tycka lika och vilja samma sak.
Tro därför inte att du gift dig med fel person om det ibland
uppstår konflikter. Det gör det i alla äktenskap. Då får man lära
dig att ta hänsyn, kompromissa och hitta lösningar som båda
accepterar.
Skall man få det bra tillsammans handlar det inte så mycket
om att hitta den rätta som att bli den rätta. I stället för att förändra din pojk- eller flickvän så att han eller hon blir som du
vill, försök ändra på dig själv så att du blir en person som gör
honom eller henne lycklig.

Ha sex – men med vemoch när?
Gud har givit dig en hjärna att tänka med. Du har också
fått ett känsloliv. Din sexualitet är också en Guds gåva. En
gåva du skall tacka Gud för, glädja dig åt och njuta av. Men
också vara rädd om. Hur tänker du när det gäller sex?

Porr ger en sann bild av verkligheten
De flesta tonåringar har sett på porr. Med ett par klick på
datorn har du tillgång till miljoner porrsajter. Där finns ingen
kärlek bara rå, mekanisk sexualitet. Porr ger en falsk bild av
verkligheten. I porrens värld slutar de flesta tillfälliga möten
mellan en man och en kvinna med att
de har sex. Alla tjejer är galna i sex. Därför tror en del killar inte att tjej verkligen
menar nej när hon säger nej. De inser
inte om de tvingar sig på tjejen är det
en våldtäkt som kan ge men för livet.
I porrens värld finns en mycket negativ
kvinnosyn. Kvinnor är bara kroppar som
män kan utnyttja och förnedra. Relationerna är väldigt ojämlika. Kvinnans enda
uppgift är att tillfredställa mannen.
Trots att de flesta inser att porr ger en snedvriden och falsk
beskrivning av verkligheten blir vi ändå påverkade. Många
tonåringar tror att de flesta som ser på porr påverkas. Men av
någon anledning tror de inte att de själva blir påverkade.
Bibeln säger att vi skall fylla vårt inre med ”det som är sant,
det som är upphöjt, rätt och rent” (Fil 4:8). Allt du ser finns kvar
inom dig och påverkar dig mer än du tror. En del kollar så
mycket på porr att de fastnar i ett beroende som de sedan kan
ha svårt att bli fria ifrån. De blir sexuellt tillfredsställda men
missar den närhet, gemenskap och kärlek vi alla längtar efter.

När det gäller sex reagerar killar och tjejer olika
Även om killar och tjejer är mer lika än olika både på det känslomässiga och sexuella planet finns vissa skillnader. Förmodligen beror det både på biologiska skillnader och att vi påverkats av stereotypa könsroller om hur killar och tjejer ska vara.
Män blir mer sexuellt stimulerade av synintryck än kvinnor.
Därför tittar killar mer på porr än tjejer gör. De blir också mer
upphetsade och får lust att testa det de har sett.
Fler tjejer än killar tycker att porr är avtändande och äckligt.
Deras lust väcks mer av ord, omtänksamhet och beröring.

De flesta är inte så erfarna som de säger att de är
De flesta tonåringar tror att alla andra är mer erfarna när det
gäller sex än de själva är. Många skryter ju om sina sexuella
erfarenheter. I slutet av årskurs 9 tror många att de flesta av
deras kompisar haft sex. I verkligheten har bara en tredjedal
haft det. Sista året i gymnasiet har fortfarande var tredje elev
inte haft sex med någon. Många som haft det väntar sedan
länge innan det händer nästa gång. De var nyfikna och ville
testa hur det var.
En kille som varit ihop med många tjejer får ofta en viss status. Medan en tjej som varit ihop med många ser man ner på.
Ett märkligt synsätt.

Man bör inte ha sex innan man är gift
Många kristna ungdomar tycker att man skall vänta tills man
gift sig. Sedan upptäcker de att det inte är så lätt som de trod-

de. Andra tycker att det är okej om man bestämt att man skall
gifta sig. Sex tar djupt. Vi är aldrig så utelämnade åt varandra
och så sårbara som när vi har sex. Det händer något med oss
när vi har sex som inte händer när vi kramar varandra. Det du
gör med din kropp påverkar dig psykiskt.
Enligt Bibeln är sex är något mycket fint, något gudomligt
och heligt som vi skall vara rädda om och helst bara skall dela
med den vi delar vårt liv med. Bibeln säger att vid ett samlag
sker det något också på det andliga planet, även om vi inte
kan se det eller registrera det med något instrument. Vi ”blir
ett” och förenas i Guds ögon för livet (1
Mos 2:24, 1 Kor 6:16).
Kyrkans syn har varit att samlaget har
Gud reserverat för dem som har tänkt
leva tillsammans hela livet. Samlaget
beseglar löftet att älska varandra i nöd
och lust som vi ger när vi gifter oss. För
att vi inte skall ”bli ett” med någon vi
inte kommer att leva med har kyrkan
av tradition rekommenderat ungdomar
att vänta med sex tills de gift sig. Många
menar emellertid att vi inte kan hålla fast vid den synen i dag
när vi gifter oss först när vi är 25–30 år. Det leder bara till att
många får skuldkänslor och mår dåligt. En del tolkar Bibeln
som att man ”blir ett” inte när man gifter sig utan när man har
sex med varandra.
Mycket av den vägledning Bibeln ger oss är inte lätt att
följa. Vem av oss kan ärligt påstå att vi älskar vår nästa som
oss själva? Gud dömer oss inte när vi misslyckas. Jesus dömde
inte kvinnan som folket ville döda för att hon varit otrogen.
Kvinnan som Jesus mötte vid Sykarsbrunnen som hade haft
sex olika män fick leda många människor fram till en personlig
tro. Även om vi misslyckas på olika områden i livet älskar Gud
oss lika högt. Han både kan och vill använda oss oavsett våra
erfarenheter och vår sexuella läggning.
Det är viktigt att du och din pojk- eller flickvän pratar öppet om hur ni ser på sex och hur ni tror Gud ser på sex. Vill ni
vänta med att sex, kom överens om var ni skall sätta gränsen.
Ju längre ni går desto svårare är det att sätta stopp. Lusten tar
över och alla löften och principer far all världens väg. Sätt därför gränsen tidigt.

Sex är det viktigaste i en kärleksrelation
När man ser all sex som finns i media kan man tro att ett fantastiskt sexliv är viktigare än allt annat. Nästan ingen vill vara
utan ett bra sexliv. Ändå säger de flesta att sex inte är det viktigaste. Det som betyder mest är den kärlek, vänskap, omsorg
och omtänksamhet man får uppleva med varandra.
Sex är så mycket mer än bara samlag. En kram, en lätt beröring, en eldig kyss, kel och smek är inte bara ett uttryck för
kärlek utan också för sensualitet och sexualitet.
Forskare har funnit att gifta par upplever större tillfredställelse och njutning både fysiskt och känslomässigt än både de
som har tillfälligt sex och sambopar. Gifta par som tyckte att
samlaget bara hör hemma inom äktenskapet upplevde till
forskarnas förvåning allra störst tillfredställelse. Ju mer överlåtna vi är till varandra, ju mer vi litar på att den andre inte
kommer att lämna oss och mer vi ser sex som något exklusivt,
desto mer får vi ut.

Gifta sig –
går det inte lika bra att vara sambo?
Varje år gifter sig omkring 50 000 par. Många flyttar i stället ihop som sambo. Är det någon mening med att gifta
sig och lägga ut de tiotusentals kronor som ett bröllop i
dag ofta kostar? Går det inte lika bra att vara sambo? Om
man tänker gifta sig, är det kanske bättre att vara sambo
ett tag för att se om man passar ihop? Vad tror du?

Det är större chans att äktenskapet håller
om man först varit sambo
Många menar att på samma sätt som man provar ett par skor
innan man köper dem måste man bo ihop ett tag innan man
gifter sig för att se om man passar ihop. Men statistiken visar
något förvånande att det faktiskt är större risk att äktenskapet
spricker om man först varit sambo.
Även om det både är mer praktiskt och ekonomiskt att under studietiden vara sambo kanske det inte alltid är så klokt.
Man går ibland alltför tidigt in i en relation som det senare visar sig inte var så klokt att göra.

Att vara sambo är lika bra som att gifta sig
Den forskning som finns visar att gifta par som grupp är lyckligare än sambopar. De ställer upp mer för varandra och ger inte
heller upp lika lätt när det uppstår problem. De har också ett
bättre sexliv och är inte otrogna lika ofta.
Skilsmässor är dubbelt så vanligt bland sambopar med barn
som bland gifta par med barn. Barn till gifta föräldrar behöver
därför inte lika ofta vara med om en många gånger smärtsam
skilsmässa och riskera att växa upp utan en närvarande pappa.
Kanske löftet vid vigseln att älska varandra i nöd och lust gör
att vi satsar mer och inte ger upp lika lätt när det uppstår problem?
Äktenskapet är en gudomlig tanke som det talas om redan
i skapelseberättelsen (1 Mos 2:24). Träffar du någon som du
älskar och vill dela livet med – gift dig. Då har ni störst chans
att bli lyckliga tillsammans. Då får ni också en speciell Guds
välsignelse och del av församlingens förböner.

Det är inte möjligt att älska samma person hela livet
En del menar att man inte kan lova att älska en person hela
livet. Man vet ju inte vad som händer. Känslorna kanske svalnar. Man växer ifrån varandra eller träffar en ny som man blir
förälskad i.
Det är inte möjligt att alltid ha positiva känslor för varandra.
Ibland blir vi ledsna och besvikna, arga och irriterade på varandra. Vi kan inte heller lova att vi aldrig skall bli förälskade i
någon annan.
Att älska är inte i första hand en känslosak, att ha vissa känslor. Att älska är mer en viljesak, även om kärleken också rymmer många starka känslor. Att älska är att handla – att försöka
göra vad man kan för att den man älskar ska bli lycklig. Jesus
säger inte att vi skall älska varandra bara när vi känner för det.
Han uppmanar oss att älska: ”Ett nytt bud ger jag er att ni skall
älska varandra (Joh 13:34).”
När vi gifter oss lovar vi inte att alltid känna på ett visst sätt. Vi
uttrycker i stället vår vilja och vår målsättning - att älska och
ställa upp för varandra i både nöd och lust. Inte bara så länge
vi har lust. Ny forskning visar att par som har viljan och mål-

sättningen att hålla ihop livet ut även om det kan bli jobbigt
ibland skiljer sig inte lika ofta som andra. De är också lyckligare
tillsammans.

Att skilja sig är inte värre än att byta jobb
Att skilja sig är betydligt värre. Det säger alla som både bytt
jobb och skilt sig. Det värsta vi kan drabbas av här i livet är
skilsmässa eller att någon i familjen dör. Att bli övergiven vid
en skilsmässa kan till och med vara värre än att den man älskar
dör.
Vid dödsfall drabbas vi av en stor sorg. Vid en skilsmässa
känner vi inte bara en stor sorg. Blir vi lämnade känner vi oss
också svikna, bedragna, ratade och övergivna. Även den som
tar initiativet känner ofta både sorg, skuld och en känsla av
misslyckande inte minst med tanke på barnen.

Skiljer man sig har man större chans att bli lycklig
i nästa äktenskap
Man skulle kunna tro att vi lär av våra erfarenheter även på
detta område. En del gör det, men gifter vi om oss är det ännu
större risk att det äktenskapet också spricker. Sannolikheten
att det första spricker är ungefär 40%. En del som gifter om sig
får det mycket bättre. Men nästan 60% spricker. Gifter man om
sig en tredje gång är risken närmare 70%. Ju mer man gifter
sig, desto mer skiljer man sig.
När det blir jobbigt är det i de flesta fall bättre att göra vad
man kan för att försöka lösa problemen än att se sig om efter
en annan. Man skall där emot inte hålla ihop till varje pris. En
del skilsmässor är nödvändiga.

Hur får man ett förhållande att hålla?
Många förhållanden spricker. Varför håller vissa när andra spricker?
Här är några råd som finns i min
bok ”Håll kärleken levande”, (www.
libris.se).

Visa att ni älskar varandra
Om ni tar varandra för givet och sällan visar att ni älskar varandra slocknar kärleken. Men varje gång du visar
din kärlek växer den. Testa får du se!
Sedan uppskattar vi olika kärleksbevis. Har du en pojk- eller flickvän
fråga vilka kärleksbevis han eller hon
uppskattar. Är det en kram, att ni går
ut och fikar ihop eller att du köper
något?

Prata, lyssna och försök förstå
varandra
När man frågat folk vad som är viktigast för att man skall ha
det bra tillsammans svarar de flesta ”att man kan prata med
varandra”. Vi måste kunna prata inte bara om vad man gjort
under dagen utan också om känslor, vad man uppskattar hos
varandra, vad vi saknar och vad vi irriterar oss på. Och göra
det utan att komma med personangrepp. Vi måste och kunna
lyssna, visa empati och försöka förstå och respektera det den
andre känner och upplever.
Av tradition har det inte varit lika accepterat att killar gråter
som att tjejer gör det. Detta machoideal finns fortfarande kvar
hos många. Därför har en del män fortfarande lite svårare för
att visa mjuka känslor än kvinnor har, även om en förändring
är på gång. Kvinnor har av tradition också ställt större krav på
hur ett bra förhållande ska vara. Därför tar de oftare initiativ
till skilsmässa. Men även på detta område är en förändring på
gång. Allt fler män vill hitta en balans i livet, få tid med sin familj, vara en bra pappa och en bra man.

Gör roliga saker ihop
När vi är nyförälskade gör vi ofta roliga saker ihop. Sedan blir
det inte alltid lika ofta. Du som har sällskap - när har ni roligt
ihop? Du som inte har sällskap vilket intresse skulle du vilja
dela med den du så småningom blir ihop med? Om ni inte har
samma intressen får ni ibland ställa upp på det den andre vill
även om du själv inte alltid har så stor lust.

Försök att ha tålamodmedvarandra
Eftersom ingen av oss är perfekt blir
vi irriterade på varandra ibland. Den vi
älskar har vi ett visst mått av tålamod
med. Bibeln säger: ”Kärleken är tålmodig (1 Kor 13: 4). Vi kan faktiskt ibland
bestämma oss för att inte bli irriterade
på en sak. Givetvis skall vi inte ha tålamod med allt. Du ska självklart inte
vara ihop men någon som kränker
dig, trycker ner dig och misshandlar
dig. Lämna genast en sådan relation.
Ju längre ni är ihop desto svårare blir
det för dig att bryta dig loss.

Prata om det som är jobbigt
I alla förhållanden uppstår det konflikter. Att inte prata om det man
tycker är jobbigt löser inga problem.
Det blir bara värre. Jesus ger oss rådet
att genast försöka reda ut problemen, inte sopa dem under
mattan (Matt 5:23).
Skillnaden mellan lyckliga och olyckliga äktenskap är inte
antalet konflikter utan förmågan att lösa konflikter. Blir du lätt
osams med kompisar och föräldrar bör du börja träna på dem
att bli bättre på att reda ut konflikter.

Lär dig att förlåta och be om förlåtelse
I ett äktenskap måste man både kunna be om förlåtelse och
förlåta. Ibland är vi för stolta för att be om förlåtelse. Vi ser bara
vad den andra gjort för fel, inte vad vi själva gjort. Jesus säger
så träffande att ”vi ser flisan i den andres öga men inte bjälken i
vårt eget” (Matt 7:3).
Att förlåta är inte lätt. Har vi blivit illa behandlade vill hämnas och ge igen. Att förlåta är inte att säga att det som hänt
inte var så farligt och att man glömmer det. Att förlåta är att
inte anklaga, kritisera och skuldbelägga den som gjort oss
illa trots att vi har rätt att göra det. Att förlåta är alltså ett
viljemässigt beslut. Jesus uppmanar oss att försöka att alltid
vara villiga att förlåta de som kränkt oss (Matt 18:21). Sedan
kan det ta lång tid innan de negativa känslorna mot personen försvinner. n

