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Fader Vår, del 6: Förlåt oss våra skulder 
 
Inledning.  
Vi fortsätter vårt studium av Fader vår, Herrens bön. I den form vi brukar be den i kyrkan ser 
den ut så här: 
 
Fader vår, som är i himmelen.  
Helgat varde ditt namn, 
tillkomme ditt rike, 
ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden, 
vårt dagliga bröd giv oss idag, 
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, 
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, 
ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. 
Amen. 
 
Vi är nu framme vid sjätte delen: förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss 
skyldiga äro. 
 
Bibeltexter. 
 Vi utgår från Matteusevangeliet 6:5-15 och Lukasevangeliet 11:1-13. 
 
Utläggning.  
Efter att vi bett om sådant som hör till Guds hjärtefrågor – helgat vare ditt namn, tillkomme 
ditt rike, ske din vilja – så får vi be om sådant som ligger oss själva närmast. Först får vi be 
om det dagliga brödet. Förra gången såg vi att det kan representera vad som helst av våra 
dagliga fysiska behov, och vi funderade lite kring varför det nämns först av alla våra behov. 
Därefter kommer bönen om syndernas förlåtelse: 
 

och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. 
 
Det första man skall se är att denna delen av bönen är den enda som är kopplad till ett 
villkor där vi säger oss vara villiga att leva på ett visst sätt i respons på Guds handlande i våra 
egna liv: såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Jesus inskärper detta i Bergspredikan 
genom att säga följande efter att han undervisat färdigt om bönen: Ty om ni förlåter 
människorna deras överträdelser, skall er himmelska Fader också förlåta er. Men om ni inte 
förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser (Matt 6:14-15). 
Samma tanke och varning återkommer på flera ställen i Skriften: 

• Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er 
himmelske Fader förlåta era överträdelser (Mark 11:25) 

• Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i 
Kristus har förlåtit er (Ef 4:32) 

• Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat 
förlåter sin broder (Matt 18:35 – poängen med liknelsen om den obarmhärtiga 
tjänaren är att vår skuld inför Gud alltid är mycket större än människors skuld till oss, 
och därför är vi skyldiga att förlåta) 
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Allt bottner i den tanke Jesus framför strax innan Fader Vår i Matteus 5:48: Var alltså 
fullkomliga, liksom er Fader i himlen är fullkomlig. Att be om syndernas förlåtelse utan att 
vara villig att själv förlåta är inte bara meningslöst, det är djupt motsägelsefullt och 
inkonsekvent. Gud är fullkomlig, och han förlåter trots att han inte själv behöver förlåtelse. 
Skall då inte vi, som alla står i stor skuld till himlens Gud, förlåta de små saker människor kan 
ha gjort oss? 
 
Det andra vi skall lägga märke till är att Matteus och Lukas har nästa ordagrant sanna 
formuleringar på den här delen av Fader vår, men att det skiljer lite grann här och där: 
 
Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss (Matt 6:12) 
Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss (Luk 11:4a) 
 
Båda börjar med ett imperativ, en uppmaning till Gud att förlåta1.  
 
Sedan kommer en skillnad: skulder och synder. Det senare betyder i princip att göra det som 
är fel, medan det förra handlar mer om en rättslig, juridisk eller ekonomisk skuld2. Vi ber 
alltså om att få förlåtelse för det vi gjort fel, men också de eventuella skulder som våra 
syndiga handlingar medfört. Det uppmuntrande är att Vår Fader i himlen förlåter alla former 
av synder och överträdelser, något som redan Mose fick lära sig: en Gud, barmhärtig och 
nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter 
överträdelse, synd och skuld (2 Mos 34:6-7). 
 
Sedan hänvisar både versionerna till att Gud bör förlåta eftersom (såsom/ty) också vi förlåter 
– här står ordet förlåter i aktiv presens, det är något som är ständigt pågående och som vi 
själva gör aktivt. Det går alltså inte att be Gud förlåta någon å våra vägnar, det måste vi göra 
själva. 
 
De som blir föremål för vår förlåtelse beskrivs lite olika i grundtexten även om skillnaderna i 
svenskan inte blir så stora. I Matteus beskrivs de med ett substantiv som gäldenärer i 
grundtexten, människor som genom sina handlingar är skyldiga oss något, ekonomiskt, 
juridiskt, andligt, moraliskt. Lukas använder ett besläktat ord, men ett verb, som beskriver 
hur dessa människor är skyldiga oss något. Samma verb används i liknelsen om den 
obarmhärtiga tjänaren (Matt 18:28,30,34). I Lukas-versionen finns också ett litet ord som 
inte finns i Matteus, och det är det som översätts med var och en. Detta är förstås 
underförstått i Matteus, men det är intressant att Jesus talar så skarpt i Lukas om att förlåta 
alla som står i skuld till oss. 
 
Avslutning. 
Att förlåta någon kan vara smärtsamt, men det är desto mer nödvändigt. Och det behöver 
ske av hjärtat (Matt 18:35). Ingenting tar så bort den kristna glädjen som oviljan att förlåta 
en medmänniska dennes försyndelser. Kanske är det också därför Jesus var så noga med att 
lägga ett tydligt villkor till den himmelska förlåtelsen: såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga 
äro. 

                                                        
1 Grundbetydelsen av ordet förlåta är i grekiskan att skicka iväg. 
2 Lexikonen hänvisar bl a till 5 Mos 24:12. 


