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FB 2015)

tjHnaren Matt 18:21-35

" De kom Petrus fram och frigade Jesus: "Herre, hur minga ginger ska min broder kunna synda mot
fi

22

Jesus sade till honom: "Jag siger dig: lnte sju ginger
ginger
utan sjuttio
sju.
Darf6r
himmelriket
frr
som en kung som ville ha redovisning av sina tjdnare. 'o Nar han bdrjade
'3
granskningen, fdrde 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 han dgde skulle sdljas for
att betala skulden. 'u Tlenaren foll ner for honom och vddjade: Ha tilamod med mig, s5 ska jag betala
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tillbaka allt till dig! Di f6rbarmade sig tjdnarens herre over honom och ldt honom gi och
efterskdnkte hans skuld.
'8 Men ndr tjinaren kom ut, motte han en av sina medtjinare som var skyldig honom hundra
denarer. Han tog fast honom och borjade strypa honom och sade: Betala vad du dr skyldigl " Hans
medtjdnare fdll de ner och bad honom: Ha tdlamod med mig, si ska jag betala dig. 30 Men han ville
inte, utan gick och satte honom i fdngelse tills han hade betalat vad han var skyldig.
" Ner hans medtjinare sdg vad som hdnde, blev de mycket upprorda och gick och berdttade
alltsammans f6r sin herre. " De kallade hans herre honom till sig och sade: Du usle tjinare! Hela den
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skulden efterskinkte jag dig, dirfdr att du bad mig. Borde inte du ha forbarmat dig over din
medtjdnare, liksom jag fdrbarmade mig over dig?'o Och i sin vrede dverldmnade hans herre honom
till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. " Se ska ocksi min himmelske Far gora
med er, om ni inte var och en av hjdrtat f6rl6ter er broder."

mig och

min forlitelse? Upp till sju g6nger?"

2. Mord och

vrede Matt 5:21-24

" Ni har h6rt att det dr sagt till fdderna: Du ska inte morda , och Den som mdrdar dr skyldig infor
domstolen ." J"gsdger er: Den som blir vred pi sin broder dr skyldig infor domstolen, och den som
sdger'idiot' till sin broder dr skyldig infor Ridet , och den som siger'dire' dr skyldig och doms till
det brinnande Gehenna .
'3 Derfor, om du bdr fram din giva till altaret och ddr kommer ihdg att din broder har nigot emot dig
2a
, sd ldmna din giva framfdr altaret och gi forst och forsona dig med din broder. Kom sedan och bir
fram din giva.
3. Herrens biin Matt 5:14-15
'o Ftir om ni

forliter mdnniskorna deras overtrddelser,

ska er himmelske Far ocksi

forlita er. tt Men

om ni inte forlSter minniskorna, ska inte heller er Farfdrlita era overtrddelser.
4. Synderskan som smorde Jesu fiitter Luk 7:35-50
36
En av fariseerna bjod hem Jesus pA en mdltid, och han gick hem till faris6n och lade sig

t'

Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. Ndr hon fick veta att han

hus, kom hon dit med en alabasterflaska med balsam
och grdt. Hon borjade vdta hans fcitter med sina

tirar

kysste hans f6tter och smorde dem med sin balsam.
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till bords i faris6ns

och stdllde sig bakom honom vid hans fdtter

och torkade dem sedan med sitt

3e

till bords.

hir, och hon

Faris6n som hade bjudit in honom sig det och

sade f6r sig sjdlv: "Hade han ddr varit en profet, sA hade han vetat vad det dr for en kvinna som rtjr

vid honom, att hon 5r en synderska."
Di sade Jesus till honom: "Simon, jag har nigot att sdga dig." Han svarade: "Mdstare, sig det."
ot
"Tve personer stod i skuld till en penningutlinare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den
a0

-

andre femtio.

o'

Ner de inte kunde betala, efterskiinkte han skulden for dem b6da. Vem av dem

kommer nu att dlska honom mest?"

ou

Simon svarade: "Den som fick mest efterskdnkt, antar jag."

Jesus sade: "Du har rdtt."
*o

till Simon: "Ser du den hiir kvinnan? Ndr jag kom in iditt
hus gav du mig inget vatten for mina fdtter, men hon har viitt mina fdtter med sina tSrar och torkat
ot
dem med sitt h6r. Du gav mig ingen hdlsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa
a6
mina fotter.
Du smorde inte mitt huvud med olja , men hon har smort mina fotter med balsam.
o'
Darfor siiger jag dig: Hon har fitt forl6telse f6r sina m6nga synder. Det dr ddrfor hon visar sd stor
kdrlek. Men den som fdtt lite forl6tet alskar lite."
otsedan
4e
sade han till henne: "Dina synderdrf6rl6tna."
D6 bdrjade de andra bordsgdsterna frSga
to
sig: "Vem dr han som till och med forl6ter synder?"
Men Jesus sade till kvinnan: "Din tro har frdlst
dig. G6 ifrid."
Sedan viinde han sig mot kvinnan och sade

5. Jesus hos publikanen Sackeus Luk 19:1-10
1
19 Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden.

var fcirman vid tullen , och han var rik.

3

'

Dar fanns en man som hette Sackeus. Han

Han ville se vem Jesus var men kunde inte for folkets skull,

o

eftersom han var liten till vdxten. Dd sprang han i forvdg och kldttrade upp i ett mullbiirsfikontrdd
f6r att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vdgen.

'NarJesus kom tilldet stiillet, s6g han upp och sade till honom: "Sackeus, skynda dig ner, fdr idag
miste jag gdsta ditt hem." 6 Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glddje. 7 Alla som s6g
det mumlade forargat: "Han tog in hos en syndare."
t Men Sackeus stod ddr och sade till Herren: "Hdlften av det jag har, Herre, ger jag
till de fattiga. Och
har jag lurat n6gon p5 nigot, betalar jagfyrdubbelt igen."'Jesus sade till honom:"ldag harfriilsning
kommit till det hiir huset, for ocksS han 5r en Abrahams son. 'o Mdnniskosonen har kommit for att
sdka upp och friilsa det som var forlorat."
5. Jesus blir

"

korsfist

Luk 23:33-34

Och ndr de kom till den plats som kallas Dddskallen, korsfdste de honom och brottslingarna ddr,

den ene

pi hans hogra

sida och den andre

pi

hans vdnstra. 'o Men Jesus sade: "Far, fdrlSt dem, for

de vet inte vad de gcir."
7. Jesus och Sktenskapsbryterskan Joh 8:2-11

'lidigt

p6 morgonen var han tillbaka pd tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han

satte sig ner och undervisade dem.

t

f6rde de skriftldrda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen for dktenskapsbrott. De
stdllde henne i mitten a och sade: "Mdstare, den hdr kvinnan greps p6 bar gdrning niir hon begick
dktenskapsbrott. s I lagen har Mose befallt oss att stena sSdana. Vad sdger di du?" 6 Detta sade de
for att pr6va honom och f6 n6got att anklaga honom for . Men Jesus bojde sig ner och bdrjade skriva
med fingret pA marken.
' Nar de fortsatte friga honom, reste han sig och sade: "Den av er som dr utan synd kan kasta fdrsta
stenen p6 henne." t Sedan bojde han sig ner igen och skrev pi marken. ' Nar de horde detta borjade
de gd ddrifrin en efter en, de dldste fdrst. Han blev ldmnad ensam kvar med kvinnan som stod ddr.
lilKvinna, var dr de? Har ingen,i1gm.t oiilli ti
'o Jesus reste sig,qqpoch sade lili fre,nne,i
11"n svarade:
"Nej, Herre." Di- stiUe Jesus-: 'llnte hellonjag"dril"nerdig. G5, ooh,eynda nu inte rnerl"
De

