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Det är två offer involverade i en abort – en död, en sårad.
Om du har blivit sårad genom en abort, är denna bilaga
skriven för dig. Och om du är en man som har varit delaktig i ett abortbeslut – vare sig det gällde din flickvän,
fru, dotter, syster, vän, klient eller församlingsbo – är
detta också riktat till dig.
Naomi Wolf lyssnar till sitt eget samvete i sin respons
på samhällets försök att bortförklara och rättfärdiga
hennes abort:
Vi behöver inte ljuga för oss själva om vad det
är vi gör i ett sådant ögonblick. Låt oss åtminstone se med öppna ögon på vad det innebär
och inte skönmåla egenintressen med självuppoffringens språk. Det landskap där många sådana beslut fattas liknar mera Marin County1 än
Verdun. Låt oss absolut inte vara så dumma att
vi framställer sådana andligt fattiga ögonblick
för världen med en släng av stolthet, och låtsas
att vi på något sätt är pionjärer och hjältinnor
och till och med martyrer för att vi räddat det
egna jaget, med dess ambitioner och nöjen,
från biologins påfrestningar.
1 Marin County är ett county i Kalifornien, känt för sitt välstånd och
sin liberala politik. Verdun i Frankrike var under första världskriget
platsen för ett av de blodigaste slagen i historien
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Det beslutet var inte mitt stoltaste ögonblick.
Det minsta jag kan göra, för att hedra den
människa som kunde ha funnits till, är helt enkelt att vara medveten om detta.2
Sorgligt nog avslutar Wolf sin artikel med att föreställa
sig en värld mer hederlig och förlåtande än den här:
”Och i den världen, kan övertygade feminister mycket
väl hålla vakor med tända ljus utanför abortkliniker, ståendes sida vid sida med de läkare som arbetar där, och
minnas och ta farväl av de döda.”
Mitt hjärta blödde för Naomi Wolf när jag läste artikeln, och speciellt efter denna avslutning. Trots att hon
gör ett berömvärt försök att vara ärlig mot sig själv och
konfrontera den fruktansvärda sanningen om sin abort
och sin förlust av ett barn, är det en del av henne som
håller fast vid att abort är det rätta beslutet. Olyckligtvis
kommer hon, genom att inte bekänna sin synd och inte
vända sig till den Ende som kan förlåta henne, oundvikligen att fortsatt förföljas av sina skuldkänslor, vilka har
sina rötter i en verklig moralisk skuld.
Det är ett misstag att försöka bli av med skuldkänslor
utan att ta itu med den ursprungliga orsaken till skulden. Det spelar ingen roll hur många gånger någon sä2 Naomi Wolf, ”Our Bodies, Our Souls,” New Republic, 16 oktober
1995, www.epm.org/naomiwolf.html.
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ger till dig: ”Du har ingenting du ska känna dig skyldig
över”. Dina skuldkänslor kommer att finnas kvar eftersom du vet bättre. Det är bara genom att förneka verkligheten du kan undvika skuldkänslor, men ett sådant
förnekande är osunt. Du riskerar att få ett känslomässigt sammanbrott så fort du ser något som påminner
dig om det barn du en gång bar på. Du är i behov av
en permanent lösning på ditt skuldproblem, en lösning
som är grundad i verkligheten, inte i förnekelse och låtsaslekar.
Eftersom Bibeln kan erbjuda en sådan lösning på
ditt skuldproblem, kommer jag att citera från den, och
referera till specifika böcker, kapitel och verser. Jag vill
uppmuntra dig att slå upp dessa verser i en Bibel och
tänka över dem på egen hand.
På grund av Kristi ställföreträdande död finns förlåtelse att få för alla människor
Ordet ”evangelium” betyder ”goda nyheter”. De goda
nyheterna är att Gud älskar dig och längtar efter att
skänka dig förlåtelse för din abort, oavsett om du visste
vad du gjorde när du genomgick den eller inte. Men
innan vi kan uppskatta de goda nyheterna måste vi känna till de dåliga nyheterna. De dåliga nyheterna är att
det finns en verklig moralisk skuld, och vi är alla skyldi4

ga till flera moraliska brott mot Gud, av vilka abort bara
är ett. ”Alla har syndat och gått miste om härligheten
från Gud” (Rom 3:23).
Synd är att inte kunna uppfylla Guds heliga krav.
Synden hindrar oss från att ha en relation med Gud (Jes
59:2). Synden förleder oss och får oss att tro att fel är
rätt och rätt är fel (Ords 14:12). Bibeln säger: ”Syndens
lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus
(Rom 6:23).
Jesus Kristus är Guds son som älskade oss så mycket
att han blev människa för att befria oss från våra synder
(Joh. 3:16). Han kom för att identifiera sig med oss i vår
mänsklighet och vår svaghet, men gjorde detta utan att
fläckas av vår synd, vårt självbedrägeri och våra moraliska misslyckanden (Heb 2:17-18; 4:15-16). Jesus dog på
korset som den ende som var värdig att betala det pris
som av Guds helighet krävdes för våra synder (2 Kor
5:21). Eftersom han var Gud, och allsmäktig, steg han
upp från graven, besegrade synden och övervann döden
(1Kor 15:3-4, 54-57).
När Kristus dog på korset för vår skull, sade han:
”Det är fullbordat” (Joh 19:30). Det grekiska ord som
översätts ”det är fullbordat” var det vanligt att man
skrev tvärs över skuldebrev när de skulle upphävas. Det
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betyder ”till fullo betalt”. Kristus dog så att det skuldebrev som innehåller alla våra synder en gång för alla
kunde märkas med ”till fullo betalt”.

Bibeln är full av erbjudanden om förlåtelse för varje
synd
Tack vare Jesu Kristi verk på korset för vår skull erbjuder Gud oss fritt och för intet befrielse och förlåtelse. Här
är ett axplock av dessa erbjudanden:
Han handlar inte mot oss som vi förtjänat,
han ger oss inte våra synders lön.
Ty så hög som himlen välver sig över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster,
så långt från oss förvisar han vår synd.
Som en far visar ömhet mot barnen,
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.
Ty han vet hur vi är skapade,
han minns att vi är mull. (Psalt 103:10-14)
Vilken gud är som du,
du som tar bort skuld och förlåter synd
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hos dem som är kvar av din egendom.
Din vrede består inte för alltid,
du vill helst visa nåd.
Du förbarmar dig över oss på nytt
och utplånar våra brott,
du kastar alla våra synder i havets djup.
(Mika 7:18-19)
Att dölja sina brott ger ingen framgång,
den som bekänner och ångrar sig blir benådad.
(Ords 28:13)
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss
från all orättfärdighet. (1 Joh 1:9)
Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som
tillhör Kristus Jesus. (Rom 8:1)

Förlåtelse är en gåva som måste tas emot för att
kunna göra verkan
Bibeln lär att Kristus dog för varje människa, utan undantag (1 Joh 2:2). Han erbjuder var och en förlåtel7

sens, frälsningens och det eviga livets gåva: ”Och den
som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få
dricka av livets vatten” (Upp 22:17).
Det finns inga rättfärdiga gärningar som vi kan utföra för att förtjäna vår frälsning (Tit 3:5). Vi kommer till
Kristus med tomma händer. Frälsningen beskrivs som
en gåva – ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av
er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig” (Ef 2:8-9). Denna
gåva kan man inte arbeta för, förtjäna eller uppnå. Det
kommer inte an på våra förtjänster eller ansträngningar,
utan bara på Kristi generositet och offer för vår skull.
Som alla andra gåvor kan förlåtelsens gåva räckas
dig, men blir inte din förrän du väljer att ta emot den.
Det finns fall där dömda brottslingar av guvernörer har
erbjudits benådning men faktiskt tackat nej till sina
benådningar. Domstolar har fastställt att en benådning
är giltig endast om fången är villig att acceptera den.
På samma sätt erbjuder Kristus var och en av oss förlåtelsens och det eviga livets gåva, men bara för att den
erbjuds blir den inte vår utan vidare. För att den ska bli
vår måste vi ta emot den.
Du kanske tänker: ”Men jag förtjänar ingen förlåtelse efter allt jag har gjort”. Det är alldeles riktigt. Ingen
8

av oss förtjänar förlåtelse. Om vi förtjänade det, skulle
vi inte behöva det. Det är poängen med nåden. Kristus
fick vad vi förtjänade på korset så att vi kan få vad vi
inte förtjänar – förlåtelse, ett streck över det förflutna,
en ny början. När vi väl är förlåtna kan vi se fram emot
att tillbringa evigheten i himlen med Kristus och vår
andliga familj (Joh 14:1-3, Upp 20:6, 11-22). Och när
du väl är förlåten kan du se fram emot att återförenas
i himlen med alla dem du älskar som är betäckta med
Kristi blod, inklusive det barn du förlorade i en abort
(1 Tess 4:13-18).
Tack vare förlåtelsen behöver vi inte längre uppehålla oss vid våra gamla synder
Gud vill inte att du ska gå genom livet och straffa dig
själv för din abort eller för andra synder du har begått.
Jesus sade till en kvinna som hade haft en omoralisk
livsstil: ”Dina synder är förlåtna. Din tro har hjälpt dig.
Gå i frid” (Luk 7:47-50). Jesus var omgiven av kvinnor
som var förskjutna av samhället men som fann förbarmande, förlåtelse och hopp i hans kärlek.
Oavsett vad du har gjort, är ingen synd bortom räckhåll för Guds nåd. Gud har sett våra mörkaste sidor och
älskar oss ändå. Aposteln Paulus var en mördare – han
hade varit delaktig i mord på kristna. Han benämnde
9

sig själv ”den störste av syndare” (1 Tim 1:15-16). Trots
det blev han inte bara förlåten av Gud, utan också upphöjd till att bli en kyrkans ledare. Det finns inga gränser
för Guds förlåtande nåd.
När vi har satt vår lit till att Gud har förlåtit oss måste
vi motstå frestelsen att älta vår skuld, för vi är inte längre skyldiga. Att ta emot Gud nåd betyder inte att låtsas
att vi inte gjort något fel, utan att inse att vi, trots att vi
gjorde fel, nu är fullkomligt förlåtna. Kristus ber oss att
ta emot hans försoningsverk, inte att göra om det.
Många kvinnor som har gjort abort kan känna igen
sig i kung Davids beskrivning av de kval som plågade
honom långt efter att den syndiga gärningen var begången:
Så länge jag teg tynade jag bort.
Jag jämrade mig dagen lång,
dag och natt låg din hand tung på mig,
jag blev som en åker i sommarens torka.
Då erkände jag min synd för dig,
jag dolde inte min skuld.
Jag sade: Jag vill bekänna
mina brott för Herren.
Och du förlät min synd och skuld. (Psalt 32:3-5)
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Du kanske känner dig renad på en gång när du bekänner din synd, eller så behöver du lite hjälp att bearbeta vissa av de saker du varit med om. I vilket fall
är du förlåten. Du ska försöka glömma det som ligger
bakom dig och gå vidare in i en ljus framtid som Kristus
möjliggjort (Fil 3:13-14). Närhelst vi börjar känna oss
oförlåtna är det dags att gå tillbaka till alla dessa verser
från Bibeln och påminna oss själva om att vår förlåtelse
är verklig.

Förlåtelse för det förflutna bör följas av riktiga val i
nuet
Många kvinnor som har gjort abort bär på förståelig
bitterhet gentemot män som utnyttjat dem och behandlat dem illa, gentemot föräldrar som var okänsliga
inför deras situation, och gentemot dem som vilseledde
eller pressade dem till ett val som ledde till deras barns
död. Gud förväntar sig av oss att vi tar den förlåtelse
han har skänkt och räcker den till andra (Matt 6:14-15).
Bland mycket annat befriar detta oss från den fruktansvärda börda som harm och bitterhet utgör. Förlåtelsens
varma ljus – både Kristi förlåtelse till oss och vår till
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andra – lyser upp de mörka vrårna i våra liv och ger oss
en helt ny glädje.
En av de viktigaste sakerna som du behöver göra är
att bli en del av en själavårdande gemenskap, en familj
av kristna – det som kallas en kyrka eller församling. Du
kanske känner dig förlägen i kristnas sällskap på grund
av ditt förflutna. Det ska du inte göra. En riktig kristuscentrerad församling är inte en utställningsmonter för
helgon, utan ett sjukhus för syndare. Du kommer inte
att bli dömd och utstött för en synd som Kristus har
förlåtit. Den gemenskap du går in i består av människor
precis lika mänskliga, lika ofullkomliga, lika behövande
som du. De flesta människor i kyrkan är inte självrättfärdiga, och de som är det borde vi tycka synd om, eftersom de inte förstår Guds nåd.
Det kommer att finnas andra i kyrkan som också har
gjort abort. En god församling kommer att undervisa
om Bibelns sanningar och också erbjuda dig kärlek,
acceptans, hjälp och stöd. Om du letar efter en sådan
kyrka i ditt område, men inte kan hitta någon, kan du
kontakta vår Förlag på den adress som anges på copyrightsidan så försöker vi gärna att hjälpa dig.
Något riktigt meningsfullt som du kan göra för andra och dig själv är att stötta kvinnor som befinner sig
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i krisgraviditet. Gud kan använda din erfarenhet för att
utrusta dig för att hjälpa andra och att dela den kärlek och ledning som han har gett dig med dem. Min
fru och jag har många goda vänner som har genomgått
abort. Genom sina insatser i prolife-arbetet har de gett
många kvinnor den hjälp de önskar att någon hade gett
dem när de själva var gravida. Detta har inte bara räddat
barn från döden, och mödrar från abortens smärta och
skuld, utan också bidragit till deras eget helande. Samma sak kan ske i ditt liv.

Här kan du få kostnadsfri rådgivning och vara helt
anonym:
efterenabort.se // kontakt@efterenabort.se // chatt
Efter en abort - Bearbeta känslor och frågor efter en abort.
livlinan.nu // 0771-77 78 79 // info@livlinan.nu // chatt
Livlinan - Jourlinje som erbjuder rådgivning till dig som
funderar på att göra abort eller har gjort abort, även till
anhöriga.
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”Det är osäkert när det mänskliga
livet börjar.”
”Fostret är bara en del av kvinnans
kropp.”
”Rätten till abort är grundläggande för kvinnans frigörelse.”

468 sidor, hård pärm. Pris 99:-

Vi har alla hört dessa argument i abortdebatten. I Till de oföddas försvar bemöter pastor Randy Alcorn systematiskt dessa
och en mängd andra abortliberala påståenden med relevanta,
faktabaserade och raka motargument. Randy Alcorns strukturerade och väl underbyggda försvar för det ofödda barnet
präglas av både passion och logisk stringens. Ett värde-

fullt material återfinns i bilagorna, där Alcorn bland annat behandlar frågan om att finna förlåtelse efter abort.
Till de oföddas försvar är en guldgruva av information
för dig som är personligt berörd av abortfrågan och en
oumbärlig handbok för alla som vill värna livet.
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Att finna förlåtelse
efter abort
Det är två offer involverade i en abort – en
död, en sårad. Om du har blivit sårad genom en abort, är denna broschyr skriven
för dig. Och om du är en man som har
varit delaktig i ett abortbeslut – vare sig
det gällde din flickvän, fru, dotter, syster,
vän, klient eller församlingsbo – är detta
också riktat till dig.
Känner du, att du är i behov av en permanent lösning på ditt skuldproblem, en
lösning som är grundad i verkligheten,
inte i förnekelse och låtsaslekar, så är
detta häfte för dig

