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En människa med Lisas och Mässorkester 
--- 
 
Nån tror sig alltid ha rätt,  
nån bekänner sina fel 
 
Det är vanligt förekommande med människor som 
... alltid tror sig ha rätt.  
Tyvärr är det inte lika vanligt att människor har nära till 
... att bekänna sina fel. 
 
Men det är oerhört viktigt, på djupet, att bekänna sina fel.  
Direkt livsavgörande.  
Och det är oerhört dumt, på djupet, att tro sig alltid ha rätt.  
Jättedumt. 
 
När mina barn var små levde jag i villfarelsen att det var viktigt att som 
förälder ha rätt och att det var lika viktigt att inte bekänna sina fel. Eller 
det gjorde jag kanske inte men i praktiken verkade det nog så.  
Insikten att det var precis tvärtom drabbade mig en gång när min äldste 
son var 6 år. 
Han kom fram och frågade mig om han fick ta ett äpple. Jag svarade 
blixtsnabbt utifrån hur trött jag va på att barnen hela tiden bara skulle 
ha och ha och ha. Så jag svarade alltså Nej! Han gick sin väg, lite lätt 
bedrövad.  
Men där och då drabbades jag av en insikt, en insikt att det var jag som 
hade fel. Jag tänkte efter; ett äpple är ju gott och ett äpple är ett bra 
mellanmål och att fråga om man får ta ett äpple är en oerhört rimlig 
fråga, nästan väluppfostrad.  
Jag ropade tillbaka honom och sa självklart får du ta ett äpple, fel av mig. 
Jag vill i alla fall tro att jag gjorde det.  

Hursomhelst så var den händelsen i all sin enkelhet en ögonöppnare 
för mig. Därefter har jag tränat och tränat på att bekänna mina fel och 
att inte alltid tro att jag har rätt och vet bäst. Säkert med blandad 
framgång. Barnen har bidragit med att de gånger jag kommit snett har 
de tydliggjort det genom att säga Pappa, du skulle dit, hamnade där.  
 
Förtroenden uppstår då vi bekänner våra fel och då vi inte är så säkra. 
Förtroenden som gör oss mer hela och som skapar en igenkänning. 
Förtroenden, ur vilka det kan växa fram en tillit.  
 
Nu, 28 år efter äppelhistorien, inser jag att det var rätt väg att gå. Och 
på samma sätt har det varit rätt väg att gå ett antal gånger genom åren. 
Inte enkelt, inte alltid, men vägen att gå.  
Att bekänna fel och att inte alltid tro sig ha rätt är grunden för 
förtroende, förtroenden är grunden för tillit och tillit är själva essensen 
i tro.  
Tro grundad på tillit är att förhålla sig till tanken på en älskande Gud 
som alltid vill människan väl.  
Tro grundad på tillit är också att förhålla sig till andra människor på 
samma sätt som en skulle önska att de förhöll sig till en själv. 
Tro grundad på tillit är själva fundamentet för en bättre... ja för en 
bättre värld.  
Så de små levnadsreglerna om att bekänna sina fel och inte tro sig alltid 
ha rätt spelar roll i det lilla perspektivet såväl som i det stora 
perspektivet.  
Tyvärr är det så att dessa levnadsregler förminskas och tycks tappa 
värde ju längre upp på maktstegen vi kommer. Sunt förnuft och det 
förtroendefulla sättet, som ger tillit, som väcker tro förminskas mer och 
mer ju mer makt att bestämma vi får.  
Det gäller i alla hierarkier, det gäller också i en demokrati.  
Det är därför vi behöver träna oss i att bekänna våra fel och träna oss i 
att inte tro att vi alltid har rätt. 
    



 
I den gammaltestamentliga läsningen för denna söndag står det så här 
om kärlekens lag, för det är ju kärlekens lag det handlar om;  
Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns 
inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta 
den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så 
att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får 
höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt 
hjärta, och därför kan du följa den. 
 
 
Du har det inom dig! Kärleken och viljan att göra rätt. 
Snälla släpp fram det! Du har det! Använd det!  
För din egen skull, för människors skull och för Guds skull! 
För Guds skull...tro inte alltid att du har rätt. 
För Guds skull...bekänn dina fel. 
För Guds och människors skull... var den du är och säg aldrig Nej till 
någon som vi ha ett äpple. 
--- 
 
Till Moa med Lisas 
 
	


