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Här en text som beskriver vad det är och att det hör till starta om
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Hur hamnade jag här?
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Kämpar du med nätpornografi?

På startaom.se kan du ladda ner fler andakter och

hitta information, praktiska tips,

anonymt forum och möjlighet till kontaktperson.

Frälsningsarméns arbete mot nätpornografi
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Först var det bara min stora längtan, och ensamheten. Sen var det kicken. 

Sen var det suget. Sen var det tomheten, eller skammen. Det gick inte att 

stanna. Och det går inte att kliva av i farten. Hur hamnade jag här?

Herren sade till Kain: ”Varför är du vred, och varför sänker du blicken? Om 

du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger 

synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den.”  

(1 Mos 4:6-7)

Synden älskar mig inte, den åtrår mig. Den vill mig inte väl, den vill ha mig, 

äga mig, förslava mig. Den ligger som en hund och gnyr vid min tröskel, 

men det är jag som bestämmer. Åtminstone tills jag låter mig bevekas och 

säger: Okej då. Kom in! Men det är inte en hund jag kan tämja, det är min 

egen tomhet, och inte bara min. Det är hela mänsklighetens bortvändhet 

från Gud. Det är ett svart hål som slukar allt utan att mättas, och vars krav 

bara växer ju mer jag förhandlar. 

Så då är det väl kört då? Ja, för människan är det omöjligt, men för Gud är 

ingenting omöjligt. 

Knappast vill någon dö för en rättfärdig - kanske går någon i döden för en 

som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för 

oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans 

blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi 

var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då 

skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans 

sons liv. (Rom 5:7-10)
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Jesus väntade inte på att jag skulle visa mig värdig hans offer. Han väntade 

inte eftersom jag var chanslöst intrasslad i syndens nät. Medan jag fortfarande 

trodde att han var min värsta fiende lät han min död gå ut över sig själv. Han 

sjönk och drunknade i min dy för att lyfta mig upp på fast mark.

Och då hör jag Herren säga. ”Nu kan du lyfta din blick mot ljuset. När synden 

åtrår dig, så är du inte skyldig den någonting. Det är du som bestämmer över 

den, inte tvärtom.” 

Jesus

Jag behöver Dig

Du är nog den ende som tror på mig

Jag gör det inte

Jesus

Rädda mig

Från mig själv

Om du vill

Lyft min blick 

Till din

Så jag kan följa Dig där det inte finns nån väg

Genom öknen

Och komma rätt

En andakt av Erik Hultby – präst i Svenska kyrkan


