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FASTLAGSSÖNDAGEN, Söndag 14 feb (årg 1) – Kärlekens väg. Luk 18:31-43 Jes 52:13-15 1 Kor 13:1-13 

Ps 86:5-11. 

Jag talade om förlåtelse i min korta predikan på Facebook 5/2 2021, (Facebook Missionskyrkan 

Skänninge) och förlåtelse hör ihop med ”Kärlekens väg”. 

Hur är det? Törs jag vända mig till Gud och be om förlåtelse? Jag har ju så många fel och brister, 

tänker du kanske. Kan jag få förlåtelse för det jag gjort?  

Gud älskar mer än en kärleksfull förälder! 
Du kan se Gud som en älskande förälder som inget hellre vill än att det ska gå bra för sina barn och 

Gud vill ha goda relationer med sina barn. Har du fått förmånen att bli förälder? Jag upptäckte att 

kärleken till våra barn inte berodde på vad de gjorde eller inte gjorde utan på att de var älskade av 

min fru och mig. Visst blir vi glada om de gör goda val och utvecklas positivt men kärleken till dem är 

oberoende av deras resultat.  

 

 

 

 

 

Gud har omsorg om dig. 
Gud vill att du ska få leva i Guds kärlek och glädje genom Jesus Kristus oberoende av vilket liv vi 

möter. Glädjen i Guds kärlek vill bära dig genom livets medgång och motgång. Vi är inte lovade ett 

enkelt liv utan prövningar men Jesus har lovat vara med oss alla dagar, även i livets mörkaste stunder 

(Matt 28:20). 

Laga relationer, med Gud och varandra. 
Gud är kärlek och vill ha en kärleksfull relation med dig och mig. Och Gud vill hjälpa oss att laga 

relationen till människor vi har runt oss. Vi lär oss be om lagade relationer i bönen ”Vår Fader” 

”…förlåt oss våra skulder, liksom [precis som] vi har förlåtit dem som står i skuld till oss” (Matt 6:12). 

Kärleken kommer från Gud. 
Johannes skriver i 1 Joh 4:7-10: ”Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och 

den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom 

Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son [Jesus] till världen för 

att vi skulle få liv genom honom [Jesus]. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han 

har älskat oss och sänt sin son [Jesus] som försoningsoffer för våra synder. 

Kärlekens väg. 
Texterna för fastlagssöndag handlar om Guds kärlek till oss och har fått rubriken ”Kärlekens väg”. I Luk 

18:31-43 berättar Jesus för lärjungarna att han ska lida, dö och uppstå på tredje dagen. Det var tredje 

gången Jesus berättade det för sina lärjungar och de fattade det ändå inte. Andra gången (Luk 9:43-44, 

Matt 17:22-23, Mark 9:30-32). Första gången (Luk 9:21-22, Matt 16:20-23, Mark 8:30-33). Varför gick Jesus 

vägen till korset? Var det för att rädda sig själv eller för att bli ärad av människor? Nej, Jesus gjorde det  
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av kärlek till dig och mig, av kärlek till hela skapelsen. Jesus ger sitt liv frivilligt till oss, Jesus säger: 

”Fadern [Gud] älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån 

mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader 

[Gud] bestämt för mig” (Joh 10:17-18). 

Kärlek: det är det viktigaste! 
”Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen [Moseböckerna/Bibeln] i dess 

fullhet” (Rom 13:10). Jesus fick frågan: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen 

[Moseböckerna]?” Han [Jesus] svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta 

och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan 

kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen 

och profeterna [Gamla Testamentet]” (Matt 22:36-40). 

Kärlek består (1Kor13:13)! 
När jag läser 1 Kor 13:1-13, som kallas kärlekens lov uppfattar jag att kärleken är den grund som 

Guds rike står på. Gud älskar oss och vill att vi ska älska, Gud och varandra. 

Vi ber med Ps 86:5-11: 
Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. 

Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. 

I nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig. 

Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina. 

Alla de folk du har skapat skall komma och tillbe inför dig, Herre, 

och de skall ära ditt namn. 

Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. 

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. 

Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  
 Sprid gärna veckans ord till andra. 
 Veckans ord finns på hemsidan, 

http://equmeniakyrkan.se/skanninge 
 

 

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan 

vandra i din sanning. Ps 86:11 
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