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Gör inte saker för att bli älskad – gör saker för att du är älskad! Det var 

veckobrevets slutkläm.  Men varför är det viktigt? Vad är den stora 

skillnaden mellan dessa två drivkrafter till handling? Så länge vi ger vår tid, 

energi och resurser till värdiga mål vad spelar våra motivför roll?  

Det finns nog flera svar på dessa frågor, men kanske det viktigaste är att ha 

klart för sig att dessa två motiv leder oss till två väldigt olika vägar som har 

väldigt olika mål.  

Den första vägen, där vi drivs av förhoppningen att det vi gör ska ge oss 

kärlek, drivs av hunger som aldrig kan mättas på ett tillfredsställande sätt. 

Det är på många sätt en jakt efter makt där vi aldrig når fram till ett värdigt 

mål, och vi kan skada många människor (inklusive oss själva) under färden. 

Om vi inte vet att vi är älskade, förslavas vi av ett oändligt 

bekräftelsebehov.  

Filmen om den legendariska musikern Elvis Presleys liv som kom ut i fjol 

skildrar hur hans hunger att bli älskad utsatte honom för manipulation som 

i slutändan krossade honom och berövade honom de möjligheter till 

verklig kärlek som han faktiskt hade. Elvis var ju en kändis vilket gör hans 

situation lätt för oss att avfärda. Men hur många människor i vår tid har 

arbetat sönder sig för att bli älskade på jobbet?  

För en tid sedan skrev mjukvare ingenjören Emi Nietfeld en gästkolumn i 

The New York Times med titeln, ”Efter att ha arbetat på Google kommer jag 

aldrig att älska ett jobb igen. Jag lärde mig den hårda vägen att inget 

börsnoterat företag är en familj.” Hon växte upp i en osäker miljö där 

hemlöshet emellanåt blev hennes verklighet. Att få jobbet på det väl 

beryktade företaget efter studierna var att leva drömmen. Men priset för 

den kärleken hon sökte blev alldeles för högt när arbetsledaren som trodde 

på hennes potential, hade alltmer orimliga krav.  



Att leva med strävan efter att bli älskade i en värld ockuperad av Synd 

sätter oss på den förlorandes sida i en skadlig maktekvation. Det ser vi även 

i gängvåldet som spelar ut sig i vårt samhälle just nu.  Unga människor som 

vill vinna kärlek och acceptans blir ombedda att göra fruktansvärda dåd för 

att bli älskade och befordrad i maktens led.  

 

Visst, det är ett förvrängt slags kärlek. I en värld som är ockuperad av 

Syndens destruktiva kraft blir även våra vackraste styrkor och mest 

uppskattade begrepp drabbade. Det är ganska deprimerande och många 

känner att vi lever i en tid som är ganska tung och nedstämd. Men på 

fastlagssöndagen finns det nytt mod att fatta och ny kraft att styrkas av!  

 

Det är vad Paulus talar om i dagens episteltext. Gud har tagit itu med 

synden genom Jesus Kristus. När Paulus skriver att ”[Kristus] som inte 

visste vad synd var, gjordes av Gud till ett med synden för vår skull” syftar 

han inte på att Kristus tyngdes ned av och straffades för alla våra 

individuella felsteg. Han syftar på något mycket större – på det faktum att 

Synd är en destruktiv och fientlig kraft i världen som vi människor är 

hjälplösa inför. Den är en kraft som gläder sig över splittring och 

maktmissbruk och den smyger sig in även i de frommaste av sammanhang. 

 

Gud förstod vilket dödsgrepp synden hade om skapelsen, och Gud har i 

Kristus gjort vad som behövdes göras för att ändra vår situation och 

skydda oss i vår utsatthet. Gud har visat oss att vi onekligen är älskade 

genom att gripa in för oss utan att begära av oss att försöka vinna Guds 

kärlek.  

Det är vad Paulus ville förklara för de kristna i Korinth.  Guds ingripande 

genom Kristus är vad som gör det möjligt för oss att förutsätta att vi är 



älskade.  Det var den andra livsväg som vi kan välja att vandra – kärlekens 

väg där vi lever och agerar utifrån vetskapen att vi är älskade. På denna 

livsväg ser vi tydligare vad vi inte ska behöva göra för att vinna andras 

kärlek. Vi ser också med större klarhet vad vi inte ska begära av andra. Och 

vi litar på Guds grundläggande kärlek att skydda oss i situationerna som 

uppstår på grund av de goda gränserna som kärleken sätter för oss. 

 

Detta var tydligt för Paulus som i kapitlen före dagens text var uppriktig 

med församlingen i Korinth om att han inte tänkte bli indragen i 

maktspelen de ville dra in honom i.  

Paulus hade ju första hands kunskap om skillnaden mellan att sträva efter 

att bli älskad och att vila i uppfattningen att han var ovillkorligen älskad. 

Det första tillståndet gjorde honom till en rastlös maktmänniska som 

föraktade och förföljde samhällets svagaste människor (för det är vad de 

första kristna var).  Men när han lät sig gripas av Guds kärlek till honom 

befriades han från ett hierarkiskt maktspel där han sparkade nedåt för att 

ta sig uppåt bland de mäktiga. Paulus blev en ambassadör för Kristus och 

för budskapet om Guds försonande kärlek. Han blev en ambassadör för 

nåden.  

 

Paulus förstod att om de kristna i Korinth fortfarande tjafsade med sådant 

maktspel, om de fortfarande försökte trycka ner varandra för att framstå 

som överlägsna och mer älskansvärda än andra, då hade de inte förstått 

budskapet om Guds försonande kärlek. Det var det livet han kände till 

innan han greps av Kristi kärlek. Så han vädjade till dem att sluta med 

dumheterna och börja leva det nya livet som Kristus gjorde möjligt. Han 

myndigförklarade de kristna i Korinth att likt honom bli ambassadörer för 

Kristus.  



 

Som ni vet är en ambassadör en person som har fått i uppdrag att 

representera makten de tjänar i ett främmande sammanhang. Jesus Kristus 

vill att vi alla ska vara hans ambassadörer. Människor som främjar hans 

regerings mål och vägar i de sammanhang som är våra. Vad betyder det för 

oss rent praktiskt? Jesu egna ord i dagens evangelietext är en viktig ledtråd, 

att tjäna andra. Jesus använde sin makt och ställning för att gripa in där de 

som var svaga och utsatta vacklade under syndens orättvisa bördor. I vår 

tid räknas själva skapelsen till de utsatta som vacklar. 

 

På Fastlagssöndagen är det viktigt att komma ihåg att vad vi gör för att 

delta i Fastan handlar inte om att vinna Guds kärlek eller göra oss mer 

älskade inför Gud. Inte heller handlar det om att visa hur självbehärskade 

vi är eller hur villiga vi är att lida för Gud. Fastan och kärlekens väg handlar 

inte om prestation. Det handlar om att vända vår uppmärksamhet till vår 

första och mest grundläggande kärlek: Guds son Jesus Kristus, som har 

älskat oss och offrat sig för oss. Hans offer av sig själv har brutit Syndens 

makt över oss. Fastan är en tid som hjälper oss se om vi obemärkt har glidit 

in i skadliga sätt att tänka och agera mot andra. Det är en tid som ber oss 

att höja våra röster emot orättvisor och osynliga strukturer som förtrycker 

de svaga. Detta låter väldigt andlig, och det är verkligen en hög kallelse, 

men det är också svårt när de osynliga strukturerna som förtrycker andra 

ofta gagnar oss.  

Det viktigaste målet med Fastan är att förnya vår kärlek till Kristus och på 

nytt bekräfta vår intention att vandra med honom. När vi tar emot hans nåd 

och kärlek på detta sätt blir det möjligt att räcka dem till våra 

medmänniskor.  Särskilt till medmänniskor som från världens perspektiv 

inte kan återgälda eller gagna oss på något sätt.    



Det betyder att vi, som Paulus, inte kan bedöma människor på världens vis. 

Guds kärlek i Kristus gav Paulus nya ögon att se världen med. Få saker får 

oss att se på tillvaron med nya ögon som kärlek gör. När vi ser med 

kärlekens ögon börjar vi leta efter sätt att hjälpa det som är trasigt att bli 

helt. Vi drivs mer och mer av en längtan att se det som är skev bli rätat vare 

sig de handlar om individer, relationer eller aspekter av skapelsen.  

 

Att vara i Kristus är att vara på kärlekens väg och i försoningens tjänst. För 

försoning av allt mellan himmel och jorden är slutmålet för kärlekens väg. 

Den stora fastan inför påsken börjar nu på onsdag. Det är fyrtio dagar som 

kristna genom tiderna har använt som en tid av självrannsakan och 

uppoffring. Oavsett om vi väljer att avstå från något under fastan vill jag be 

oss att fundera över hur vi agerar i olika sammanhang. Var gör vi saker för 

att bli älskade och i vilka sammanhang gör vi saker för att vi vet att vi är 

älskade? Gud har försonat oss med sig själv och har kallat oss att bli det vi 

redan är i Kristus. Vägen dit är kärlekens väg som vi vandrar tillsammans 

med varandra, och med Jesus Kristus, vår uppståndne Herre. Amen.  

 

 


