
Predikan av Solveig Högberg Fastlagssöndagen 2022-02-27 i S:t Peter 
 
Ester4:12-17 
1 Tim 2:4-6 
Joh 12:20-33 
 
 Kärlekens väg 
 
Dagens predikan blir lite annorlunda. Vi kommer alla att hjälpas åt vid ett par 
tillfällen, då vi ska sjunga de sånger som finns på det lösblad som ni fått. 
 
Fastlagssöndagen är verkligen en dag som beskriver livet. 
Här krockar det mesta, allt trängs om samma utrymme. 
Idag möter vi det svåra, det onda och det förrädiska. Men den här dagen kommer 
också med jubel, lovsång och glädje.  
Allt sammanfattat i den allra djupaste kärleken. För sådan är den sanna kärleken, 
det är inte bara röda hjärtan, rosa moln eller ljuv musik som omsluter oss. Den 
rymmer också väldigt mycket som kan vara svårt och utmanande. 
 
Innan vi närmar oss texterna en faktaruta: 
Med fastlagssöndagen inleds fastlagen som består av tre dagar: 
fastlagssöndagen, blå måndag och fettisdagen. De tre dagarna föregår den 40 
dagar långa fastan fram till påsk. 
Ordet ”fastlag” kommer från ordet ”fastelavent” och betyder helt enkelt ”kvällen 
före fastan”. Fastaafton precis som julafton och påskafton, även om 
fastelaventen är lite mer utsträckt i tid. 
I många länder, framförallt katolska, så är de här tre dagarna en tid för karneval 
– carne val – som betyder farväl till kött, alltså de sista dagarna man äter kött 
innan askonsdagen då den allvarsamma fastetiden börjar.   
Men festligheterna förekommer inte bara i de katolska länderna, jag har exempel 
från Metodistförsamlingar i Danmark där den här söndagen är en glädjedag, då 
man bland annat, på kyrkkaffet, leker ”slå katten ur tunnan”. Det vill säga man 
slår sönder en tunna eller en påse som hänger i luften, med långa pinnar, och det 
resulterar, nu förtiden, i ett godisregn, festivalglädje för barnen. 
Traditionen kommer från gamla ritualer, där man slog sönder krukor för att 
förhindra att de döda skulle gå igen. 
 
För fastlagssöndagen har också med döden att göra, den signalerar att nu tar Jesu 
vandring upp till Jerusalem sin början på allvar, mot döden, även om dagens 
bibeltexter inte så tydligt beskriver det. 
 
Nu åter till dagens bibelberättelser. 
 



Idag är kärlekens tid. 
Ester, som vi mötte i den gammaltestamentliga läsningen, är ett gott exempel på 
hur komplicerat det kan vara att leva i kärlekens tid och gå kärlekens väg och 
ändå, trots det svåra, våga göra det. 
 
Boken handlar om hur Gud genom drottning Ester räddar det judiska folket från 
undergång. 
Bokens budskap är att Gud bevarar sitt folk genom tider av förföljelse och 
svårigheter. Därför har Esters bok något att säga oss också, det är inte bara en 
spännande historisk berättelse. Gud bevarar sitt folk i alla tider, på ett eller annat 
sätt! 
 
Ester levde i en tid av intriger, maktkamp, svek och bedrägerier. Är det inte just 
detta vi upplever idag också? Som vi denna vecka har fått så påtagliga exempel 
på med president Putins krigsförklaring mot Ukraina. 
 
Ester är en ung föräldralös judisk flicka som genom en mängd omständigheter 
blir gift med kungen av Persien, den kung som ville utplåna hela den judiska 
nationen. 
 
Vi ska inte gå in på hela den historiska situationen men vi kan se att Ester som 
levde nästan 500 år innan Jesus både på ytan och på djupet liknar honom. 
Ester visar vad en ung kvinna kan utföra med Guds hjälp. 
För allt talade egentligen emot att hon skulle kunna vara den som räddade 
judarna. 
 
Ester blev utmanad att ta vara på de möjligheter som skulle kunna uppstå tack 
vare att hon befann sig nära kungen. Allt sätts på sin spets när Mordokai, som 
både var Esters kusin och en av dem som hade anställning vid kungapalatset 
säger till henne: ”Kanske var det för en stund som denna du blev drottning”. 
Vilken utmaning! 
Vad har Ester för val? Skulle hon inte lyda Mordokai så sätter hon hela det 
judiska folket i fara och lyder hon så sätter hon sitt eget liv på spel. 
 
Det som vi idag kan ta till oss av den här berättelsen är att som Gud var med 
Ester i det svåra så är han med oss, när vi kanske måste göra det som går mot 
allt förnuft, för att kunna gå kärlekens väg. 
 
Jag tycker att Ylva Eggehorns text i sången ”Kärlekens tid” beskriver Esters 
längtan. 
Vi sjunger den och gör den till vår bön och längtan, när vi försöker gå kärlekens 
väg, inte minst i dessa omvälvande dagar. 
 



Kärlekens Tid 

Rör vid mig nu 
fyll mitt liv ända till brädden 
jag som var ett barn då 
söker min sång 

Vem tog min sorg 
vem berövade mig gåvan 
den gav mig min styrka 
jag var ett barn 

Kärlekens tid 
har bevarat min längtan 
jag som var ett barn då 
söker min sång 

Rör vid mig nu 
fyll mitt liv ända till brädden 
du gav mig min hunger 
jag är ett barn. 

Intet kan mig skilja från Guds kärlek 
I Johannesberättelsen möter vi en lite märklig situation, men den liknar Esters. 
Den här gången är några icke judar som spelar en avgörande roll för att vi ska se 
hur svår kärlekens väg kan vara. 
Några greker kommer till lärjungarna och säger att de gärna vill träffa Jesus och 
undrar om Filippos kan hjälpa dem. Filippos berättar det för Andreas och 
tillsammans går de till Jesus med önskemålet. 
Man skulle kunna tänka sig att det är med glädje lärjungarna närmar sig Jesus. 
De har fått en möjlighet att hjälpa andra möta honom.  
 
Men Jesus är inte lika glad. Han inser att nu står han ansikte mot ansikte med sitt 
kommande öde. Han vet att tiden är inne och att nu det dags för honom att bli 
förhärligad! 
 
Det är ett märkligt sätt, som Jesus har för att förklara det som ligger framför 
honom, det är ju korsfästelsen som väntar honom och han vet att hans dagar är 
räknade. Vad har det med förhärligande att göra? 
 
Då, när det med mänskliga ögon ser ut som om Jesus förnedras på värsta 
tänkbara sätt, så ser Gud något annat, Gud har något annat i tankarna. Det är ett 
förhärligande, där Jesus visar vidden av Guds kärlek och vet att han genom 
döden ska besegra ondskans krafter. 



 
För istället för att söka upp grekerna och låta dem träffa honom, så undervisar 
Jesus lärjungarna om det som vi brukar kalla för ”vetekornets lag” men som jag 
tänker att vi lika gärna skulle kunna kalla för ”Lagen om kärlekens väg”. 
”Om ett vetekorn inte begravs i marken som dött blir det aldrig mer än ett korn. 
Men om man begraver det skjuter det skott och blir till många, många korn. 
Likadant är det med livet: Om man klamrar sig fast vid livet som det är, då dör 
det för en. Men om man släpper taget om livet, i dödsföraktande kärlek, då har 
man det kvar för alltid, äkta och evigt.” (The Message) 
 
Jesus säger till sina lärjungar då och till oss idag: ”Följ mig om du vill stå till 
min tjänst. Då är du där jag är, alltid redo att stå till tjänst.” 
 
När vi försöker gå kärlekens väg och kanske möter det svåra, möter något som 
vi helst skulle vilja slippa, får vi ha både Ester och Jesus som goda förebilder 
och tänka: ”kanske är det just för en stund som denna som jag är här”. 
För inget kan någonsin skilja oss från Guds kärlek. 
 
Vi sjunger: 
 
Intet kan mig skilja från Guds kärlek 
 
Intet kan mig skilja från Guds kärlek, 
Intet kan mig skilja från Guds nåd. 
Varken liv eller död, 
Icke djupaste nöd 
Kan mig skilja från Guds kärlek. 
 
Avslutning 
När Jesus gick kärlekens väg så visade han det genom sitt sätt att leva, bemöta 
människor, att ta ansvar för sitt och andras liv, alltså genom hela sin livshållning 
och genom relationen till sig själv, sina medmänniskor och till Gud. 
 
Kärleken visade sig också genom att han höll ut, genom att han vågade och 
orkade gå till Jerusalem, trots att han visste vad som väntade honom, trots att 
han visste att han gick mot den grymmaste av alla dödar, en avrättning, trots att 
han var oskyldig. 
 
Vi får tillsammans med Jesus gå kärlekens väg både under de ljusa dagarna och 
under de tyngre. För livet är en blandning av allt och ibland krockar alla känslor 
och upplevelser fullständigt. Men under allt är vi burna av Gud. 
 


