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FASTLAGSSÖNDAGEN - Kärlekens väg 

Joh 12:20-33 Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe 

Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från 

Betsaida i Galileen, och sade: »Herre, vi vill gärna se Jesus.« Filip-

pos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och 

talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: »Stunden har kommit 

då Människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er: om 

vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men 

om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men 

den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt 

liv. Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kom-

mer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern 

ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda 

mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kom-

mit. Fader, förhärliga ditt namn.« Då hördes en röst från himlen: 

»Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.« Folket som 

stod där och hörde detta sade att det var åskan, men några sade att 

det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sade: »Det var inte 

för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen 

över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas. Och 

när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.« Detta 

sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. 

Dagens text innehåller kontraster, vi läser den första en gång till: 

1. Den som älskar sitt liv förlorar det, 

Du har säkert någon uttalat självupptagen människa i din bekantskaps-

krets. Söker du spontant upp den människan, vill du egentligen umgås 

med vederbörande? Sannolikt inte. En rimlig slutsats: Sådana männi-

skor blir mycket ensamma. På grund av sin självupptagenhet och sitt 

ointresse för andra människor, går deras sociala liv förlorat. 

2. Den andra kontrasten: men den som här i världen hatar sitt liv, han 

skall rädda det till ett evigt liv. Läser man i bibelförklaringar så har or-

det ”hata” i det här sammanhanget två betydelser: Dels hata men 

också ”sätta sitt liv i 2:a hand”. I praktiken gäller det dina pengar och 

allt annat som kostar dej tid och arbete. Vi skall se på ett exempel på 

en människa som satte sitt liv i ”2:a hand”: 



Luk 10:29-37 För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Je-

sus: »Och vem är min nästa?« På den frågan svarade Jesus: »En man 

var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rö-

vare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan 

försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma 

samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. 

På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom 

vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom 

och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick 

fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte 

han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte 

om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och 

sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på åter-

vägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens 

nästa?« Han svarade: »Den som visade honom barmhärtighet.« Då 

sade Jesus: »Gå du och gör som han! 

Egoism - att jag älskar mitt liv före allt annat - medför obarmhärtighet. 

Liknelsens präst och levit visar kärlekslöshetens frånvarande barmhär-

tighet. ” … Usch vad blodigt och hemskt. Tar jag med mig den här 

sönderslagna människan i min bil, så kommer bilens klädsel att bli 

förstörd …” En nutidsvariant av Jesu liknelse. Sätter mitt jag i fokus. 

Jesus våndades inför vetskapen om att han skulle bli korsfäst. Men 

han visste att det var för denna försoningsgärning han var sänd. 

Vägen till rätt liv – till ett meningsfullt liv här i tiden – och med ett 

löfte inför evigheten är enkel: 

Tacka Jesus för hans försoningsgärning, att den gäller just dej. Bestäm 

dej för att vara hans lärjunge och be att han styr ditt liv. Då sätter du 

ditt eget liv i andra hand. Du har övergått från att inför evigheten re-

dan vara dömd till att vara frikänd. Här har du bibelns evighetslöfte: 

Joh 3:16-18 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för 

att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud 

sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att värl-

den skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte 

dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har 

trott på Guds ende sons namn. 


