
GUD VISAR SIN KÄRLEK

Alla människor behöver känna att de är älskade, det gäller dig och det gäller mig. Vi har ett 
inbyggt bekräftelsebehov som faktiskt är gott eftersom Gud har lagt ner det i oss människor. 
Vi behöver få höra och förstå att våra liv är värdefulla, det är så det ska vara.
 
Påskberättelsen visar mer än något annat på hur obeskrivligt älskade du och jag är. Korset är 
beviset för att du i Guds ögon är värd mer än något annat.
 
Romarbrevet 5:8 säger att ”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss 
medan vi ännu var syndare.”
 
Att med ord berätta att någon är värdefull och älskad är såklart bra, men det blir en annan 
tyngd när det bevisas med en handling. Om Guds kärlek till oss bara hade bestått av ord 
hade den nog varit svårare att känna. Men Gud är inte någon som bara snackar, vår Gud 
är en Gud som är aktiv, agerar, som kavlar upp ärmarna för att på riktigt låta sin kärlek bli 
konkret. Det gäller i vårat vanliga vardagsliv året runt där vi kan förvänta oss att Gud aktivt 
hjälper människor genom att hela från sjukdom, upprätta den som blivit förnedrad och ge 
hopp åt den som känner hopplöshet.
 
Allt detta blir som allra tydligast vid påsken. Gud är så driven av sin kärlek till dig och mig att 
han sänder sin egen son, Jesus Kristus, för att göra vad som krävs för att rädda oss tillbaka 
till en hel relation med sig själv (Joh 3:16).
Ja, det har funnits mängder med saker som dragit oss iväg från Gud och fast i ett grepp 
vi själva inte kan göra oss fria från. Det är det vi kallar för synd. Men Gud står inte ut med 
att någon han älskar ska behöva leva som en slav till synden, han måste göra något åt 
eländet. Så driven av kärlek agerar Gud, gör den största uppoffringen och den största 
kärleksförklaringen genom att betala vår skuld.
När Jesus dör på korset för dig och mig så vinner han en seger över all synd som kan binda 
oss. Han ger oss möjligheten till frihet. Det kostar Jesus allt, hans eget liv. Men i hans ögon 
är det ett rimligt byte, hans liv för din frihet.
 
Påsken och korset är den största bekräftelsen vi kan få. Bara för att du finns till är du värd att 
dö för. Bara för att du finns betalar Jesus allt för att göra oss fria.
Vi har verkligen anledning att sjunga lovsång, tillbe Gud! Gud har gjort allt för oss bara 
för att han älskar oss. Låt oss ge lite kärlek tillbaka, det är ju trots allt påsk, högtiden som 
handlar om seger och kärlek.
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