
Idag börjar vi i profeten Sefanja från 600 talet före Kristus, en 

profet som fick predika dom från Gud till det judiska folket, 

men också uppmuntran och räddning. Och mitt i kapitel 3 

finns denna versen som vi ska haka fast i som start idag. 

17Herren, din Gud, bor hos dig, 

hjälten och räddaren. 

Han jublar av glädje över dig 

i sin översvallande kärlek.” 

Talat och skrivit in i ett folks kollektiva själ för 2600 år sedan, 

men också ord som kan få tala in i din och min själ idag. 

Herren din Gud bor hos dig. Bara det är ju något fantastiskt. 

Att Gud som skapat himmel och jord finns i ditt, och ditt, och 

ditt och även i mitt liv. Guds närvaro finns inte bara hos det 

judiska folket för 2600 år sedan, Guds närvaro finns hos dig 

idag här och nu.  

Räddaren, frälsaren, din räddare 

Som jublar av glädje över dig. Ibland kan man känna sig både 

misslyckad & ensam, men det Gud jublar av glädje över dig, 

oavsett hur du mår eller känner dig, oavsett 

omständigheterna, oavsett om det inte var den bästa veckan 

på jobbet direkt - Gud jublar i glädje över dig. 

I sin översvallande kärlek. Det är ett lite konstigt ord 

egentligen, översvallande, slår man upp det likställs det ofta 

med: överväldigande, överflödande; ett kraftuttryck för att 

beskriva något starkt  och intensivt i positiv bemärkelse.  

Gud är så sjukt glad över dig och hans kärlek till dig är så 

otroligt intensiv och stark.  

Där har vi dagens tema i predikan 

Vi ska läsa 1 Joh 4:7-11 också som är dagens så kallade 

episteltext.  

7Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från 

Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. 8Men 

den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. 

9Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son 

till världen för att vi skulle få liv genom honom. 10Detta är 

kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss 

och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. 11Mina 

kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. 

Gud är kärlek. Hur ska man våga lita på att Gud älskar mig? Är 

inte Gud som människor, ibland dör ju kärleken ut, ibland blir 

vi svikna, ibland sviker vi. Många av oss kan emellanåt i livet 

uppleva känslan av att inte vara älskad. Och av alla människor 



på jorden, varför skulle Gud välja mig att älska. Ibland kan vi 

också fundera på om det där att Gud älskar verkligen är något 

som man kan lita på eller om det bara är snack som kyrkan kör 

med. 

De kristna har i alla århundraden beskrivit Gud som treenig, 

Fader, son och Ande. Gud är en, men visar sig som tre. Genom 

evighet kan livet i treenigheten, relationen mellan Fader, Son 

och Ande, bäst beskrivas med ett ord – kärlek. Det finns bara 

en Gud, Fadern, sonen och Anden sammanbundna av kärlek.  

Kärlek är ett relationsord som kräver både subjekt och objekt. 

Alltså någon som ger kärlek och någon som tar emot kärlek. 

Om Gud bara skulle vara en enda person skulle han behöva 

någon att ge sin kärlek. Sitter du ensam i en grotta och aldrig 

träffar någon så är det svårt att ge kärlek, eftersom det är 

någon som sker i relation. I så fall skulle Gud alltså vara 

beroende av dig att ge sin kärlek till för att vara ”den som 

älskar”. Men eftersom Gud är treenig är Gud både i sig själv 

objekt och subjekt för kärleken.  

Säger man som Johannes att Gud är kärlek, innebär det alltså 

först och främst att Gud är i sig själv en gemenskap av kärlek. 

Gud är kärlek, det är inte Guds enda egenskap, men ingen 

annan egenskap kan ta bort att Gud är kärlek. Eftersom han är 

kärlek kan han inte möta världen, dig och mig på annat sätt än 

genom kärlek. 1 Joh 4:10 ”Detta är kärleken, inte att vi har 

älskat Gud, utan att han har älskat oss, och sänt sin son som 

försoningsoffer för våra synder.”  

Du kan kanske säga att din mamma har varit kärleksfull mot 

dig, eller en pojk- eller flickvän, eller din livspartner. Men du 

kan inte säga att någon av dem är kärlek. Det är skillnad att 

säga mamma är kärleksfull mot mig och mamma är kärlek. 

Gud är kärlek det är det som främst kännetecknar honom. 

Johannes skriver inte ”Kärlek är Gud” som kanske Di Leva 

skulle ha sagt och många med honom. Beatles sjöng på 60-

talet ”Love is all you need”. Men det skulle jag påstå är fel. 

God is all you need. Gud är kärlek inte kärlek är Gud, det är en 

otrolig skillnad det.  

Så när du möter Gud, Fadern, sonen, Anden, så möts du alltid 

av en sjukt stor famn av kärlek, vem du än är, vad du än gjort, 

hur din historia än ser ut. Gud accepterar inte allting, långt 

ifrån, för Gud är också helig, men inget, inget, kan ta bort att 

Gud är kärlek. Och ändå är det så svårt att bara våga falla in i 

den famnen när vi så väl behöver det. För det krävs alltid mod 

att våga falla handlöst, trots att det är in i Gud som är kärlek. 

Och om Gud nu älskar oss så, med den så översvallande kärlek 

så måste den kärleken få flöda vidare genom oss. Vi kan liksom 

inte kapsla in Guds kärlek och bara sitta och gotta oss i den 

själva för i Guds kärlek finns det alltid en drivkraft vidare, 

djupare, till nya människor som behöver få del av kärleken. 

Det är det som är en poäng med att den är översvallande, det 



flödar liksom över. Det går inte att inse att jag är älskad av Gud 

och inte ge kärleken vidare. Kommer du ihåg Johannes ord? 

den som älskar är född av Gud och känner Gud. 8Men den som 

inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. 

Älskar, att älska innebär just ett subjekt och objekt, att ge 

kärleken vidare. Det är då du känner Gud och har fattat något 

av vem Gud är. Om du inte ger Guds kärlek vidare känner du 

helt enkelt inte Gud. That´s it.  

Men ibland är ju det så sjukt svårt. Ta bara mig som exempel! 

En del av er tycker säkert att det går ganska hyfsat att ge Guds 

kärlek vidare till mig, men en del kan säkerligen tycka att det 

är lite svårt, du kanske stör dig på mig eller tycker att jag inte 

varit tillräckligt uppmärksam, eller att jag har sårat någon och 

inte fattat det och bett om förlåtelse. Och jag som är pastor, 

jag borde ju verkligen vara ett föredöme och alltid ge Guds 

kärlek vidare till alla, men det är inte så lätt alltid når någon 

tex ligger i 65 km/h på en 80 väg och stryker utmed mittfilen 

istället för att köra åt sidan. I såna lägen sitter ju inte jag i bilen 

och bara känner hur Guds kärlek flödar genom mig till 

personen framför. Jag tänker på helt andra saker. Det finns 

alltid människor som kan provocera dig och till och med såra 

dig, hela tiden, bilsituationer är en petitess i sammanhanget.  

Jag tror inte Gud vill att vi ska låtsas, pressa oss till något vi 

inte kan. Vi är kallade att leva äkta, men har vi människor runt 

omkring oss som vi inte klarar att ge Guds kärlek vidare till så 

tror jag vi alltid kan be. Bön kan förändra situationer, förändra 

relationer och förändra mig. Jesus säger ju tom i Matt 5:44 

älska era fiender och be för dem som förföljer er 

Eller en variant på det: älska människor du möter i livet med 

kärleken från Gud och be för dem som du har svårt att älska.  

Även i en liten församling som vår kan vi ibland ha svårt får 

någon eller några människor. Ofta för att vi är så olika. Ta med 

det som en utmaning idag. Börja be för just de personerna och 

be att Guds kärlek som vill svalla över i ditt liv ska få förändra 

er relation.  

Tillbaka ditt vi började i profeten Sefanja, kapitel 3 fortsätter i 

vers 18 

Jag befriar dig i dag från den skam 

som du fått bära. 

Det kan vara så att en del av er går och bär på både skuld och 

skam för att ni inte klarat att älska, misslyckats med allt från 

smågrejer som att sitta i bilen och bli tokig på någon bilist 

framför som inte kör som du tycker är lämpligt till att inte 

klarat att älska ditt barn eller ditt syskon eller dina föräldrar. 

Skuld och skam är ju egentligen två olika saker.  

Skuld handlar ju om saker du konkret gjort som sårat och som 

du får skuldkänslor av. Handlingar som man faktiskt kan be om 



förlåtelse för. Om man sen kan få förlåtelse är en annan sak, 

men man kan be om det.  

Skam handlar om din självbild. Att du ser ner på dig själv som 

misslyckad, inte värd att älskas. Skam är svårt att liksom bli av 

med, det är som en mörk gegga som bara vill dra ner oss hela 

tiden och svår att komma ur på egen hand. Men till dig är 

Sefanjas ord idag.  

Jag befriar dig i dag från den skam 

som du fått bära. 

Guds översvallande kärlek vill sätta dig fri! Det är ett signum 

för Jesus när man läser evangelierna, han sätter människor 

fria. Så sitter du nu här och känner: Jag är inte värd Guds 

kärlek, jag är inte värd att älskas. Just dig vill Gud lösa från 

skammens gegga idag så du kan få bli fri och bara få uppleva 

Guds översvallande kärlek. Gud jublar av glädje över dig! 


