
Men att Gud skulle 

älska oss är väl mest ord 

och inget man märker?

När tycker du att det är lätt
respektive svårt att förlåta?

 Finns det sådant som är 
värt att offra sitt liv för?

Finns  det sådant som 
inte går att förlåta?

KÄR LEK 

Gud älskar oss och vill vara vår vän. Som vän gör Gud så som 
vi själva ofta gör med vänner – bjuder oss att äta tillsammans. 

”Kom och ät!” Nattvarden är en måltid mellan vänner, en rela-
tion där vi bjuds in i ringen och kretsen runt Jesus. I nattvarden 
minns vi Jesus och möter honom så som han mötte oss i vårt 
dop. Att fira nattvard är ett sätt att leva i sitt dop. 
 Precis som dopet är nattvarden ett sakrament där vi möter 
Gud konkret, som kropp och blod, i bröd och vin. Det är ett 
mysterium, vilket inte är så konstigt – det handlar ju om kärlek. 
 Kärlek hör också samman med offer. Att ge av det man 
har och av sig själv till någon annan. Jesus älskade så mycket 
att han gav sitt liv och offrade sig. Därför sägs vid nattvarden:
Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet.
 Men det är sällan enkelt att offra sig. Det kan vara mycket 
lättare att roffa åt sig. På samma sätt misslyckas vi ibland 
att leva i kärlek. Vi missar målet med att leva i kärleksfulla 
relationer. Därför behöver vi alla förlåtelse – både att ge till 
andra och att själva ta emot. 

Förlåtelse är både skönt och svårt. Det är skönt att, när vi 
gjort något fel mot någon, då få lov att höra: ”Trots det som 
du har gjort vill jag fortsätta vår relation – jag förlåter dig.” 
Men ibland är vi med om saker där ingen mänsklig förlåtelse 
tycks finnas, där vi faktiskt inte kan fortsätta relationen.
 Men Gud kan förlåta allt. Det låter omöjligt och går inte 
att förstå. Men det finns ingenting en människa kan göra som 
skulle få Gud att ge upp dopets relation med henne. I Guds 
ögon duger vi alltid och är värdefulla sådana som vi är. 
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