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Älskar du Jesus? – Vad är det för fråga att ställa? 

Erkänn att när du hörde frågan och tog den till dig så 

blev du osäker. Du visste inte vad du skulle svara. Så är 

det med de flesta av oss. Vi är osäkra på svar om vår tro. 

Kan vi omfatta Jesus i tanke och hjärta? Är mina 

gärningar i Jesu efterföljd? Håller jag måttet? 

”Simon, Johannes son. Älskar du mig mer än de 

andra?” Simon Petrus fick frågan av Jesus. Detta var 

kanske ett par veckor efter påskdagen och Jesu 

uppståndelse. I alla fall var det den tredje gången som 

Jesus visade sig för lärjungarna efter uppståndelsen. 

”Simon, Johannes son. Älskar du mig mer än de 

andra?” Tre gånger får Simon Petrus frågan. Tre gånger 

hade han förnekat Jesus inför korsfästelsen. Vår 

evangelietext slutar med orden: ”Men den som handlar 

efter sanningen, han kommer till Ljuset, för att det ska 

bli uppenbart att han gör vad Gud vill.” Älskar DU 

Jesus? 

Skönast är det kanske att låta frågan rinna av och så gå 

hem ifrån gudstjänsten och låtsas som att frågan inte 

ställdes, att mitt liv aldrig konfronterades med den 

sanning och helighet som fyller atmosfären i Jesu 

närhet. ALLRA skönast är det så klart att kunna säga: 

”Ja, jag älskar Jesus av hela mitt hjärta!” 

Vår text idag är en del av Jesu samtal med Nikodemus, 

denne farisé och rådsherre som kom till Jesus en natt för 

att han i hemlighet var nyfiken på Jesus. Deras samtal 

innehåller flera välkända formuleringar som vi känner 

igen eller t.o.m. kan utantill. Den mest kända är ju den 

som vi kallar för ”Lilla Bibeln”, den vers som vi säger 

sammanfattar hela Bibelns budskap, Joh 3:16. ”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.”  

Men här står det ju inget om att jag ska älska Jesus, det 

står ju att Gud älskar världen – och mig. Och han gör det 

i Jesus Kristus. 

Petrus kunde, som svar på Jesu tre frågor, som bäst 

svara: ”Du vet att jag har dig kär.” ”Jesus, jag vet att jag 

förnekade dig tre gånger, jag vet att jag svek dig, jag vet 

att jag är totalt värdelös. Men Jesus, du vet vad jag 

känner för dig.” Kanske Petrus tänkte så. Vad tänker du 

om du får frågan: Älskar du Jesus? 

Svaret känns inte självklart, eller hur. Men en del i mig 

har svårt med svaret och en annan del i mig säger: ”ja 

visst, Jesus, jag älskar dig – och förlåt mina 

tillkortakommanden och min själviskhet”.  

Det är så det är. Du, precis som jag, omfattar den gamla 

människan och den nya människan – den fallna 

skapelsen och en ny skapelse. Skillnaden i de två ligger 

nödvändigtvis inte i moral eller yttre gärningar. Vi 

kristna är inte bättre människor än andra. Skillnaden 



består snarare i vem vi ser på, sätter vårt fokus på, litar 

på och vilken av våra två naturer vi släpper fram. 

Vi har så många bibelord att luta oss mot när det gäller 

det nya livet, det nya livet som ju inte är vi själva utan är 

Kristus. Gåtfullt men sant. 

Ett sådant ord är: Jag har genom lagen dött bort från 

lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 

och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. 

Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron 

på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig. 

Gal 2:19-20 

Jesus hänvisar i evangelietexten till händelser i Fjärde 

Mosebok kapitel 21. Israels folk klagade på Gud och 

Mose under ökenvandringen. Det fanns inte mat och 

dryck så det räckte. Då sände Gud giftiga ormar som bet 

folket och många dog. Detta kan vi ha svårt att förstå. 

Men Gud är Gud oavsett vad vi tycker. Han är helig och 

fruktansvärd. Inget liv finns utanför honom. Det fick de 

erfara. Men Mose bad till Gud och Gud sa att Mose 

skulle låta göra en orm och fästa på en påle. Om någon 

så blev biten skulle han se på ormen och få leva.  

Jesus gör denna händelse till en förebild för hans egen 

död på korset. Ormen från Paradiset upphängd och 

dödad. Jesus som var utan synd blev gjord till synd för 

vår skull. 

Utmaningen för oss är att klara av att se på Jesus och 

bara på honom. Han kom inte för att döma världen utan 

för att världen skulle räddas genom honom. Den som 

ser, tror, på honom blir inte dömd, men den som inte ser, 

tror, är redan dömd. Det finns alltså inget liv utanför 

Gud och det finns inget hopp utanför Jesus. 

Älskar du Jesus? Du kanske vill kunna älska honom. 

Om du tar dig tid och umgås med honom så kommer du 

att älska honom. 

Se på honom, där på korset. Se på honom, där han botar 

en sjuk. Se på honom, där han förlåter en syndare. Inte 

ska det väl behövas ett ormbett för att du ska se på 

honom. 

Han är värd att du ser på honom för hans skull, inte för 

din skull. 

Se på honom, lyssna till honom, tala till honom, använd 

hans namn – Jesus. Det kommer att förändra din tro och 

ditt liv. 


