
De två barndomsvännerna


Kära vänner, 


Alla söker kärlek och vill bli älskade. Vi tycker om att gå på bröllop, se en romantisk film eller 
längtar efter att få uppleva kärleken. Bibeln säger att Gud är kärlek och att han älskar varje 
människa väldigt mycket. För att förklara hur han bevisade sin kärlek till oss vill jag berätta en 
berättelse för dig:


Det var en gång två små grabbar som gick i skolan tillsammans. De var bästa vänner och tyckte 
om att hitta på kul saker tillsammans efter skolan. De gick ut i skogen och byggde kojor och 
hittade på alla möjliga kul saker. 

Men båda växte upp och utbildade sig. Den ena läste juridik och blev en bra domare som var 
omtyckt av alla i staden. Han dömde alltid rättvist. Den andra pojken växte upp och läste ekonomi. 
Han började med tveksamma affärer och förskingrade mycket pengar. En dag hann rättvisan upp 
honom eftersom han hade så stora skulder han inte kunde betala och han hamnade i domstolen 
framför sin vän som nu var domare.  

När domaren såg sin barndomsvän som han tyckte mycket om, förbarmade han sig över honom. 
Han var tvungen att döma honom till fängelse eftersom lagen sa så, men han ville hitta ett sätt att 
hjälpa honom. Så han ringde ett telefonsamtal och sålde allt han ägde; huset och bilen, och han 
tog alla sina besparingar och köpte sin vän fri från skulden. Så mycket älskade han sin vän att han 
var beredd att ge allt för att rädda honom.


Så mycket älskade Gud var och en av oss, att han gav sin ende son för att var och en av oss inte 
skulle gå förlorad men ha evigt liv. 


På samma sätt som den ena barndomsvännen gjorde det som var fel och fick en stor skuld han 
inte kunde betala, på samma sätt är det med dig och mig när vi går genom livet och gör det som 
är fel inför Gud. 


Vi vet i vårt hjärta att det är fel att ex. ljuga, stjäla eller vara otrogen, men vi gör det ändå och tror 
att ingen ser det. Men Gud ser vårt hjärta och den dagen vi dör kommer vi stå inför honom och 
göra räkenskap för vårt liv, precis som mannen i berättelsen. 


Det finns en evighet och om vi står inför Gud med hela vår skuld går vi evigt förlorade. Synden lön 
är döden säger Guds ord, men Gud vill inte att någon människa ska gå förlorad. Precis som 
domaren, som älskade sin vän att han gav allt för att rädda honom, så gav Gud allt när han sände 
sin ende Son, Jesus Kristus, för att han skulle ta dina och mina synder på sig och betala priset för 
att vi skulle få gå fria.


Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Jesus gav sitt liv för dig och mig. 


Du kan få uppleva den kärleken och den förlåtelsen här och nu idag. Om du i ditt hjärta tror att 
Jesus har dött och uppstått för dina synder på korset, och om du bekänner Jesus som din Herre 
och Frälsare, då blir du räddad säger Bibeln. 


Du kan gå fri här idag. Det enda vi behöver göra är att ta emot den gåva han gav på korset, när 
han gav sitt liv i ditt ställe. Om du bekänner dina synder är han trofast och vill förlåta dig allt. Du 
får en ny start och ett helt nytt liv.


Gud välsigne dig!





