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Vad är kärlek? 
Vad? 
För att förstå VAD kärlek är så läser vi ett bibelord: 

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.” 

Genom att Jesus dog på korset så visade Gud hur mycket han älskade oss. Han visade hur mycket 
han älskade dig och dina klasskamrater. Kom ihåg att han dog för dina klasskamrater lika mycket 
som han dog för dig. Han älskar dem lika mycket som han älskar dig. 
Guds kärlek är evig och villkorslös. Detta betyder att det inte spelar någon roll hur mycket eller 
hur länge du syndar, Gud kommer alltid att fylla dig med sin kärlek. Denna kärlek är även 
outtömlig, det spelar ingen roll hur mycket du ber om - det kommer alltid finnas kärlek nog för 
dig så att det kommer att flöda över.  
Kärleken syns genom både handlingar och ord. Gud har sagt flera gånger i Bibeln hur mycket han 
älskar oss och han har bevisat det genom handlingar. 

1 Kor 13 
“Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en 
skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela 
kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. 
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag 
ingenting vunnit. 
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den 
är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte 
glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar 
den. 
Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. 
Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. 
Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. 
När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men 
sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se 
ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds 
kunskap om mig. 
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.” 

I detta kapitel så ser vi hur mäktig kärleken är. Kärleken är det största och vackraste som Gud har 
gett oss. Gud och kärlek är samma sak, vilket helt enkelt betyder att när Gud ger oss sin kärlek så 
ger Han sig själv! Han vill visa sin kärlek till oss så mycket så han ger sig själv helt enkelt! 

Utmaning: Testa att byta ut ordet kärlek i kapitlet mot Gud, så kommer du få en beskrivning av 
Gud. 
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Fundera på: 
Om du visar kärlek till någon, visar du då vem Gud är? 
Skulle du vilja dela med dig av det till dina kompisar? 

Varför? 
Men VARFÖR ska vi visa kärlek till våra medmänniskor? 

Gud älskar dig och dina skolkamrater. Om du verkligen älskar någon så vill du ge den det bästa du 
har! Tänk på någon som du verkligen älskar. Dina föräldrar, pojk- eller flickvän, kompisar eller 
syskon är exempel på människor som du kanske älskar. Till dessa människor vill man alltid ge det 
bästa, för att man älskar dem! 
Gud har gett dig det bästa han har, sin son, vilket visar att han älskar dig mer än allt annat! 

Fundera på: 
Vad är det bästa du har? 
Skulle du tänka dig att ge utav det till någon annan? 

Utmaning: Tid, talang, stolthet eller sitt engagemang är olika saker som är väldigt dyrbara för 
oss. Tänk över vad du har som är dyrbart! Försök att ge utav det till några av dina kompisar! 

Det dyrbaraste vi har är Guds kärlek! Hans kärlek är evig och villkorslös, du kan inte separeras från 
den! Dina klasskamrater kanske inte känner Gud, de har inte tillgång till denna eviga källa av 
energi, kraft och kärlek. 
Detta gör det ännu viktigare att vi sprider hans kärlek eftersom alla inte har den. Gud vill ju ge den 
till dem! På samma sätt som Han gör det med dig, vill han överskölja dina klasskamrater med sin 
kärlek. Det säger han även i sitt ord. Han är så taggad att han till och med uppmanar oss att sprida 
hans kärlek till våra vänner för att Han så gärna vill lära känna dem.  

Joh 15:11-17 
“Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: 
att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv 
för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty 
en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad 
jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i 
världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt 
namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.” 

Men om jag inte älskar alla mina klasskompisar? Vad säger Jesus om dem som kastar skit på mig? 

Be för dem och fortsätt att älska dem. De behöver också Guds kärlek! Kärleken övervinner allt, 
fortsätt att fylla dem med kärlek så kommer hatet som finns i dem att brytas. Kom ihåg vad 
kärleken är (1 Kor 13). Den är mäktig, oövervinnelig och alla behöver den. 

Fundera på: 
Finns det någon i din närhet som behöver extra kärlek? 
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Utmaning: Om det finns någon som du har svårt att älska, anta utmaningen att be för dem!
Försök även att visa den personen kärlek genom att göra tjänster eller hjälpa dem! 
De är ju trots allt människor, de behöver kärlek! 

Hur? 
Nu när vi vet att vi ska älska alla människor, kommer ju frågan HUR vi ska göra det. Bibeln ger inga 
exempel på hur man ska visa kärlek i ett klassrum eller på en skola men ger många generella 
riktlinjer på hur man ska visa kärlek till sina medmänniskor. 

1 Joh 3:18 
“Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” 

Som du läser så är det viktigt att vi älskar våra medmänniskor och visar vem Gud är genom kärlek. 
Hur du sedan kan sprida kärlek på din skola och i din klass är upp till dig! Var kreativ med vad du 
kan göra för att sprida kärlek! Kanske dela ut bullar? Sätta upp lappar med komplimanger? Du vet 
vad som behövs på din skola för att sprida kärlek. 

Ny Generation-gruppen på Karolinska gymnasiet i Örebro bjöd nya elever på chokladbollar när 
läsåret satt igång ett år. Ett väldigt bra exempel på hur man kan konkret visa på kärlek, det första 
eleverna fick se när de började skolan var kristna som älskade dem. 
De stod som Jesus representanter vid ingången med öppen famn och gav dem ett välkomnande 
som visade att de älskar de elever som kom! 
Men om du inte kan göra satsningar så är det lugnt! Det viktigaste är fortfarande den dagliga 
kontakten med människor, dina relationer. Hur ska man göra där då? 

1 Kor 16:14 
“Gör allting i kärlek.” 

Detta korta bibelord visar oss väldigt tydligt vilket mindset vi ska ha i vardagen. Visa alltid kärlek, 
oavsett vad! 

Fundera på: 
Vad är att göra allt i kärlek? 
Hur kan man sprida kärlek till en kompis? 

Utmaning: Kom på en satsning för att sprida kärlek på skolan!


