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Medmänniskan 
»Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det 

är vad lagen och profeterna säger.« Matt 7:12 

 

Dagens evangelium är kort och koncist. Inget krångel eller långa utläggningar – 

dagens evangelium är så självklart. Eller? Människorna på Jesu tid visste vad som 

var rätt och fel och ändå säger Jesus detta till dem. Hur är det idag då? Vet vi vad 

som är rätt och fel? Så här i Coronatider med all den oro det för med sig? Visst är det 

väl ganska självklart att vi håller avstånd, spritar händerna, nyser i armvecket och 

stannar hemma när vi känner oss snuviga. Eller?  

Nu precis som då så måste vi alla påminnas om vad som gäller. Kunskap är en 
färskvara som regelbundet behöver fyllas på. Det kan tyckas självklart att ta hänsyn 
till varandra. Men så snart något är självklart så tenderar vi att ta det just för självklart 
och då släpper vi vaksamheten och sakta – utan att mena något illa – så släpper vi 
efter, det går ju bra – inget verkar hända. Och så släpper vi efter lite till och det känns 
skönt. Men så händer faktiskt något och vi påminns om det där självklara – det som 
vi nästan glömt bort för att det är så självklart. Då skärper vi oss ett tag till.  
 
Får jag fråga en personlig fråga? Hur behandlar du dig själv? Vilket tonläge har du 
när du pratar med dig själv? Är du anklagande? Uppmuntrande? Snäll? Sur? Glad?  
 
En sak som gör mig personligen orolig är att inte vara smart nog. ”Tänk om jag är 
dum?” Om jag är dum som inte förstår och fattar – då räknas inte jag. Och när de 
tankarna kommer så kryper jag ihop i ett hört i min själ och skakar.  
Så när jag hamnar i ett trängt läge så tar jag fram det värsta jag vet - det jag är mest 
rädd för och använder det mot min nästa. Jag tar i från tårna och kallar dig för dum. 
För det är det är det jag mest rädd för – att inte räknas för jag är dum.  
 
Vad skulle hända om vi var ärliga inför oss själva med vad vi är rädda för? Vad skulle 
hända om jag inför min nästa var ärlig och öppen med min oro? Om jag la ner mitt 
vapen som jag plågar mig själv med och började säga andra saker till mig själv? Om 
jag började behandla mig själv med respekt och pratade med mig själv med ett snällt 
tonläge. När jag gör det så orkar och klarar jag av att se min nästa med helt andra 
ögon. När jag förstår att det finns plats för mig – så är det lätt att ge plats åt min 
nästa. När jag inte tror att jag måste slåss för mitt utrymme utan lugnt kan vila där jag 
är så blir det inte hotfullt med att andra tar plats.  
 
Dagens evangelium kallas för den Gyllene regeln. Den finns i alla världsreligioner 
och har följt människan i alla tider på olika sätt.  
Till exempel:  
Buddhismen: ”Plåga inte andra med det som pinar dig själv.” (Udandvarga 5:18)  
Hinduismen: ”Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle 
vålla dig smärta, om det gjordes mot dig.” Mahabarata 5:17 



Judendomen: ”Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta 
är hela Torahn. Det övriga är förklaringar. Gå och läs!” (Hillel) 
 
I den kontext där Jesus rör sig så är det här så självklart. Så självklart att det har 

glömts bort, det har förhandlats bort, det har bortförklarats. Så istället för att citera de 

välkända texterna rakt av från Torahn så formulerar han om dem. Han gör det för att 

få sina åhörare att faktiskt höra vad hans säger, för att få fram något viktigt. Och han 

gör det i positiva termer, i självklara termer. ”Behandla andra som du själv vill bli 

behandlad” Hur svårt kan det vara? Jättesvårt – och jätteenkelt. För jag måste tänka 

efter en smula. Men det går – vi hjälps åt. En dag i taget, en tanke i taget, en 

handling i taget. Tillsammans med varandra och Gud så skapar vi en värld där alla 

får plats. Självklart! 


