Älska
din nästa!
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Det kristna livet
KÄRLEKEN TILL NÄSTAN I PRAKTIKEN
Du skall älska din nästa som dig själv! Det är kristendomens
rättesnöre för hur vi skall bemöta våra medmänniskor. Bibeln
säger att alla människor är skapta till Guds avbild och har lika
värde. Därför kan vi inte sätta upp några gränser för vem som är
vår nästa.
Budet att älska sin nästa har inspirerat kristna till att bygga upp
en mängd organisationer som arbetar för värdiga förhållanden för
människor i utsatta situationer. Svenska kyrkans församlingsdiakoni, Stadsmissionen och Svenska kyrkans internationella
arbete är några exempel.
"Det gäller att möta sin medmänniska i ögonhöjd
- också när hen ligger ner!" (Bjarne Lenau Henrikson)
GUDSTJÄNSTEN
I gudstjänsten hör vi att vi skall leva kärleksfullt. Vi ber också
att Gud skall göra kärleken mellan oss levande och praktisk.
Från gudstjänsten sänds vi ut med budet att älska vår nästa,
på samma sätt som vi själva är älskade av Gud. Samtidigt sänds
vi också ut med Guds förlåtelse. Den behöver vi eftersom vi så
ofta ser mer till våra egna behov än till andras.
"Det goda som jag vill, det gör jag inte,
men det onda som jag inte vill, det gör jag". (Romarbrevet 7:19)
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ANSVAR OCH FRIHET
Att älska sin nästa är en stor utmaning, men Jesus går ännu längre
och säger att vi också skall älska vår fiende. Vi får inga konkreta
tips på hur vi skall handla som individer, grupp och samhälle i
specifika situationer. Var och en får vi frihet och ansvar att själva
avgöra hur man skall handla för att leva upp till kärleksbudet.
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Kristen lära
VARFÖR SKALL VI ÄLSKA VÅR NÄSTA?
Budet att vi skall älska vår nästa handlar om att ingen av oss lever
för sig själv. Människans förhållande till Gud hör ihop med
förhållandet till medmänniskan. Jesus säger att vad vi gör för vår
nästa gör vi för honom.
Kristendomens förståelse av hur vi skall leva våra liv hänger också
samman med den mänskliga erfarenheten av vad det goda är. En
sådan universell etik finns i de tio budorden. Andra religioner och
livstydningar kan också ha mycket viktigt att säga om hur vi skall
leva tillsammans.
I Nya Testamentet sammanfattar Jesus de tio budorden i ett enda:
"Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta...
och din nästa som dig själv". (Lukas evangelium 10:27)
GODA GÄRNINGAR FÖR MEDMÄNNISKANS SKULL
Kristendomen är tydlig med att vi skall agera för vår medmänniskas skull utan tanke på belöning. En människa blir inte
frälst på grund av sina goda gärningar. Frälsningen får vi ta emot
som gåva därför att Gud är en nådig och barmhärtig Gud. Gud ser
inte annorlunda på den person som gör goda gärningar. Den som
gör goda gärningar kommer inte närmare Gud än någon annan. De
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goda gärningarna är en följd av tron på en kärleksfull och
förlåtande Gud.
"Goda gärningar gör inte personen god,
men en god person gör goda gärningar!" (Martin Luther)
DET GODA OCH DET ONDA
Vi kan inte förklara varför det onda sker, men vi uppmanas att
vända oss från det. Gud ger oss styrka och mod att tillsammans
med våra medmänniskor dagligen kämpa mot det onda, mot synd
och död.
Människan är skapad till den goda Gudens avbild. Det onda, som vi
upplever i och omkring oss, kom till efter skapelsen. Därför tror vi
att det goda är starkare än det onda och att livet segrar över
döden.

"Låt dig inte besegras
av det onda,
utan besegra det onda
med det goda".
(Romarbrevet 12:21)
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Bibelns berättelser

En laglärd man ställde en gång en fråga till Jesus:
”Och vem är min nästa?” På den frågan svarade Jesus: ”En man
var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av
rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och
sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst
råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt
sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till
platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men
en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och
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han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på
såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna,
förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog
han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om
honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’
Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?”
Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade
Jesus: ”Gå du och gör som han!” (Lukas evangelium 10:25-37)
Det finns ett tydligt samband mellan ord och handling i kristendomen. Därför avslutar Jesus berättelsen med orden "Gå du och
gör som han!"

Jesus har gett oss en gyllene
regel för hur vi skall leva:
"Allt vad ni vill att
människorna skall
göra för er, det skall ni
också göra för dem.”
(Matteus evangelium 7:12)

Gud har gett oss sin Ande, som också kallas "kärlekens Ande",
för att våra liv skall präglas av kärleken.
"Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.” (Galaterbrevet 5:22)
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En personlig berättelse

M är en kvinna på 52 år. Hon döptes 2004 och är medlem i danska
Folkekirken. M berättar:
När Jesus säger att "Du skall älska din nästa", förstår jag det så att
min nästa är alla människor som jag möter. Jag försöker att hjälpa
andra när jag kan. Det är viktigare för mig än att äga materiella
ting. Man kan inte alltid vara perfekt. Jag gör också fel ibland. Då
ber jag Gud om förlåtelse.

Till det danska materialet finns en vägledning: ”Tro i mødet – indføring i
kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund”. Kåre Schelde Christensen,
Jette Dahl och Mogens S. Mogensen (red). Unitas forlag.
Fritt översatt från ”Kristus-vejen” av Mogens S. Mogensen og Kåre Schelde
Christensen (red.) med tilladelse fra Folkekirke og Religionsmøde,
religionsmoede.dk
Gunnel Claesson 2016
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