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Kristet liv 

Vad är det att leva ett kristet liv? 

Vi har nyss läst tre bibeltexter som talar om vad det är att vara en 

god medmänniska. Man ska vara generös, god och inte vilja sin med 

människa något ont, man ska vara ärlig och inte falsk, aldrig ljuga 

utan tala sanning, inte gå och lägga sig med vrede mot någon, och 

man ska vara som en trogen tjänare som gör vad vår Herre vill. 

En god sammanfattning av hur en rejäl och bra människa borde 

vara alltså. 

Men är det speciellt kristet? Ordspråksboken skrevs ju långt innan 

Jesu tid och i de flesta religioner finns det ungefär samma 

uppmaningar som i Bibeln och samma levnadsregler. 

Och även en ateist kan ju instämma i allt det här, möjligen med 

undantag för att han inte tror att han tjänar Gud när han hjälper 

och tjänar sina medmänniskor. 

Men annars, själva etiken, uppfattningen om vad som är en god 

människa och vad som är ett gott liv, skiljer inte så mycket mellan 

olika tider och olika platser. Vi kanske gärna vill tro att en kristen 

människa måste vara moraliskt överlägsen just därför att han eller 

hon är kristen, men så är det inte alls. 

Jesus talar om att man ska bedöma trädet efter dess frukt. En 

människas handlingar och bemötande visar vem man är, inte hans 

eller hennes tro. En kristen kan vara grym och hård lika väl som en 

ateist kan vara god och medmänsklig. 

Men vad är ett k r i s t e t liv då. 

Det är att tro på Gud och att han har sänt Jesus Kristus för 

att rädda oss från ondskan och döden. Det börjar alltså med 

något som Gud har gjort, något som är helt oberoende av 

mig. 

När jag öppnar mig för detta, för Gud och hans Ande, då 

händer något med mig. Inte som ett trollslag, jag blir inte 

plötsligt ett helgon för att jag tror på Gud. 

Men när jag vet att jag är förlåten och älskad av Gud, då kan 

jag också börja älska och förlåta mina medmänniskor. 

Den kristna etiken, det kristna livet är ett utflöde av Guds 

egen kärlek och förlåtelse. Det jag får kan jag ge vidare. 

Detta är alltså grunden till det kristna livet, något Gud har 

gjort en gång för alla genom Jesus Kristus. 

Om det får gro och växa inom mig, om jag tar detta till mig 

och gör det till en del av mitt liv, om Jesus blir min vän och 

följeslagare, då kommer det också att märkas i mitt liv. 

Då kommer jag att bli en god medmänniska. Också jag 

kommer att misslyckas eftersom vi alla är syndare och i 

grunden självupptagna, men det kommer att märkas.  Jesus 

kommer att påverka mig, steg för steg. Frukten av min tro 

kommer att visa sig. 

Men, och det är viktigt, även en människa som inte tror kan 

vara en lika god medmänniska, självuppoffrande och 

osjälvisk som en troende människa. 

Även den tjänare som inte räknar med Gud kan vara som 

den gode tjänaren i Jesu liknelse om de olika tjänarna. Och 

en troende kan vara som den dålige tjänaren, som visste vad 

hans Herre ville, men  som egentligen struntade i det 



Och tänkte att det dröjer väl innan jag ska redovisa hur jag har 

förvaltat mitt liv. 

Allt handlar egentligen om hur jag handlar och hur jag väljer att leva 

mitt liv. En god människa som inte tror är bättre än en ond 

människa som har en tro. En god förvaltare är en god förvaltare 

även utan att tänka på vem han är förvaltare åt. 

Men den som vet sin Herres vilja och ändå struntar i den får också 

vara för det, menar Jesus. Pryglet som kommer är följden av ett 

sådant liv, medan den som inte alls räknar med vare sig Gud eller 

har någon moralisk kompass att följa, får mindre prygel. 

Det här är kanske grova och gammaldags bilder, men de säger 

något viktigt. Vi är alla förvaltare av våra liv. Våra liv är en gåva och 

vi har fri vilja att leva dem på olika sätt. Oss själva till behag, med 

våra egna intressen som ledstjärna och där allting egentligen bara 

handlar om att livet är en lyckochans för mig själv och kanske också 

för min familj och mina vänner, medan resten av världen är likgiltig, 

om jag inte kan tjäna något på den. 

Så grovt och själviskt kanske ingen lever sitt liv, men den dagen 

någon ber om hjälp, när en nödställd människa står på min tröskel, 

visar det ju sig vem jag är.  

Å andra sidan kan jag leva som den gode förvaltaren, med mina 

medmänniskor i fokus, trots att jag vet att jag har många fel och 

brister och ofta tänker på mig själv i första hand. 

På samma sätt som den helt självupptagne avvisar en nödställd 

medmänniska som ber om hjälp, kommer jag att vilja hjälpa till. 

Det är egentligen hela skillnaden mellan en god och en dålig 

förvaltare, en god och en dålig medmänniska. 

Själva tron på Gud gör mig inte automatiskt till en god 

medmänniska, men en tro som är levande och som får 

påverka mig och omforma mig, gör mig så småningom till en 

god medmänniska. 

Men återigen, den människa som  menar sig tro  men inte 

bär god frukt är sämre än den människa som inte tror men 

ändå bär god frukt. Tron är alltså inte nödvändig för att vara 

en god medmänniska. Allt visar sig i det dagliga livet, vem 

jag egentligen är.  

Men då kan man ju fråga sig, varför är det så viktigt med tro 

då? Om man nu kan bli en god människa utan tro så spelar 

det väl ingen roll om jag tror eller inte. 

Ja fundera ett ögonblick över vad tron betyder för dig. 

För mig betyder den att jag vet att jag är skapad av Gud, att 

Gud älskar mig och är med mig var jag än hamnar, vad jag 

än gör och vad som än händer. Jag vet att mitt liv har en 

mening, och att livet är större än det liv vi lever nu. Det finns 

liv bortom döden och våra liv är insatta i ett stort 

sammanhang; Guds oändliga värld, där vi bara kan se och 

uppleva en liten del ännu. 

Jag vet att det finns förlåtelse och nya möjligheter, varje dag 

och i alla situationer som jag kan hamna i. 

Kort sagt, tron är ett vilande och en trygghet. Jag är inte 

ensam, allt hänger inte på mig och vad jag kan prestera. 

När Gud blev människa i Jesus Kristus visade han konkret 

vad tro är. Det är att lita på Gud, tro att han vill mig väl, 

överlåta sitt liv i Guds händer. 



Om detta är viktigt; att känna tro och tillit i livet, vara övertygad om 

att jag är älskad och förlåten, och att mitt liv inte slutar med döden, 

då är tron viktig. 

Och handen på hjärtat, det är bättre att dela sitt liv med Gud än att 

vara helt ensam i ett tomt och meningslöst universum. Eller hur? 

 

  

 


