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Älska din nästa 
Att vara kristen kan vara väldigt svårt ibland, att stå emot dåliga tankar och inget mindre än att vi 
också gör fel typ hela tiden och iallafall kan jag undra ibland varför inte livet blir lättare när man 
har tagit emot Jesus? Det blir det också på ett sätt för när vi tror på Jesus har vi nån som har 
tagit alla synder på sig och som älskar oss utan gränser. Vi kan också lägga allt på honom, vi 
behöver inte bära våra bördor själva. Jesus älskar oss och han älskar dig, men vad kan vi göra för 
att dela vår tro? Eller ska vi behålla tron för oss själva? 

1 Joh 3:16  
”Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv 
för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men 
stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska 
med tomma ord utan med handling och sanning.” 

Den här bibelversen är huvudtemat i den här andakten och kortfattat så betyder det att vi inte 
ska vara åskådare utan älska andra människor med att göra nåt för dem ex. ge din kompis en bulle 
eller säg en kommentar om hur snygg en tröja är. Man kan tycka att det inte gör någon skillnad 
om jag säger att den tröjan är snygg eller berömma en annan persons prestation men det gör 
skillnad och det ska jag berätta för dig nu.  

Nathalie på Yrkesskolan 
Nathalie på Yrkesskolan i Linköping kände att hon ville göra något för att få kontakter på sin  nya 
skola och hon ville också sprida massa med glädje. För att göra det här bestämde hon sig för att 
ha en godispåse i skåpet och när kompisarna kom till skolan skulle hon skrika “Godisdag”  och 
dela ut till de personerna som ville ha. Det var många personer som ville ha och de blev väldigt 
uppmuntrande. Efter det hade gått några gånger sen hon började dela ut godis så började 
hennes kompisar ta med sig deras kompisar för att fråga efter godis. Det var väldigt 
uppmuntrande och folk blev glada för att de fick godis. Till slut blev det så att de inte bara kom 
för lite godis utan de började sätta sig ner med Nathalie och prata, det blev en plattform för 
henne där hon kunde dela sin tro och lära känna mer människor.  

Ett litet initiativ gjorde till att Nathalie fick massa bra samtal och hon fick sprida kärlek på sin 
skola. Hon tog tag i saker och ting när hon kände att hon ville sprida en bättre stämning på sin 
skola. Hon satt inte hemma och klagade på att hon inte kände någon i sin nya skola utan hon 
bestämde sig för att göra något åt det. Ibland kan det bli att vi blir bekväma där vi är och vågar 
inte gå utanför vår “safety zone”, vi blir fast i soffan framför Simpsons och vi är bekväma med det. 
Det kan vara så att man vill sitta i soffan ibland och bara vila men se till att inte fastna så att du 
inte kan komma ur. Alltså helt enkelt våga ta lite mer chanser och de behöver inte vara så stora, 
du kan göra som Nathalie att dela ut godis till kompisar eller ge en extra kram till en vän för att 
visa extra kärlek. 

1 Joh 2:3-6 
“Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger : “Jag känner 
honom” men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den 
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som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den 
som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.” 

Den som tror på honom ska visa i handling och sanning sin tro och det är då du har nått din 
fullhet i att älska Gud och andra människor. Men vi är människor och vi gör misstag och det är 
inte alltid lätt att stå fast i sin tro, det är inte alltid lätt att älska andra människor. Det är vid sådana 
tider som vi behöver lära oss från Jesus hur han handlade med andra människor och inte minst 
med sin fader Gud. Jesus bad hela tiden och det var ofta att han gick iväg för en stund i lugn ro 
och bad. Även Jesus behövde prata med Gud och därför behöver vi också göra det. När det suger 
i våra liv behöver vi vända oss mot Gud och snacka av oss och helt enkelt vara med Gud för det 
behöver vi. 

TIPS: 
Lite praktiska saker du kan göra om du inte vet hur i handling du kan sprida din tro är att ex 

• Börja göra vardagliga saker ex. plocka ut diskmaskin hemma, ge din kompis en chokladkaka 
eller bara en extra kram 

• Bjud din kompis på ett mål mat 
• Säg “hej” till busschauffören 

För att sprida kärlek där du är behöver du inte göra mer än en liten gärning för en annan person 
för att visa kärlek. Jag uppmanar dig till att göra något för dina klasskompisar och vänner inte 
bara för att det är bra och uppmuntrande utan också för att Jesus säger att vi inte ska älska i 
tomma ord utan med handling och sanning. 
Gå ut i handling och visa den kärlek som du har fått från Jesus till andra människor  
Gå ut i sanning och berätta om din tro  
Gå ut och och bevisa vart den riktiga kärleken kommer ifrån genom din kärlek till andra 
människor.


