
Andakt till Ny Generation-gruppen

 

Andakt 
Du är älskad



Andakt till Ny Generation-gruppen

Du är älskad 
Bibeln är full av saker som säger hur vi ska bete oss och agera i olika situationer. Eftersom vi är 
människor så gör vi alla fel, men Jesus säger att det budet som är störst av alla är att du skall 
älska din nästa som dig själv.  

Vem är då din nästa? 

Enligt Google betyder nästa “närmaste”. Alltså de som står oss närmast i varje stund. Det betyder 
att varje människa vi kommer i kontakt med är vår nästa. Det betyder att din bästa kompis, din 
lärare och tiggaren som sitter utanför Willys är din nästa.  
I den här andakten kommer jag ta upp tre anledningar där jag berättar varför du ska älska din 
nästa. Varför ska du älska och vad betyder det för dig? 

Anledning 1: Det sitter i ryggmärgen 

Matt 5:43 
“Du har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska 
era fiender och be för dem som förföljer er”  

Jesus säger i den här bibelversen att du inte bara ska älska dem som du tycker om utan du ska 
också älska den som du är lite irriterad på och den som du inte tycker om. Vi vill alla bli älskade, vi 
söker efter bekräftelse hela tiden från andra människor och ibland märker vi inte ens av att vi gör 
det. Det sitter så långt in i ryggmärgen att bli älskad och vi är så beroende av det! Vi vill alla ha 
åtminstone en person som vi har nära hjärtat, en person som vi verkligen älskar. Det kan vara en 
familjemedlem, pojk- eller flickvän eller en förebild som man ser upp till.  
Vi vill alla ha en person som ger oss kärlek och bekräftelse för att vi vill veta att vi har en 
betydelse och att det kan finnas en mening med livet. Vi har alla också den personen som vi 
irriterar oss på eller inte riktigt klickar med.  

Idag söker vi bekräftelse på så många olika sätt, det är inte bara öga mot öga som man söker 
bekräftelse för utan också till exempel på Instagram, Facebook och och Twitter. Genom många 
“likes” på Instagram så känner man sig bekräftad och godkänd av samhället. Men grejen är då att 
man bara vill ha mer och att man börjar göra sig till nåt som man inte riktigt är.  
Jag har på senaste tiden tänkt på vilken stor industri det är med smink och kläder. Den har blivit 
mycket större och idag ska man ha en speciell utstyrsel för att bli “accepterad”. Ex. min bror som 
är 12 år önskar sig märkeskläder till julafton. Man vill bli accepterad och då är det lättare att sätta 
på sig “de rätta kläderna” än att acceptera sig själv. Jag sätter också på mig “de rätta kläderna” 
och vill se snygg ut. Det är absolut inget fel på det men om alla förstod den ultimata kärlek som vi 
har fått från Jesus skulle man inte vilja vara någon annan person än någon som älskar Jesus. 
Om vi bara lär oss att älska våra medmänniskor istället för att vara sur och arg skulle livet vara så 
mycket lättare.  

Det sitter i vår ryggmärg av att vilja bli älskade och vi är villiga att gå långt för att bli det. Men lär 
dig att älska din medmänniska och må bättre! Gör det du vill att andra ska göra för dig. 
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Anledning 2: Gud säger det  

3 Mos 19:18 
“Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som 
dig själv. Jag är herren” 

I det kapitlet ger Gud Mose och det israeliska folket helighetsregler, saker att förhålla sig till, saker 
man ska och inte får göra. Han säger att du skall älska din nästa som dig själv. Han är väldigt tydlig 
i det bibelordet och det finns inget tvivel om vad han vill att du ska göra. Han vill att du ska älska 
din nästa som dig själv.  

Först ska du älska dig själv och sen andra, det kan vara svårt att älska sig själv idag även om man 
tycker att det är självklart. Genom att älska andra ser jag det som att du bryter en ond cirkel. Om 
du är sur eller arg på en person i din närhet blir den personen också sur och arg vilket också förs 
vidare till andra människor och det blir en dålig stämning och en dålig dag för alla. Börjar du älska 
dina medmänniskor så bryts den onda cirkeln. 
Gud säger att du inte ska tycka illa om andra personer eller mot din familj, dina klasskompisar och 
dina allra närmaste vänner. Du ska istället ha kärlek och förståelse för dina medmänniskor, din 
nästa - de som du har i din omgivning. 

Guds ord är störst och det är han som har sista ordet. Vi ser genom historien att det är han som 
har makten och han har det för att han älskar oss så mycket. Det var han som skapade oss och 
han gav upp sin egen son för våran skull. Det bevisar hur mycket han älskar oss och fortfarande 
gör. Det är därför vi måste älska våra medmänniskor! 

Anledning 3: Jesus älskar oss 

Joh 15:11 
“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 älskar er”  

Jesus älskar alla människor på jorden, han älskar oss så mycket att han gav sitt liv på ett kors för 
vår skull, för att vi skulle kunna prata och vara med Gud hela tiden. Vilket vi också kan göra. Han 
vill därför att vi ska älska varandra så som han har älskar oss och fortfarande gör efter 2000 år. 
Han vill att vi ska älska vår nästa för att han älskar oss. Vi har fått del av hans kärlek och hans nåd, 
vi har fått möta Gud i vardagen på olika gudstjänster och det hade vi inte kunnat göra om inte 
Jesus älskade oss så mycket. Då är det väl självklart att sprida vidare den kärleken som vi har fått 
från Gud till andra människor för att de också ska få en chans att känna av den kärleken som vi får 
från Gud!  

Det kan vara svårt att älska sin nästa, det är därför man måste lära sig att älska andra personer. 
För att lära sig att älska kan man till exempel ha i åtanke när du går på stan eller går i skolan att 
älska människor. Tänk att du tycker om dem och säg det till dig själv. Man kan ha en påminnelse 
på mobilen varje dag vid en viss tid som hjälper dig att komma ihåg att gå ut ur onda tankar och 
börjar tänka goda och snälla saker istället för destruktiva tankar. Till slut kommer det gå 
automatiskt och du hinner inte ens tänka innan du vet att du älskar den personen. När den 
personen som sitter bredvid dig i bussen käkar chips extra högt och du bara vill  slänga ut 
chipspåsen genom fönstret så kom ihåg att älska den personen trots det.  
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Du ska älska din nästa för att det är vår vilja att bli älskade och accepterad av andra personer. Du 
ska älska din nästa för att Jesus säger det och du ska älska din nästa för att du är älskad av Gud. 
Tre enkla saker att komma ihåg nästa gång en annan person gör något jobbigt, och kom ihåg att 
ha kärlek för de personerna som du kanske inte riktigt gillar.  
Kom ihåg att din nästa är dina personer som du hänger med men också de som du ser när du går 
på stan eller den som du sitter bredvid på bussen. Din nästa finns överallt!


