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‘Så säger HERREN: Utöva rätt och rättfärdighet och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Kränk 
inte främlingen, den faderlöse och änkan och använd inte våld mot dem. Utgjut inte oskyldigt blod på 

denna plats! (Jeremia 22:3 SFB). 
 

‘Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen 16 och någon av er säger till dem: "Gå 
i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?’  

(Jakobsbrevet 2:15, 16). 
 

 
 

Älska din nästa 
Reflektion  
Hur delar vi vår kärlek? Hur kan vi älska med samma kärlek som Gud har älskat oss? Det är lätt att 
donera pengar till ett specifikt ändamål och att tänka att det var vårt bidrag till att älska vår nåsta men 
Gud vill så mycket mer. Jesus helade inte bara de sjuka – han delade även med sig av de goda 
nyheterna! Vår ena hand borde möta vår nästas praktiska behov av olika slag medan vår andra hand 
borde möta vår nästas andliga behov genom att erbjuda ett liv i Kristus. Vi har inte råd att bara möta 
fysiska behov. Som Guds barn så måste vi ta steget att möta människors andliga behov. 
 

 
 ‘Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade 

kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och 
tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå.’ (1 Korintierbrevet 13:3, 8 SFB). 

 

 
 

Reflektion 
I första Korinterbrevet 13:3 så säger Paulus att våra handlingar inte är värt någonting om motivet till 
handlingarna är något annat än kärlek. Har du någon gång varit med om att ta emot en ursäkt som har 
sagts mer av skyldighet än av en uppriktig ånger och kärlek? Att tjäna vår nästa utan att älska dem är 
som att ge en ursäkt som inte är upprikitigt menad. Vi ber om ursäkt för deras situation utan att från 
djupet hjälpa dem – vi hjöper dem bara med EN arm! Att ha Guds kärlek som motivations när vi tjänar 
andra människor gör att vi känner ett stort ansvar för våra bröder och systrar. Vi blir ansvariga för de 
svaga till den dagen då Jesus kommer tillbaka. Kärleken kommer alltid att bestå. 
 
 

 
 
 



Kärlek jag frågar efter, kärlek som jag strävar efter, 
En döende kärlek som din, 

En kärlek som känner för hela världen, 
Frälsare, giv mig en kärlek som din. 
Salvation Army Song Book kör 83  

 
Bön 
Gud, vi tackar dig för gåvan av kärlek. Vi tackar för din fullkomliga och perfekta kärlek. Hjälp oss att älska 
andra människor så att dem kan se och lära känna dig. Ge oss en kärlek likt din – en kärlek som ger allt 
och bygger upp ditt rike. Vi vet att, även som dina barn, så faller vi ofta, så vi ber dig att kliva in när vi 
inte längre räcker till. Vi vill luta oss mot dig när det känns omöjligt att älska. Amen. 
 

Kärleken som sökte mig! 
Blodet som köpte mig! 

Nåden som ledde mig in i fåran, 
Underbar nåd som ledde mig hem. 
Salvation Army Songbook kör 218 

 
Bön 
Gud, du sökte oss och älskade oss. Du gjorde din egen son till människa och levde, älskade och dog för 
oss. Du älskar oss fortfarande trots vår brister. Vilken underbar nåd! Låt vår kärlek få bli gränslös och nå 
alla dem som behöver den. Vi är tjänare – hjälp oss att ha ett tjänande hjärta. Välsigna ditt folk, Herre. 
Amen. 
 
Reflektion 
På vilka sätt saknar dina handlingar kärlek? Hur kan du och jag älska ännu mer och ännu större? Skriv ner 
olika sätt på hur du kan älska andra och behåll den listan i din Bibel som en påminnelse. 
 


