
Veckoandakt juni

 Under Juni månad kommer
ni att kunna ta del av fyra

andakter som jag har skrivit.
Jag heter Ellen Johansson

och bor i Långaholmen och
är just nu hemma och

mammaledig och spenderar
mycket tid med vår lilla Svea.

Jag har skrivit andakter
utifrån fyra kända

berättelser från
evangelierna. Vi kommer att
få följa med Jesus och se hur
han agera i olika situationer.
Jag hoppas att ni liksom jag

blir inspirerad av honom och
längtar efter att få bli mer lik

Jesus. Varje vecka får ni en
fundering och en utmaning

att ta del av. Hoppas att
detta får vara till glädje och

nytta för någon.
 Vänlig hälsning

 Ellen Johansson  

Vem är Jesus?



Luk 10: 25-37  
Den barmhärtige Samarien  
En laglärd ville sätta Jesus på prov och frågade honom: Mästare vad ska jag göra för att vinna evigt
liv?  
Jesus svarade: Vad står det i lagen? Hur lyder orden?  
Han svarade: “Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela
din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”  
Jesus svarar, helt rätt om du gör det, så får du leva.  
Mannen funderar en stund, för att visa att han är rättfärdig frågar han: 
Jesus? Och vem är min nästa?  
På det svarar Jesus med en liknelse. 
En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko. När han plötsligt blev överfallen av rövare, de slet i
honom, drog av honom kläderna och slog honom illa. De lämnade sedan platsen och mannen helt
ensam.  
En präst råkade gå samma väg ner till Jeriko. När han såg den skadade mannen vek han undan och
gick förbi. Senare gick en ledare förbi, när han såg den skadade mannen så gjorde han precis som
prästen, han kollade åt ett annat håll och gick förbi. Sist kommer en fiende till mannen. Han fylls
av medlidande. Sätter sig på knä i jämte mannen och börjar tvätta hans sår och plåstrar om
honom. Han har med sig en åsna. Han lyfter upp mannen på åsnan och tar med honom till ett
värdshus där han tar hand om honom. Han säger till värden: här har du lite pengar, jag måste gå
men ta du hand om honom nu och om det kostar mer så kommer jag förbi med mer pengar på
hemvägen.  
Jesus frågar nu den laglärde: Vilka av dessa tre var den överfallne mannens nästa? 
 Den som visade honom medlidande och godhet.  
Då sa Jesus “Gå du och gör som han”.

Jesus är annorlunda
Här får vi vara med i ett samtal
mellan människa och Gud. En
människa som ställer Jesus mot
väggen. Detta är ett samtal som
många säkert har hört och läst om
många gånger förut. Vad kan vi ta
med oss av detta samtal idag? 

Vem är du och jag? Är vi den som har
blicken och tanken någon
annanstans, som inte hinner stanna
upp, som tar ett steg åt sidan och går
förbi vår medmänniska? Eller är vi
den som ser vår fiende, som väljer
att stanna, ta ett steg närmare och
sträcka ut sin hjälpande hand? Eller
är vi den som erkänner vår svaghet
och ber om hjälp?  

Jesus lägger ingen värdering i vem
som gör rätt och fel. Han säger inga
fördömande ord om prästen och
ledaren som denna gång valde att gå
förbi. Det är inte kört för deras del, de
kommer hamna i andra
sammanhang där de kan handla
annorlunda. 

Samma är det för oss idag, ibland är
det vi som går förbi vår
medmänniska. Då bekvämlighet,
rädsla och osäkerhet styr vårt val.
Men när vi nästa gång får chansen att
räcka ut en hjälpande hand och vågar
trotsa känslan av otillräcklighet och
rädsla förmedlar vi hopp och växer
som människor. 



 
 

Den här liknelsen vill främst lära oss
att Gud är kärlek och han vill ge oss
lite av sin karaktär. Han vill att vi ska
visa på medlidande, godhet och
kärlek. Jesus vill i denna liknelse
förklara att inga titlar eller
ställningar i samhället betyder något.
Det som betyder något är om vi har
KÄRLEK och agerar med kärlek i de
situationer vi hamnar i. 

Det vill säga, gör som Jesus. Jesus är
den barmhärtige samariern. Gör det
han gör och med hans kraft. Följ Gud
över gränser – även till din fiende!
”Var barmhärtiga så som Gud är
barmhärtig” Tro utan gärningar är
tomma ord. Vi behöver agera.

Agera med kärlek i de situationer du
möter, det är inte alltid lätt men Gud
är med dig. Jesus var annorlunda han
stack ut, till skillnad från människor
så är han kärlek och allt igenom god.
Vi är inte Gud, vi är människor som
lever i en värld som är trasig. Vi
kommer att göra fel för vi är
människor. Men det som är fint är
när vi har tagit emot Jesus i våra liv
så får vi ta del av hans oändliga
kärlek till oss.

 

 
 
 
 

Vi får ta emot av hans nåd, det är
som en gåva som Jesus ger till oss
utan att vi förtjänar den. Han ger
denna gåva till oss för att han älskar
oss så oändligt. Det innebär att när
vi gör fel och känner oss otillräckliga
kan vi be om förlåtelse och Guds
nåd. Så att vi nästa gång kan våga
agera annorlunda och visa på hopp
och växa som människor. 

Jag tror också det är viktigt att våga
visa sin svaghet och ta emot andras
hjälp och omsorg när det behövs. Vi
vill ofta klara oss själva och visa oss
starka i alla situationer. Men vi
behöver varandra och vågar man
visa sig svag är det lättare för andra
att sträcka ut sin hand och hjälpa.
Och det blir lättare för en själv att
nästa gång ta ett steg närmare och
sträcka ut sin hjälpande hand till en
medmänniska som behöver den. 

När vi tagit emot Jesus i våra hjärtan,
så vill han att vi ska agera med
kärlek där vi går fram. Han vill att vi
ska vara annorlunda och sticka ut.
Jesus vill inte att vi gör skillnad på
människor han vill att vi ska älska
vår nästa. 

Veckans fundering: 
 

Vem möter mig med
barmhärtighet utan gräns? 

 
Veckans utmaning: 

 
Våga trotsa känslan av
otillräcklighet och rädsla,
sträck ut din hjälpande hand
till någon som behöver den,
kanske till och med din
fiende?! Gud är med dig!

 


