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Predikan av Solveig Högberg 

 

 Medmänniskan 

 

1 Mos 15:7-11 

Rom 13:8-10 

Matt 5:38-48 

 

När jag ordinerades till pastor ställde biskopen, i ordinationsgudstjänsten, en massa frågor till 
mig, närmare bestämt tjugofem stycken, som det naturligtvis förväntades att jag skulle svara 
”ja” på och därtill hade han nio förmaningar som jag också skulle svara ”ja” på. 
Det är frågor och förmaningar som blivande präster i Metodistkyrkan allt sedan John Wesleys 
dagar på 1700-talet, har fått. Det kallades för den historiska prövningen. 
 
Det mesta var förhållandevis enkelt och självklart: 

- Har du tro på Kristus? 
- Har du studerat Metodistkyrkans läror? 
- Vill du göra hembesök? Osv 

Så några uppmaningarna: 
Var flitig, var aldrig sysslolös, var punktlig, förändra inte våra regler utan håll dem. 

 
Men det fanns ett par frågor som stack ut och som faktiskt genom åren har gjort att inte alla 
som varit på väg ut i tjänst har valt att låta sig ordineras. 
 
Det var allvarliga, närgångna och utmanande frågor. 

- Far du efter fullkomlighet? 
- Väntar du bli fullkomlig i kärlek i detta livet? 
- Strävar du allvarligt därefter? 

 
Nu är det fyrtiotre år sedan jag ordinerades och jag har väl inte så många år kvar i min 
pastorstjänst, men jag måste erkänna att jag, även om jag redan 1976 svarade ”ja” på frågorna, 
ännu inte är fullkomlig i kärlek. Det märker både ni och jag av. 
 
Har jag då misslyckats? Vem kan bli fullkomlig i kärlek i detta livet? Vem kan egentligen 
våga svara ”ja” på de här frågorna? 
 
Som ung pastor fick jag god hjälp, av en gammal vis pastorskollega, med att tolka 
frågeställningen. 
Han förklarade det ungefär så här: 
Gud har lagt ett frö av fullkomlighet i ditt hjärta. Men för att det ska kunna blomma ut så 
behöver det vårdas, det behöver omsorg, vatten, ljus, näring och mycket annat. 
I den värld som vi lever i, här där allt är ofullkomligt, så brister vi i omvårdnaden och det 
finns brister i det liv vi lever, det samhälle vi lever i, den jord vi lever på, brister som hindrar 
fröet att fullkomligt blomma ut. 
Men en dag, när allt blir fullkomligt, då kan fröet slå ut i full blom. (I himmelen) 
 
Den förklaringen och bilden hjälpte mig då och har hjälpt mig genom åren då jag kämpat med 
att förhålla mig till ordinationens utmanande frågor. Jag bär på ett frö av fullkomlighet. Jag 
får sträva efter att vårda det. 



 
Omvårdnaden, som min pastorskollega talade om, kan innebära mycket. Exempelvis bön, 
bibelläsning, samtal och mycket annat som hjälper oss att växa som kristna. 
 
Med bilden av fröet som bakgrund blir kanske inte den viktigaste frågan, ”förväntar du dig att 
bli fullkomlig i kärlek i detta livet”, utan mera ”strävar du därefter”? 
Att vårda fröet är att sträva efter fullkomlighet. 
 
Detta är en glimt av min livsberättelse. 
Men det är inte bara blivande pastorer som får uppmaningen att sträva efter fullkomlighet. Vi 
möts också av den uppmaningen i dagens bibeltexter. 
 
Hur mycket jag än tycker om The Messages tolkning av evangelietexterna så tycker jag att vi 
i den översättningen i dagens textavsnitt inte möter allvaret i det som Jesus säger. 
Översättningen tar udden av allvaret. 
I The Message står det: ”Skärp er. Ni är himmelrikets undersåtar. Visa det. Visa vad Gud har 
gjort er till. Bjud andra frikostigt och glatt på er själva, som Gud bjuder er på sig själv”. 
 
Det kan i och för sig vara nog utmanande, det är en god påminnelse och uppmaning, men jag 
menar att Bibel 2000 och många andra översättningar säkert är närmare vad Jesus sa, när det 
står: 
”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig”. 
 
Nu finns det ju inget egenvärde i detta att vara fullkomlig. Fullkomlig kan man aldrig bli i en 
isolerad tillvaro.  
Jesus berättar om hur fullkomligheten ska ta sig uttryck i relationen till andra människor. 
Därför läser vi dessa Jesus ord den söndag som har temat ”Medmänniskan”. 
 
Uppdraget och utmaningen vi alla får är alltså ”var fullkomlig”! 
Konsekvensen, handlingsmönstret eller vägen för att kunna bli fullkomlig är den som Jesus 
visar med orden: 
”Ni ska älska era ovänner. Låt dem locka fram det bästa ur er, inte det värsta. Om någon gör 
livet tufft för er så svara med att be desto ivrigare.” 
 
Jesus bryter verkligen med det som gällde för hans samtid. 
Han försökte skaka om folk, för att få de som lyssnade att tänka – tänka utanför det invanda 
mönstret. 
Det invanda mönstret var ”Öga för öga, tand för tand” ”Älska de dina och hata dina fiender”. 
 
Blodshämnd och vendettor var vanligt på Jesus tid, men dessvärre är det fortfarande vanligt 
både här i Sverige och runt om i världen. Vi får dagliga rapporter om det. En spiral av våld 
drar igång när man känner att man måste hämnas då någon gjort något ont. 
Ett sådant tänkande och handlande är det oerhört svårt att få stopp på och drabbar både den 
som betraktas som skyldig och den oskyldige. Det har vi, inte minst de senaste veckorna, både 
läst och hört om. 
 
Jesus försökte få dem som lyssnade på honom att tänka om, tänka annorlunda, men både då 
och nu finns alltför många som håller händerna för ögon och öron och inte vill se och höra. 
 



Jesus utmanar detta sätt att leva och hjälper oss att fundera över vad som händer om vi bryter 
den onda cirkeln av brott och straff? 
Vad händer om vi vänder andra kinden till? Vad händer om vi älskar våra fiender? Vad 
händer om vi ber för dem som vill oss illa? 
 
Jag låter de frågorna stå obesvarade. Fundera vidare på vad det betyder i ditt liv. 
 
Egentligen var det inte något nytt som Jesus kom med. Redan bland lagarna i Femte Mosebok 
(vår GT text) så fanns uppmaningarna att inte hålla handen sluten för de fattiga, att öppna 
handen för den nödlidande, att låna ut till den som behöver det  
Där fanns också uppmaningen att göra det även om man riskerade att inte få igen det utlånade. 
 
Det var ju så att vart sjunde år skulle skulderna avskrivas. 
Risken fanns då naturligtvis att ju närmare skuldavskrivningen man kom, ju tuffare blev det 
att låna ut för risken ökade att inte hinna få igen det utlånade. 
Men de som hörde dessa ord uppmanades att inte vara så ogina, så hårdhjärtade, ha sådana 
baktankar eller att ens tänka att förutsättningen för att vara generös skulle vara att man får 
igen och naturligtvis helst med ränta.  
 
”De fattiga finns alltid ibland er”, står det. Det är som om uppmaningen blir att det faktiskt 
inte är någon idé att skjuta upp engagemanget eller hjälpen. Gör vad du kan just nu! 
 
Det är lätt att först vilja se om sitt eget hus och sedan se andra behov som finns. 
Uppmaningen i texten är alltså: ge till dem som behöver. Oavsett hur du har det. Det finns 
alltid något att ge, det handlar inte enbart om pengar. Vi har så mycket annat som vi i 
solidaritet kan ge. 
Löftet vi får är: med givandet följer välsignelser från Gud. 
 
Paulus följer upp den tanken i Romarbrevet: ”samla inte på er skulder, förutom den väldiga 
mängd kärlek ni är skyldiga varandra.” 
”Älska andra människor lika mycket som dig själv. Det är aldrig fel att visa människor kärlek. 
Vad lagen i sista hand går ut på är att visa kärlek.” 
 
Det betyder ju inte att kärleksbudet upphäver andra lagar och bud, det är en sammanfattning 
av dem och en konkretisering av dem och om alla levde efter kärleksbudet så skulle ju 
egentligen inga andra lagar och bud behövas. 
 
För Jesu ord är inte en kritik av lagen, utan det är en kritik av tillämpningen av den och Jesu 
ord är en fördjupning av den. 
Det handlar om att vara fullkomlig i kärlek för Guds skull och för medmänniskans skull. 
Jesus har tidigare i sammanhanget sagt ”Jag har inte kommit för att upphäva lagen, jag har 
kommit för att uppfylla den”. 
 
Detta som sägs både i Gamla Testamentet, Episteltexten och i Evangelieläsningen är inte 
enbart ett etiskt handlingsmönster. 
Även om det skulle räcka långt och förändra tillvaron för den utsatte, få stopp på 
hämndtänkandet och våldet också i vår tid. 
 
Jesus erbjuder oss något mer än ett etiskt handlingsmönster. Han erbjuder livsförvandling. 
Det handlar helt enkelt om vem och vad som utgör centrum i våra liv. 



 
Var fullkomlig, inte som din bänkgranne, inte som din medmänniska, inte ens som den allra 
bästa pastorn! 
Var fullkomlig som din fader i himlen är fullkomlig, säger Jesus. 
Du blir aldrig jämförd med andra. Du blir jämförd med Gud. 
Den fullkomligheten får vi sträva efter. 
Den kärlek som Jesus vill leda oss till finns redan hos Gud. Därför kan Jesus säga att vi ska 
vara fullkomliga som Gud är fullkomlig. 
Vi får sträva efter att ta emot och leva i Guds radikala och självutgivande kärlek. 
 
Vi får leva i skärningspunkten mellan redan nu och ännu inte. 
Redan nu får vi vara med och gestalta himmelriket på jorden. 
Ännu är vi inte där. 
 
Det Jesus vill är att vi ska träna oss i kärlek. 
Det handlar om att öva sig i radikal kärlek. 
Jesus vill se förvandlade hjärtan och förändrade handlingsmönster. 
Du bär fröet till fullkomlighet i ditt hjärta. Låt det få all hjälp att växa och blomma. Sträva 
efter det på alla sätt. 
Det är att vara en sann medmänniska. Det är att sträva efter fullkomlighet i kärlek i detta livet! 
 
Eftersom temat för söndagen är ”Medmänniskan” har jag valt att byta ut den vanliga 
Trosbekännelsen mot Metodistkyrkans sociala bekännelse. 
 
Vi tror att Gud har skapat världen.  

Vi tror att Jesus Kristus har återlöst den.  

Vi tror att den helige Ande lär oss att se vad Gud har gett oss.  

Vi ångrar att vi många gånger vanhelgat hans gåvor och gjort dem till avgudar.  

Vi tror att den fysiska världen är Guds händers verk. Vi vill arbeta för att den bevaras, 

utvecklas och används med vördnad och ansvar av oss människor. Vi tar med glädje emot de 

välsignelser Gud ger oss själva och andra genom samhället, äktenskapet, sexualiteten och 

familjen. Vi vill försvara alla mäns, kvinnors, barns, ungas, gamlas och handikappades 

rättigheter. Vi vill arbeta för bättre livskvalitet. Vi motsätter oss all diskriminering av de som 

tillhör en annan ras, folkgrupp eller religion än vi själva. Vi slår vakt om deras rättigheter 

och värdighet.  

Vi tror på människors rätt och plikt att arbeta för eget och andras bästa och på deras rätt till 

en säker arbetsmiljö.  

Vi tror på människors rätt att äga och på deras plikt att förvalta sin egendom som ett lån från 

Gud.  

Vi tror på kollektiva förhandlingar och konsumtion under ansvar.  

Vi tror att ekonomisk och social nöd kan och skall avskaffas. Vi vill kämpa för fred i världen, 

för frihet åt alla folk och för lag och rätt i umgänget mellan nationerna.  

Vi tror att Guds Ord segrar nu bland oss människor och i våra förhållanden och att det en 

gång skall segra för alltid. Vi tar med glädje emot vårt uppdrag att göra evangeliets liv 

synligt i världen. 
 
(Antogs av United Methodist Church 1908) 
 
 
 

 
 



 
 

 


