
Kära vänner, Hur ska vi behandla våra fiender? 
 

- Den 15 februari 2015 så la IS upp en video på internet där de visade 

hur de i Libyen dödade 21 gästarbetare och detta för att de 

bekände sig som kristna.  

 

Det är inte bara i Mellanöstern och Nordafrika som personer som 

bekänner sig som kristna får lida och dö för sin tro utan även här i 

Europa. 

 

- Till och med i Sverige så har det skett försök till att döda kristna för 

deras tro. 

 

I IS senaste nummer av sitt magasin riktat mot västvärlden så uppmanar 

de m. att bryta sönder korset. 
 

- Konvertiter från I till kristendomen så väl som de som inte är 

kristna eller judar ska enligt dem dödas. 

 

Övriga kristna och judar som inte vill konvertera till I får leva på villkoret 

att de betalar den så kallade jiziah-skatten och accepterar vissa villkor 

som t.ex. att inte bygga kyrkor och synagogor. 

 

Kan ni förstå hur kristna som lever inom IS gränser behandlas.  

 

- Diskriminering och förföljelse mot kristna äger inte bara rum i IS 

kontrollerade områden utan över hela den m. världen. 

 

Men det är inte bara från IS som kristna får utstå förföljelse och 

fiendskap.  
 

Bibeln lovar att alla som vill leva gudfruktigt kommer att lida förföljelse 

(2 Tim 3:12) och denna förföljelse kan komma från många olika håll som 

t.ex. från myndigheter, familj, arbetskamrater, jobbarkompisar, 

klasskamrater. Listan kan göras lång. 

 

- Själv så blev jag mobbad i skolan för att jag var kristen.    

 



Hur ska vi då förhålla oss till dom som hatar, förbannar och behandlar 
oss illa? Den naturliga reaktionen hos människor är att hata den som 

hatar dom, att förbanna den som förbannar dom och att löna ont med 

ont. 

 

- Är det så här vi ska agera mot våra fiender? Låt oss gå och se vad 

Jesus har att säga om detta i Lukas 6:27-36: 

 
27Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot 

dem som hatar er. 28Välsigna dem som förbannar er och be för dem 

som förorättar er. 29Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd 

också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt 

honom också ta din livklädnad. 30Ge åt var och en som ber dig, och 

om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. 31Allt 

vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem. 32Om ni 
älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare 

älskar dem som visar dem kärlek. 33Och om ni gör gott mot dem som 

gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så handlar också syndare. 
34Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni 

ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad 

de lånat ut. 35Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att 

hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den 

Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. 
36Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig. 

 

[Bön] 

 

- Vi har nu kommit fram till den andra av tre delar i vad som på 

svenska kallas Jesu slättpredikan. 

 
I förra predikan som tog upp den första delen av denna slättpredikan så 

fick vi se hur Jesus utvalde 12 apostlar och undervisade dem, de andra 

lärjungarna och folkmassan om vad det innebär att vara lycklig. 

 

- Och till skillnad från vad människor som man möter på gatan skulle 

svara så såg vi att Jesus i 4 så kallade saligprisningar och verop 

förklarade att vara lycklig inte har att göra med en känsla av 

välbefinnande i nuet utan om evigheten. 



 
Trots att Jesu lärjungar fick lida på olika sätt genom fattigdom, hunger, 

sorg och förföljelse så var de lyckliga.  

 

- I motsatts så förkunnade Jesus 4 verop över dom som lever för 

denna världs njutning och inte bryr sig om Gud. 

 

Jesus talar alltså om två typer av människor: Dom som får lida för hans 

skull och är evigt lyckliga.  

 

- Och dom som lever för sig själva och struntar i Gud som för evigt 

kommer att bli olyckliga om dom inte omvänder sig. 

 

I dagens text så talar Jesus till dom som är lyckliga och får lida för hans 

skull.  
 

- Alltså med andra ord så talar han till dom som blivit Jesu 

efterföljare. Till dom som har fått sin synd förlåten, åt vilka Guds 

rike tillhör men som i denna värd blir förföljda. 

 

Hur skulle dom och hur ska vi behandla våra fiender? Jesus säger de för 

många chockerande orden: Älska era fiender! 

 

- Hur gör vi då det? 

 

Här så vill jag att vi ska se på tre saker: 

1. Hur vi ska älska våra fiender (v.27-31) 

2. Hur det inte räcker att bara älska som man gör i denna värld? (v.32-

34) 

3. Hur vi ska älska såsom Gud älskar (v.35-36) 
 

Och innan vi börjar att se på detta så skulle jag vilja säga att det är 

omöjligt i oss själva att älska våra fiender. 

 

- Detta fångas väl av Ernest Gordon som under 2:a världskriget satt 

fången i det ökända japanska arbetslägret vid floden Kwai. 

 



När han var mycket svag och sjuk så blev han utan att få någon hjälp från 
hans fiender skickad till ”dödens hus” för att dö. 

 

- Men tack vare Guds försyn och hans medfångars medlidande så 

överlevde han och kom så småningom liksom många andra fångar 

till tro på Jesus. 

 

Dessa fångar älskade varandra men fann det omöjligt att älska sina 

fiender.  

 

- Gordon skrev: ”Vi hade läst från evangelierna att Jesus hade sina 

fiender precis som vi hade våra. Men det fanns en skillnad, han bad 

för dem. Till och med när man spikade fast hans händer och fötter 

så ropade han: Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. 

 
Vi kunde se hur underbart det var att Jesus förlät på detta sätt. Men för 

oss att göra det samma var bortom vår förmåga.”   

 

- Så att älska våra fiender är som Gordon säger naturligt sätt bortom 

vår förmåga. 

 

Utan att först få erfara Guds kärlek till oss, vi som i Bibeln beskrivs som 

Guds fiender så kan vi omöjligt älska våra fiender. 

 

- Men när vi har fått bli mottagare av denna fantastiska kärlek och 

blivit Guds vänner, hur ska vi då som är vår första punkt älska våra 

fiender? 

 

Till detta så ger oss Jesus tre uppmaningar och fyra illustrationer och sen 

en allmän princip på hur vi ska agera. 
 

- Låt oss börja med att se på de tre uppmaningarna i v.27-28 som 

alla har att göra med uppmaningen att älska våra fiender. 

 

…gör gott mot dem som hatar er. 
28

Välsigna dem som förbannar er och 

be för dem som förorättar er eller behandlar er illa som det också kan 

betyda.  

 



- Här så har vi dom som hatar, förbannar och behandlar oss illa. Vad 
säger denna värld? Hur ska vi enligt den behandla människor som 

gör så här mot oss? 

 

Jo, att göra tillbaks såsom de har gjort mot oss. Titta bara på den 

hemska gängkonflikten på hisningen i Göteborg där människor tar 

hämnd på varandra till den grad att både oskyldiga och nu än en gång 

barn blir offer för deras våld.  

 

- Det är inte bara kriminella som lönar ont med ont. Hela vårt 

samhälle präglas av detta. 

 

Men som kristna om vi har blivit förvandlade av evangeliets kraft så ska 

vi löna ont med gott. 

 
- Har du någon gång kommit på dig själv med att inte älska dina 

fiender och att inte vilja dom som gjort dig illa något gott? 

 

Det har vi nog alla vid något tillfälle.  

 

- Men jag får bekänna att jag allt för många gånger kommit på mig 

själv med att inte älska och säga saker som jag inte borde när jag 

blivit illa behandlad. 

 

Men vet ni vad som gör skillnaden? Det är när vi går till Herren i bön för 

dom som behandlar oss illa. Och vet ni hur Herren oftast börjar att svara 

denna bön, jo, genom att förändra oss själva så att vår attityd genetmot 

dom som gjort oss illa förändras. 

 

- Jag har märkt att det många gånger är först när vi ber för dom som 
gjort oss illa som vi kan välsigna dom, och detta till och med om 

dom förbannar oss. 

 

Att välsigna är helt enkelt att man önskar en människas väl. Så när vi 

börjar be för dom så börjar också vårt tal att förändras men även vårt 

handlande gentemot dom. 

 



- Många gånger när vi inte är villiga att förlåta dom som gjort oss illa 
så handlar det om att vi vill hålla fast vid vår rätt gentemot 

människor och inte släppa dom fria.  

 

Vi vill att dom ska få utstå det vi har fått utstå istället för att önska dom 

deras väl. Ett av de ord som används för förlåtelse i NT ἀπολύω betyder 

just att släppa fri. 

 

- Tänk om Jesus inte hade velat vårt väl och önskat att vi skulle få 

utstå det vi förtjänar då hade vi varit helt utan hopp.  

 

Men så agerade inte Jesus. Han utstod det vi skulle utstått, korsets 

lidande för att vi skulle kunna gå fria från syndens straff. 

 

- Om du kämpar med att inte vilja förlåta någon som gjort dig illa så 
börja be för dom och bekänn inför Gud din motvilja att förlåta.  

 

Om du inte är villig att förlåta så kommer du hålla dig själv bunden i din 

oförlåtelse.    

 

- Till dom som korsfäste Jesus så bad han: Fader, förlåt dem, ty de 

vet inte vad de gör (Luk 23:34). 

 

Jesus har visat oss oförtjänt kärlek och det är det vi är kallade att visa vår 

nästa och därmed även våra fiender. 

 

- Tänk dig för ett ögonblick in i en IS ter… situation. Han har blivit 

lurad att tro att han tjänar Gud när han i självaverket är en Satans 

hantlangare. 

 
Dessa stackare tror att dom tjänar Gud när de gör dom mest hemska 

brott mot mänskligheten. 

 

- En person som var som dom var Paulus som var fylld med hat mot 

kristna, han vaktade kläderna för dom som dödade Stefanos och 

åkte till Damaskus med översteprästens mandat att fängsla och 

förfölja dom kristna. 

 



Han var helt förledd att tro att han gjorde det rätta när han i själva 
verket syndade och gick emot Gud. 

 

- Nästa gång när du hör om nya t brott som IS har gjort så be att 

Herren skulle öppna många av dessa ter. ögon för evangeliet så att 

de skulle bli som Paulus. 

 

Men samtidigt så må vi be om rättvisa och att Gud skulle döma dom som 

inte omvänder sig och att det skulle bli ett slut på denna ondska.  

 

- Alltså att älska våra fiender det gör vi genom att be för dom, önska 

deras väl genom att välsigna dem och genom att göra gott 

gentemot dem. 

 

I den efterföljande texten så ger oss Jesus 4 illustrationer om hur vi kan 
göra gott mot våra fiender. 

 

- Först ut i v.29 så säger han för det första: Om någon slår dig på den 

ena kinden, så vänd också den andra kinden till.  

    

Innebär detta att vi aldrig kan försvara oss? Ska vi bara låta ondskan 

härja fritt? 

 

- Innebär detta att man ska låta ter… göra vad de vill utan att stå 

emot. 

 

Nej, det är inte vad Jesus säger. Vi har rätten att försvara oss och 

överheten bär inte svärdet förgäves (Rom 13:4). 

 

- Vi måste se denna vers i sin kontext där Jesus talar till lärjungarna 
som skulle bli förföljda för sin tro. 

 

Det är i detta sammanhang som detta är skrivet när vi förföljs för vår tro 

då vi ska vända andra kinden till. 

 

- Men vad innebär det? Betyder det att vi bara ska låta folk få stå 

och slå på oss? Vi måste också förstå versen i dess kulturella 

kontext. 



 
Under den här tiden så har vi flera exempel på hur det var vanligt att 

man slog någon på kinden med baksidan på handen som ett sätt att 

förolämpa dom.  

 

- I en sådan här situation när man blir förföljda för evangeliet så ska 

man inte slå tillbaks utan vara öppen för att bli förolämpad igen. 

 

För oss idag ”att vända andra kinden till” kan involvera att vi är villiga att 

mer än en gång bli förolämpade både fysiskt men även psykiskt för vår 

tro. 

 

- Poängen är att vi för Kristi skull ska vara villiga att bli förödmjukade 

om och om igen utan att hämnas. 

 
Istället för att vedergälla så ska vi tålmodigt genomgå förolämpningar 

precis som Jesus gjorde i 1 Pet 2:23: 

 

När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, 

hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer 

rättvist. 

 

Efter att ha gett exemplet med hur vi kan älska våra fiender genom att 

vända andra kinden till så ger oss Jesus nu tre exempel hur vi kan älska 

våra fiender genom att vara villiga att förlora våra tillgångar. 

 

- Vi läser i slutet på v.29-30 Och om någon tar ifrån dig manteln, så 

låt honom också ta din livklädnad. 
30

Ge åt var och en som ber dig, 

och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte 

tillbaka. 
 

Leon Morris skriver om detta: “ Om Kristna tog detta absolut bokstavligt 

så skulle snart de kristna vara en klass fattighjon (eng. Paupers) som inte 

ägde något medans det fanns en klass av rika tjuvar och dagdrivare. Det 

är inte detta Jesus söker utan att hans efterföljare ska vara redo at ge, 

ge och ge igen.” 

  



- Som kristna så ska vi till och med vara redo att ge till våra fiender 
som t.ex. Paulus säger i Rom 12 att om vår fiende är hungrig och 

törstig så ska vi ge honom att äta och dricka. 

 

Poängen här är inte att vi nödvändigtvis måste ge bort allt vi äger som 

den rike unge mannen vars gud var hans pengar utan att vi är redo att 

ge utan partiskhet. 

 

- Samtidigt så måste vi ha urskiljning. Jesus säger att vi inte ska kasta 

pärlor till svinnen eller ge det heliga till hundarna.  

 

Så vi måste ha urskiljning. Det viktiga här är att vi inte har våra hjärtan i 

våra pengar utan är villiga att ge utan att vänta något åter och att om 

det så krävdes förlora våra tillgångar för evangeliets skull. 

  
- Så att älska våra fiender innebär att vara villiga att göra gott mot 

dom, välsigna dem, be för dom och att inte hämnas när dom 

förolämpar oss och till och med vara generösa mot dom med våra 

tillgångar. 

 

Hur vi ska älska våra fiender kan summeras med vad vi ska göra mot alla 

som är vår nästa i v. 31 som kallas den gyllene regeln: 

 

- ”Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem.”   

 

Nästan alla liknande uttalande från tiden innan Kristus handlade istället 

om att man inte ska göra vad man inte vill att andra ska göra mot än. 

 

- Men Jesus vänder det till något positivt att vi ska göra mot andra så 

som vi vill att de ska göra mot oss.  
 

Detta gäller oavsett om vi förväntar oss att människor ska göra mot oss 

så som vi gör mot dom. 

 

- Vi ska på detta sätt älska ovillkorligt till och med våra fiender. Ett 

bra exempel som illusterar detta är från 1989 då berlinmuren föll. 

 



Vid detta tillfälle så fanns det ingen mer föraktad än den före 
kommunistiska diktatorn Erich Honecher. Till och med kommunistpartiet 

förkastade honom.   

 

- Han förlorad sitt ämbete, sin bostad och den nya myndigheten 

förvägrade honom någon stans att bo. 

 

Detta kom till pastorn Uwe Holmers kännedom som öppnade upp sitt 

hem för honom och hans familj. 

 

- Diktatorn Erich Honechers fru, Margot hade haft hand om 

utbildnings systemet och sett till så 8 av Uwe Homers 10 barn inte 

fick gå i skolan pga. att de var kristna. 

 

Nu så bjöd Uwe och hans fru in sina personliga fiender att bo i deras 
eget hem.  

 

- Genom Guds nåd så kunde de älska sina fiender, göra gott mot 

dom, be för dom, vända andra kinden till, ge deras fiender deras 

mantel och livklädnad ”alltså att de fick bo i deras hem.”  

 

Dom gjorde också mot Eric och Margot så som de själva hade önskat att 

de hade gjort mot dem. 

 

- Detta är inget vi naturligt sätt kan göra. För att göra detta så krävs 

gudomlig kärlek.  

 

Vi har nu för det första sett hur vi ska älska våra fiender. Låt oss för det 

andra se hur det inte räcker att bara älska som man gör i denna värld i 

v.32-34 och här så får vi den gyllene regeln förklarad.  
 

- Lukas skriver: 32
Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för 

det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. 
33

Och om ni 

gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så 

handlar också syndare. 
34

Och om ni lånar åt dem som ni hoppas 

skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar 

åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. 

   



Givetvis så ska vi älska dom som älskar oss och göra gott mot dom som 
gör gott mot oss och låna ut till dom som vi förväntar oss ska betala 

tillbaks. 

 

- Men detta är inget speciellt i sig. Jesus säger att även syndare gör 

detta, och med syndare här så menas de som inte har omvänt sig 

till Jesus. 

 

Detta syftar på hur människor i denna värld älskar. Dom gör det av 

egenintresse, för att få ut något av det. Men om vi gör detta som ju är i 

vårt intresse vilket tack ska vi ha för det. Ordagrant så står det: vilken 

nåd är det för er. 

 

- Alltså vilken förtjänst eller vilken fördel är det inför Gud om ni gör 

detta? 
 

Så här älskar vi inte våra fiender utan det är ju vad som förväntas och 

ses som en skyldighet av alla. 

 

- Hur ska vi då älska? Jo, för det tredje och sista såsom Gud har 

älskat oss. 

 

Och under denna sista punkt så knyter vi an till vad Jesus just sagt hur 

den gyllene regeln ska tillämpas. Vi läser i v. 35-36 35
Nej, älska era 

fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er 

lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god 

mot de otacksamma och onda. 
36

Var barmhärtiga så som er Fader är 

barmhärtig. 

 

- Istället för att bara älska dom som älskar oss, göra gott mot dom 
som gör gott mot oss och låna ut till dom som vi hoppas kunna få 

tillbaks ifrån så ska vi vad Jesus tidigare har sagt: 

 

Älska våra fiender, göra gott mot alla även våra ovänner och här även 

låna ut utan att hoppas att få igen. 

 

- Så att låna ut utan att hoppas att få igen är som att ge till dom som 

är nödlidande som inte kan betala tillbaks. 



 
Detta är den attityd vi ska ha när vi lånar ut till någon att vi gladligen 

skulle ge dom det vi lånar ut utan att förvänta oss att få det tillbaks. 

 

- Vad blir då följden av detta: Jo, två saker:  

 

För det första: då ska er lön bli stor. Detta är saker som människor 

naturligt sätt inte skulle göra och det är något som Gud belönar. 

 

- För det andra: Då ska ni vara den högstes barn, alltså Guds barn. 

Och här så handlar det inte om att man genom att göra detta blir 

Guds barn, utan att det är detta som karaktäriserar om man är 

Guds barn. 

 

Att man genom sin livsstil visar på att man är Guds barn genom sitt 
handlande och precis som honom är god mot de otacksamma och onda. 

 

- Att vi är barmhärtiga såsom han är barmhärtig.  

 

Men att älska såsom Jesus här säger är en omöjlighet precis som Ernest 

Gordon som satt fängslad i arbetslägret vid floden Kwai bekände. 

 

- Hur kan vi då älska på detta sätt? 1 Joh 4:19 säger att vi älskar för 

att han först har älskat oss. 

 

Så för att kunna älska på detta ovillkorliga sätt så måste vi först lära 

känna Guds kärlek. 

 

- Hur har Gud då älskat oss? Rom 5 beskriver hur vi alla var Guds 

fiender. 
 

I vår synd och i vår uppror mot Gud så fanns det inget i oss som i sig själv 

var värt att älska. 

 

- I vår stolthet och uppror mot Gud så var det som om vi försökte 

göra oss av med honom och stjäla hans plats. 

 



Vi hade gjort oss själva till världens centrum och där med till gudar där 
allt kretsade kring oss och inte honom. 

 

- Vi hade stulit den ära som bara han är värd. Men ändå, men ändå 

så älskade han oss med en ovillkorlig kärlek. 

 

Detta till en så stor grad att han själv blev människa för att bli hånad, 

föraktad, slagen, torterad och slutligen till att dö den grymmaste 

tänkbara död. 

 

- Men inte bara detta ännu värre. När Sonen, alltså Jesus dog så 

kunde Gud Fadern inte längre se på honom och för första gången 

någonsin så var Fadern tvungen att överge Sonen då han la på 

honom all Guds folks synder för att tillfredsställa sin egen vrede. 

 
Och detta så att vi ska kunna bli förlåtna. Vi kan inte förstå varför Jesus 

dog förrän vi inser att det var vi som orsakade hans död. 

 

- Det var vi som förtjänade att hänga på korset men han gjorde det 

för oss.  

 

Det var våra synder han tog på sig när han dog. Vilken obeskrivlig kärlek 

att till och med vara villig att gå i döden för sina fiender. 

 

- Det är bara genom att lära känna Guds kärlek som vi kan älska våra 

fiender. 

 

Om du inte har lärt känna denna kärlek så ta upp ett Nya Testamente 

och läs om Jesus. 

 
- Han kom till denna jord för att rädda oss från vår synd och det 

eviga straff som vi förtjänar och för att föra oss in i hans rike. 

 

Han levde det liv vi borde ha levt och dog den död vi borde ha dött och 

blev på tredje dagen uppväckt från de döda och sitter nu på Faderns 

högra sida från vilket han ska komma åter för att döma levande och 

döda. 

 



- Han vädjar till oss att omvända oss från vår synd och tro på honom. 
 

Släpp taget om din synd och förtrösta på honom så blir du motagare av 

hans kärlek och blir ett hans älskade barn. 

 

- Då får du i beroende av honom och den helige Ande möjligheten 

att kunna älska dina fiender, att göra gott mot dom som hatar dig, 

välsigna dom som förbannar dig och be för dom som gör dig illa. 

 

Det var mötet med denna kärlek som kom att förvandla Ernest Gordon. 

När han befann sig där i arbetslägret vid floden Kwai så vittnade han om 

att han inte kunde annat än att hata de japanska fienderna som 

behandlade honom och de andra fångarna så illa. 

 

- Men Guds kärlek kom att förvandla hans liv. När han och hans 
medfångar efter krigets slut hade blivit befriade och var på väg 

tillbaks till Storbritannien med tåg genom Asien så hamnade dom 

vid ett tillfälle på en järnvägsstation bredvid ett tåg med sårade 

japanska soldater. 

 

Gordon beskrev deras ömkansvärda tillstånd så här: ”De var i ett 

chockerande skick. Jag har aldrig sett mer smutsiga män. Deras 

uniformer var bekläda med lera, blod och avföring.  

 

- Deras sår var infekterade och fulla med var och insekter… Dessa 

män såg på oss förtvivlat medans de väntade på sin död. 

 

Dom var spillrorna från ett krig som inte hade någonstans att ta vägen 

och vilka ingen brydde sig om. Dom var fienden.” 

 
- Vidare så skriver Gordon vad han och några andra soldater då 

gjorde: 

 

Utan ett ord tog de av sig sin packning och tog fram proviant, vatten och 

trasor och gick över till det japanska tåget för att hjälpa de sårade.  

 



- Dom böjde sig ner på sina knän vid sidan av fienden och gav dom 
mat, vatten och började att lägga om deras sår, le och säga 

omtänksamma ord. 

 

Men det var inte alla som gillade deras barmhärtighet. En officerare sa: 

”Förstår ni inte vilka dårar ni är. Förstår ni inte att dom är fienden!” 

 

- Självklart visste dom det. Dom döende soldaterna var deras fiender 

och av just denna anledning var dom kallade att älska och göra gott 

mot dom. 

 

Dom hade lärt sig att älska på detta sätt från platsen där också vi kan 

lära oss att göra detta: nämligen från Jesu kors. 

 

- Vår Frälsare som där dog för oss kallar nu oss att älska på samma 
sätt och detta till och med våra fiender.        

 

Det kanske känns lätt och självklart att älska på detta sätt som Gordon 

och hans medsoldater gjorde när vi inte är där, och när vi inte har 

utsatts för fiendens förtryck och dåliga behandling. 

 

- Men kallelsen att älska våra fiender gäller även för oss alla.  

 

Även om majoriteten m. är mycket trevliga och gästvänliga människor 

som önskar få lära känna kristna så finns det i denna stad troligen inte 

bara hundratals utan till och med tusentals I. supportrar.  

 

- Vem ska älska dom om inte du och jag? Vem ska berätta evangeliet 

för dom om inte vi kristna. 

 
Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 28Välsigna dem 

som förbannar er och be för dem som förorättar er. 

 

 


