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Medmänniskan	  
Här	  följer	  en	  sammanfattning	  av	  predikan	  +	  några	  frågor	  att	  reflektera	  och	  samtala	  kring.	  
	  
Läs	  Lukas	  evangelium	  10:25-‐37	  
	  
En	  laglärd	  undrar	  vad	  han	  skall	  göra	  för	  att	  vinna	  evigt	  liv.	  Egentligen	  är	  han	  inte	  ute	  efter	  att	  få	  svar	  på	  
sin	  fråga,	  utan	  att	  snärja	  Jesus.	  Ibland	  kan	  man	  undra	  med	  Jesus.	  Hade	  han	  tänkt	  ut,	  innan	  han	  fick	  
olika	  frågor,	  hur	  han	  skulle	  svara	  eller	  kommer	  det	  han	  säger	  bara	  spontant?	  Hos	  Jesus	  fanns	  en	  enorm	  
vishet,	  pedagogik	  och	  precision	  när	  han	  tacklade	  de	  olika	  fällor	  som	  lades	  ut	  av	  hans	  motståndare.	  
	  	  
Jesus	  berättar	  om	  två	  personer	  som	  man	  kan	  ana	  levde	  nära	  Gud:	  prästen	  o	  leviten.	  Prästen	  tjänst-‐
gjorde	  i	  templet.	  Han	  var	  förmedlaren	  mellan	  Gud	  och	  folket.	  Han	  undervisade	  från	  lagen	  och	  skötte	  
rök-‐	  och	  brännoffer.	  Leviten	  var	  administratör	  och	  underställd	  prästen.	  Han	  hade	  som	  huvudsyfte	  att	  
bevaka	  helgedomen.	  Prästen	  och	  leviten	  var	  två	  mycket	  gudfruktiga	  människor.	  
	  
Sedan	  tar	  Jesus	  fram	  en	  person	  som	  stod	  längst	  ner	  på	  skalan:	  samariern.	  Samarierna	  var	  ett	  blandfolk,	  
oäktingar	  som	  hade	  avvikit	  från	  att	  vara	  Guds	  folk.	  De	  höll	  stenhårt	  fast	  vid	  Mose	  lag	  men	  avvisade	  alla	  
andra	  Gamla	  Testamentets	  skrifter.	  De	  var	  inte	  rätt	  troende	  i	  en	  judes	  ögon.	  Laddningen	  mellan	  judar	  
och	  samarier	  var	  mycket	  stark	  på	  Jesu	  tid.	  Fanns	  det	  någon	  man	  kunde	  tycka	  illa	  om	  och	  som	  var	  att	  
betrakta	  som	  en	  fiende,	  så	  var	  det	  samarierna.	  Det	  är	  inte	  alls	  olikt	  inställningen	  i	  dagens	  Israel	  mellan	  
judar	  och	  palestinier.	  
	  	  
Denna	  berättelse	  blir	  en	  oerhört	  stark	  utmaning	  för	  den	  laglärde.	  Det	  är	  på	  gränsen	  för	  vad	  han	  kan	  ta.	  
För	  det	  är	  ju	  inte	  prästen	  och	  leviten	  som	  är	  barmhärtiga	  utan	  samariern.	  Vem	  var	  den	  här	  mannens	  
nästa?	  frågar	  Jesus.	  Den	  laglärde	  svarar	  inte	  med	  naturliga	  svaret	  som	  borde	  vara	  ”Samariern”,	  utan	  
han	  säger	  ”Den	  som	  visade	  honom	  barmhärtighet.”	  Han	  kunde	  inte	  förmå	  sig	  att	  säga	  ordet	  samariern.	  
Det	  som	  kanske	  började	  som	  en	  självklarhet	  för	  den	  laglärde,	  att	  han	  själv	  var	  rättfärdig	  som	  följde	  lag	  
och	  kunde	  räkna	  med	  ett	  evigt	  liv,	  slutar	  nu	  med	  en	  utmaning.	  Hur	  är	  det	  egentligen?	  Hur	  är	  det	  med	  
din	  kärlek	  till	  människor.	  Det	  är	  det	  som	  är	  det	  viktiga.	  
	  	  
Svaret	  Jesus	  ger	  här,	  rimmar	  väldigt	  väl	  med	  hans	  undervisning	  om	  vad	  som	  ska	  skilja	  fåren	  från	  getterna	  
en	  dag.	  ”Jag	  var	  hungrig,	  törstig,	  hemlös,	  naken,	  sjuk,	  satt	  i	  fängelse.”	  ”Allt	  vad	  ni	  har	  gjort	  mot	  en	  av	  
mina	  minsta,	  det	  har	  ni	  gjort	  mot	  mig.”	  ”Ett	  nytt	  bud	  ger	  jag	  er,	  att	  ni	  skall	  älska	  varandra.”	  ”Såsom	  jag	  
har	  älskat	  er	  skall	  också	  ni	  älska	  varandra.”	  Inte	  ett	  bud	  till,	  utan	  ett	  nytt	  bud.	  Det	  handlar	  också	  om	  
kärlek	  till	  människor.	  Jesus	  går	  så	  långt	  så	  han	  säger	  ”Älska	  era	  fiender	  och	  be	  för	  dem	  som	  förföljer	  er.”	  
Det	  är	  precis	  det	  som	  liknelsen	  om	  den	  barmhärtige	  samariern	  handlar	  om.	  
	  	  
Den	  laglärde	  fick	  säkert	  ett	  och	  annat	  att	  fundera	  på.	  Samariern	  var	  den	  laglärdes	  nästa,	  vilket	  inte	  bara	  
förvånade	  honom	  utan	  säkert	  chockade	  honom.	  Kunde	  han	  verkligen	  vara	  det?	  
	  	  
Det	  var	  utmanande	  för	  den	  laglärde,	  men	  även	  för	  oss.	  Vem	  är	  vår	  nästa?	  Det	  kanske	  är	  en	  IS-‐soldat,	  
djävulsdyrkare,	  Hells	  Angels-‐medlem	  eller	  något	  annat	  vi	  inte	  tänkt	  oss?	  
	  	  
Vad	  är	  en	  människa?	  Det	  är	  lätt	  att	  snabbt	  sätta	  en	  etikett	  på	  någon	  och	  tänka	  att	  ”Den	  är	  en	  så’n.”	  Men	  
trots	  allt	  är	  ju	  alla	  människor	  födda	  av	  en	  mor,	  skapade	  av	  Gud	  till	  hans	  avbild	  och	  älskade	  av	  honom.	  	  
	  
Jesus	  såg	  som	  sitt	  uppdrag	  att	  söka	  efter	  de	  som	  var	  förlorade.	  Han	  ansåg	  att	  det	  var	  de	  sjuka	  som	  be-‐
hövde	  en	  läkare	  och	  inte	  de	  friska.	  Därför,	  när	  vi	  ser	  på	  människor,	  så	  ska	  det	  inte	  vara	  med	  inställningen	  
”Jaha,	  det	  är	  en	  så’n	  där”	  eller	  ”fy”	  utan	  ”Här	  är	  Jesus.	  Vad	  jag	  gör	  mot	  de	  minsta	  det	  gör	  jag	  mot	  honom”.	  
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Den	  här	  veckan	  har	  vi	  återigen	  påmints	  om	  den	  stora	  nöd	  som	  finns	  i	  vår	  värld.	  I	  Österrike	  kvävdes	  
över	  70	  flyktingar	  till	  döds	  i	  en	  lastbil.	  Utanför	  Libyens	  kust	  dog	  hundratals	  i	  en	  ny	  båtkatastrof	  på	  
Medelhavet.	  Flyktingströmmen	  mot	  Europa	  är	  enorm	  idag	  och	  just	  nu	  kommer	  stora	  mängder	  föräld-‐
ralösa	  barn	  till	  Sverige.	  Varje	  dag	  möts	  vi	  också	  av	  tiggare,	  som	  finns	  var	  vi	  än	  rör	  oss	  i	  stan.	  Ibland	  kan	  
man	  känna	  vanmakt	  och	  maktlöshet.	  Hur	  ska	  jag	  kunna	  hjälpa	  alla	  dessa?	  Ska	  jag	  orka	  med	  att	  se	  Jesus	  
i	  alla	  dessa.	  Vad	  kan	  och	  ska	  jag	  göra	  i	  allt	  detta?	  
	  	  
Liknelsen	  om	  den	  barmhärtige	  samariern	  säger	  inte	  till	  den	  laglärde	  att	  han	  ensam	  ska	  ta	  ansvar	  för	  
alla	  som	  lider.	  Den	  säger	  däremot	  att	  de	  människor	  som	  vi	  möter	  i	  vår	  väg	  och	  som	  lider	  nöd,	  ska	  vi	  
inte	  gå	  förbi	  utan	  bry	  oss	  om.	  
	  	  
Någon	  sa	  till	  mig	  en	  gång:	  ”Man	  kan	  hjälpa	  människor	  men	  inte	  bära	  människor.	  Det	  blir	  för	  tungt	  på	  
sikt.	  Då	  finns	  risken	  att	  man	  själv	  sjunker	  ihop	  och	  inte	  orkar	  hjälpa	  någon.”	  Den	  barmhärtige	  sama-‐
riern	  gör	  en	  tillfällig	  men	  avgörande	  insats	  för	  den	  misshandlades	  liv.	  Han	  går	  fram,	  gör	  rent	  såren,	  
sätter	  på	  bindlar,	  för	  iväg	  honom	  till	  ett	  värdshus,	  stannar	  över	  natten,	  betalar	  för	  honom	  när	  måste	  ge	  
sig	  av.	  Han	  betalar	  ungefär	  två	  veckors	  vistelse.	  När	  han	  avslutat	  sin	  resa	  tittar	  han	  in	  igen	  och	  är	  be-‐
redd	  att	  betala	  mer	  om	  det	  behövs.	  Sedan	  är	  det	  klart.	  
	  	  
Om	  vi	  ständigt	  ska	  gå	  omkring	  med	  dåligt	  samvete	  för	  att	  vi	  gör	  för	  lite	  för	  människor	  i	  den	  här	  världen,	  
så	  blir	  livet	  oerhört	  tungt	  att	  leva.	  	  Men	  att	  få	  vara	  med	  och	  göra	  en	  avgörande	  insats	  vid	  några	  
tillfällen,	  att	  hjälpa	  någon	  att	  göra	  något,	  det	  kan	  alla	  klara	  av.	  
	  	  
Jag	  tycker	  det	  finns	  ett	  nyckelord	  i	  den	  här	  liknelsen.	  Den	  barmhärtige	  samariern	  fylls	  av	  medlidande.	  
Han	  lider	  med	  den	  slagne.	  Det	  finns	  en	  ömhet.	  Ingen	  av	  oss	  vet	  inte	  hur	  den	  här	  veckan	  eller	  hösten	  
kommer	  att	  se	  ut.	  Vi	  vet	  inte	  vilka	  människor	  vi	  kommer	  att	  komma	  i	  kontakt	  med.	  Kanske	  är	  det	  så	  att	  
Herren	  vill	  förbereda	  dig	  och	  mig	  på	  att	  få	  vara	  med	  och	  betyda	  något	  viktigt	  för	  någon	  eller	  några.	  
Som	  kanske	  räddar	  deras	  liv.	  
	  	  
Kanske	  är	  det	  just	  någon	  okänd	  som	  råkat	  ut	  för	  en	  misshandel	  eller	  olycka,	  eller	  någon	  annan	  som	  ber	  
om	  din	  hjälp.	  Kanske	  är	  det	  någon	  kamrat	  på	  jobbet,	  eller	  en	  vän	  som	  går	  igenom	  en	  livskris.	  Du	  finns	  
där	  för	  den	  personen	  denna	  höst.	  
	  	  
Kanske	  är	  din	  hjälpinsats	  att	  fråga	  och	  ta	  med	  någon	  på	  en	  alphakurs?	  Något	  som	  gör	  att	  denna	  person	  
får	  ett	  helt	  nytt	  liv	  att	  leva.	  Kanske	  kan	  du	  tillsammans	  med	  din	  husgrupp	  finnas	  med	  och	  ta	  ansvar	  för	  
att	  vara	  volontär	  på	  ”vinternatt”.	  
	  	  
Att	  se	  sin	  nästa,	  att	  vara	  barmhärtig,	  är	  inte	  något	  krav.	  När	  Guds	  Ande	  manar	  oss	  inifrån	  får	  vi	  en	  läng-‐
tan	  efter	  att	  få	  göra	  något,	  och	  då	  får	  vi	  också	  kraft	  från	  honom	  vilket	  också	  förlöser	  glädje.	  
	  
	  
	  
	  
FRÅGOR	  FÖR	  REFLEKTION	  OCH	  SAMTAL:	  

1)	   Vilka	  tankar	  får	  du	  är	  du	  läser	  liknelsen	  om	  den	  barmhärtige	  samariern?	  

2)	   Är	  kärleken	  till	  vår	  nästa	  det	  som	  avgör	  om	  vi	  får	  evigt	  liv?	  Är	  det	  inte	  nåd?	  Räcker	  inte	  tron	  på	  
Jesus?	  

3)	   Hur	  får	  man	  mer	  empati	  och	  medkänsla	  för	  andra	  människor,	  t.o.m.	  de	  som	  är	  ens	  fiende?	  Vem	  
skulle	  du	  känna	  motstånd	  mot	  att	  hjälpa?	  

4)	   Har	  du	  varit	  med	  om	  att	  konkret	  få	  hjälpa	  en	  människa	  i	  nöd?	  När,	  hur?	  

5)	   Är	  det	  befriande	  att	  tänka	  ”Jag	  ansvar	  för	  de	  människor	  jag	  möter.”	  eller	  får	  det	  mig	  att	  bli	  ännu	  
mer	  bekväm?	  Gör	  vi	  som	  kristna	  generellt	  för	  lite	  för	  att	  hjälpa	  vår	  nästa? 


