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Följ Gud över gränser 
Predikan i S:t Peters kyrka, Stockholm  
Trettonde söndagen efter trefaldighet 
Luk 10:23–37 
 
Introduktion 
Vi har lyssnat till en av Bibelns mest välkända berättelser. Men vad hör man för 
budskap i den berättelsen? 
 
Liknelsen om den barmhärtige samariern har tolkats och tolkas på många sätt – 
också denna söndag i olika kyrkor här i Stockholm. En och samma berättelse i 
Bibeln kan ha många budskap, beroende på i vilket sammanhang den används. 
Därför är det omöjligt att finna och hävda ett budskap som liknelsen ”egentligen 
har”. 
 
Jag vill ta det här predikotillfället för att göra oss mer medvetna om vad ett 
speciellt sammanhang kan ge för innebörd åt en bibeltext. Förhoppningsvis så 
att vi var och en får ett personligt tilltal från Jesus. 
 

1. Ett judiskt sammanhang 
– Det är naturligt att låta det judiska sammanhanget få utgöra utgångspunkten 
för det första exemplet på vad denna liknelse har för budskap.  
 
Jesus var jude, och allt i den här liknelsen har judiska referenser: Jerusalem och 
Jeriko ligger i Judéen; huvudpersonen som blir slagen och rånad är en jude; den 
svekfulla prästen och leviten är religiösa figurerna i judendomen; och det mest 
provocerande i berättelsen är att en icke-jude, en samarier, är medmänsklig.  
 
Det heliga landet präglades på den här tiden av fientlighet och kulturella 
spänningar mellan samarier och judar. De hatade varandra. Och hatet tog sig 
våldsamma uttryck, så mycket att det var förenat med livsfara att gå genom 
varandras områden utan skydd. De som första hörde denna liknelse hade nog 
väntat sig att samariern hade tyckt mer om att plåga ihjäl stackaren än att hjälpa.  
 
Kritiken mot Jesus använde ibland dessa etniska motsättningar för att tysta ner 
Jesus. Enligt Joh 8:48 gav man Jesus smädeordet ”samarier” och påstod i samma 
andetag att han var besatt av onda andar. 
 
Numera lever samarier och judar i samförstånd i det heliga landet, men det finns 
som bekant nya fiendskaper och hatobjekt. 
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Hur tolkar judar den här liknelsen idag? Den tidigare överrabbinen här i 
Stockholm, Morton Narrowe, hörde jag en gång föreläsa om den här liknelsen: - 
Jag tvekar inte att kalla den för den bästa predikan som hållits av en judisk 
predikant, öppnad han sitt föredrag med. 
 
Och så skyndade han sig att säga att många kristna verkar ha missförstått eller 
missat betydelsen av centrala delar av liknelsen. Jag ska nämna några detaljer 
som jag minns Norrowe lyfte fram från ett judiskt perspektiv: 
 
Den laglärde som ville sätta Jesus på prov citerade två skriftord om kärleken till 
Gud och till nästan – ett från 5 Mos 6:5 och ett från 3 Mos 19:18. Men många 
uppfattar inte att Jesus svarade den laglärde med ett tredje bibelord, också det 
från Moseböckerna: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva” (Det är ett citat från 3 
Mos 18:5).  
 
Enligt Narrowe visar dessa citat från Moseböckerna att sammanhanget för 
kärleksbudet är det gamla Israel. Läser man hela kärleksbudet i 3 Mos 19:18 så 
lyder den så här: ”Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt 
folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.”  
 
Att utgå från det specifikt judiska sammanhanget för liknelsen gör plötsligt 
mannens fråga om vem som är hans nästa mer begriplig. ”Din nästa” syftar på 
”någon i ditt folk?”. Bland judar fanns alltså en diskussion på Jesus tid om 
kärleksbudet i själva verket bara gällde judar emellan. Känns tankegången igen?  
 
Det är den frågan, om det finns en gräns för vem som är min nästa, som Jesus 
ger sin syn på genom berättelsen om ”den barmhärtige samariern”. 
 
En judisk läsning av Jesu liknelse betonar att frågan om vem som är min nästa 
inte ska styras av vilket folk eller grupp man tillhör. Att vara medmänniska 
handlar om ett välvilligt förhållningssätt, även till ens fiender. Alla människor 
bär Guds avbild, betonade överrabbinen, och hänvisade till skapelseberättelsen. 
 
Jag har fler exempel på hur liknelsen får en särskild mening om vi sätter in den i 
ett specifikt sammanhang.  
 

2. Geografiskt sammanhang 
Vilken betydelse får liknelsen om vi utgår från dess konkreta fysiska 
(geografiska) sammanhang? Mannen attackerades när han reste vägen mellan 
Jerusalem och Jeriko. Vägen var ökänd för att vara farlig och ett tillhåll för 
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rövare. Till och med ett offer som ligger längs vägkanten kan vara ett trick att få 
någon förbipasserande att stanna till, och så kan rövare råna och döda ännu fler. 
 
Geografiskt sett är det en enorm nedförsbacke på drygt 25 kilometer från 
Jerusalem, 800 över havsytan, till Jeriko, 400 meter under. Höjdskillnad är 1200 
meter på 25 km. Den smala stigen går genom bergsöken och genom fyra 
klimatzoner – från medelhavsklimat till extrem ökenhetta. 
 
Den fysiska lpatsen för den händelse som liknelsen berättar om, är en farlig och 
våldsam värld. En osäker värld, med många hot. Livet har också farliga 
utförsbackar. Därför kunde kanske de första åhörarna tycka att den som utsätter 
sig för faror får skylla sig själv.  
 
Men man kan också säga som Martin Luther King gör i en predikan över 
liknelsen om den barmhärtige samariern. Han tolkar liknelsens fysiska 
sammanhang som en ögonöppnare: Världen är farlig, våldsam, osäker. 
Samhället befinner sig i en nedförsbacke. Och Kings budskap är att Jesus vill att 
vi ska göra världen mindre farlig och våldsam. Bygga samhälle med människors 
bästa för ögonen. 
 
Kristna ska alltså inte bara hjälp enskilda offer, utan förändra förhållandena i 
världen så att inte människor bli slagna och dödade. Vägen farlighet måste göras 
om till vägen barmhärtighet. De branta nedförsbackarna i livet behöver tas på 
allvar i politik och diakoni.  
 
Och så tal-sjunger M L King i sin predikan: I have been on the mountain. I have 
been on the mountain. Och där har han fått en vision för en bättre värld. I got a 
dream. 
 
I en farlig och osäker värld ska vi inte bara se problemen, utan gestalta hoppet 
och drömma. Barmhärtighet i handling är kyrkans budskap. Det är goda nyheter 
om en alternativ verklighet i ett flöde av dåliga nyheter. 
 

3. Den tidiga kyrkans sammanhang 
Kan du höra liknelsen poäng utifrån dess konkreta placering i tid och rum? Hur 
läste den tidiga kyrkan denna liknelse?  
 
Det finns en hel del predikningar bevarade från kyrkans första århundraden. På 
den tiden fanns ett sätt att läsa bibeln som hade utvecklats i Alexandria och som 
snabbt spreds i kyrkan. Man tolkade Bibeln allegoriskt. Särskilt Jesu liknelser 
lästes som allegorier, där varje detalj hade en mening. Blev ganska subjektivt, 



 4 

men också riktigt uppbyggliga predikningar. Särskilt om predikanten hade en 
bra fantasi. 
 
Jag har här ett exempel från kyrkofadern Augustinus i början av 300-talet. Så 
här allegoriskt tolkade han dagens liknelse:  
 
Mannen som färdas från Jerusalem till Jeriko är Adam. Rövarna är djävulen och 
hans änglar som klädde av Adam hans odödlighet. De slag som mannen fick utstå 
visar hur djävulen förledde Adam till synd. Att mannen lämnades halvdöd avbildar 
Adams fallna tillstånd, där han fortfarande har lite hopp om liv i löftet om en 
Frälsare.  
 
Prästen och leviten står enligt Augustinus för gamla förbundet, och dess 
prästadöme, som inte hjälper någon att finna frälsning. Samariern är en bild av 
Jesus. Att förbinda mannens sår står för allt som Jesus gör för att förhindra att synd 
blir utförd. Oljan är den tröst som hoppet ger, vinet är apostlarnas uppmaning till 
oss att arbeta med iver. Åsnan som förde mannen till härbärget är den mänskliga 
kropp i vilken Frälsaren valde att komma till oss. Att lyfta upp den slagne på åsnan 
är tron på Kristi inkarnation.  
 
Härbärget är kyrkan, där resande får vila och hämta kraft på resan till det 
himmelska landet. Dagen efter då samariten reste är tiden efter Kristi himmelsfärd. 
De två silvermynten är löftet om det kommande livet i himmelen. Och så vidare. 
 
Fortfarande lever detta sätt att läsa Bibeln och det kan vara uppbyggligt. Men det 
var inte så Jesus använde liknelserna. De var som en rolig historia som hade en 
dråplig poäng. 
 

4. Ett etiskt sammanhang 
Liknelsen om den barmhärtige samariern har ett uttalat etiskt budskap: ”Gå du 
och gör samma sak!” Vad betyder den här liknelsen inom ett vidare etiskt 
sammanhang? Berättelsen om samariern uttrycker en medfödd godhet hos 
människan, och samtidigt en vass kritik av religiöst hyckleri. 
 
I hjärtat av liknelsen finns alltså ett underförstått påstående om att människan 
vill andra väl och kan visa empati. Samariern verkar vara osjälvisk när han sätter 
sin egen säkerhet på spel för att hjälpa en främling. Leviten och prästen verkar 
vara självupptagna och ovilliga att riskera sin egen säkerhet.  
 
I de flesta religioner finns den etiska och moraliska frågorna, och framför allt 
frågan om det finns en medfödd godhet och en medfödd självupptagenhet i 
människan. Jämför talesättet att ”tillfället gör tjuven”, men också det omvända: 
”Tjuven skapar tillfället”. 
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För fem år sedan var jag på Bokmässan i Göteborg och lyssnade på 
primatologen Frans de Waal från Holland. Jag fann hans föredrag intressant. Det 
hade titeln ”Människans moral kommer inifrån”.  
 
Enligt de Waal är välvilja mot andra medfödd hos människan, och den återfinns 
också hos många djurarter. Sina studier har han framför allt ägnat åt de med 
schimpanserna besläktade bonoboerna. Hans slutsats var att som biologiska 
varelser är människorna inte enbart själviska individer som försvarar sina 
intressen på andras bekostnad. De har också medfödda sociala normer, till 
exempel samarbetsvilja och inbördes hjälp. 
 
Ofta framställs etik och moral som utifrån påtvingade normer, och ofta 
förknippas de med religiösa traditioner och skapade av dem. Vad händer då när 
tron försvinner, som så ofta i nutiden? Måste inte också etiken och moralen 
försvinna?  
 
Man kan då påminna om att etiken, enligt kristen moralteolog,i inte hämtas ur 
olika bibelord utan har sin grund hos människan själv – i hennes förnuft. Den 
barmhärtige samariern handlade spontant och inte efter att ha tittat efter i någon 
regelbok. Tillfället skapade medmänniskan och medmänsklighet. Moralen kom 
inifrån.  
 
Liknelsen vi hört idag utmanar oss att fundera över etikens grund. Inte minst 
viktigt i Sverige idag, där vi har olika religioner som lever sida vid sida. Lagar 
och regler ska inte definiera vem som hör till Guds folk eller andra grupper, utan 
de anger vad det praktiskt betyder att höra till detta folk.  
 
Att man hör till Guds rike visar sig i barmhärtighetsgärningar – eller som en 
migrant sa till mig när han hade börjat lära sig svenska: ”varmhjärtighet”. 
Varmhjärtighet är varken lagiskhet eller strider mot vårt inre moraliska 
kompass. 
 

5. I sitt bibliska sammanhang 
Till sist ska vi fundera på vad liknelsen får för poäng om vi tar dess 
sammanhang i Bibeln på allvar. I detta fall i Lukas evangelium, kapitel 10. 
Liknelsen står inte ensam. Den ingår i en debatt mellan en laglärd, alltså en from 
person som kunde de judiska skrifterna och traditionerna, och Jesus, en rabbin 
med tolv lärjungar. 
 
Jesus berättade liknelsen om den barmhärtige samariten som svar på den 
laglärdes fråga ”vem är min nästa.” Specifikt handlade frågan om gränser för 
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hans skyldigheter. Överfört till vår tids diskussioner: Kan vi ta emot hur många 
flyktingar som helst? Ska det vara tillåtet att tigga på våra gator? Har vi råd med 
förlossningsavdelningar också i glesbygder? 
 
Jesus ger inget tydligt svar till den laglärde. Liknelsen är svaret. Till slut säger 
Jesus: ”Gå du och göra som han!” I Lukas evangelium blir dessa ord en variant 
på grundkallelsen: ”Följ mig.” 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 dem du hatar! ”Var barmhärtiga så som Gud är barmhärtig” 
(Luk 6:36). 
 
Det som utmärker liknelsen är vändningen i berättelsen. Den laglärde frågade 
om vem som var hans nästa. Jesus besvarade frågan med en motfråga: Vem var 
en nästa? 
 
För den laglärde – och för många av oss – är medmänniskor ett objekt. För Jesus 
är en medmänniska ett subjekt som visar barmhärtighet. Skiftet från objekt till 
subjekt behöver få känneteckna vårt umgänge med varandra. Alla som arbetar 
diakonalt vet vilken välsignelse det är. 
 
Kanske behöver du denna liknelse idag, för att kunna identifiera dig med den 
slagne mannen, och ställa frågan: ”Vem möter mig med barmhärtighet utan 
gräns?”  
 
Svaret uppfyller hela detta rum: Jesus, Jesus, Jesus.  
AMEN. 
 
 


