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Predikan av Jenny Arnerlöf – Medmänniskan 2021-08-29 

 

 

Varför har vi lagar? Det enkla svaret på frågan är för att undvik kaoset som uppstår när 

var och en gör vad de själva finner för gott (Dom.17:6). Men enligt berättelsen vi hörde 

från Första Moseboken dödade Kain sin broder Abel långt innan det fanns en lag som 

hjälpte honom urskilja vad som var gott och rätt.  

 

Det är lätt att moralisera om berättelsen och påstå att Kain borde ha vetat att mord är 

fel. Men en av huvudpoängerna med berättelsen är att visa att utan gudomlig vägledning 

tenderar människors uppfattningar av rätt och fel vara skeva eller bristfälliga. Det finns 

en tendens hos oss människor att prioritera vårt eget perspektiv före våra 

medmänniskors.  Den heta debatten om munskydd och Covid-vaccinationer som har 

pågått i USA och även här i Sverige är ett bra och relativt harmlöst exempel på detta.  

Våld i nära relationer och gängvåld, för att inte nämna det hjärtskärande våldet som 

drabbar Afghanistans folk, är mer allvarliga exempel på hur illa det kan gå när 

människor eller nationalstater insisterar på vad de själv vill på andras bekostnad.  I vår 

tradition är lagar en gåva från Gud. Lagar och regler är strukturer som hjälper oss att 

stävja vår benägenhet till våld och bejaka det goda för varandra.  

 

Berättelsen om Kain och Abel är inte en historieskildring och liknelsen om den 

barmhärtige samariern är en liknelse, ett påhitt av Jesus. Men båda förmedlar djupa 

sanningar om människor.  Med små variationer kan vi varje dag se dessa sanningar i vår 

värld i form av självupptagna och ibland laglösa handlingar som skadar andra, tillika 

självuppoffrande handlingar som förmedlar livgivande omsorg till andra.  

 

Berättelsen om Kain och Abel, och Jesu berättelse om den barmhärtige samariern kan 

ses som start och slut punkter på en linje som representerar det sämsta och det bästa 

som människor är kapabla till. Dessa berättelser är som motpoler.  Den ena polen är 

livsberövande och den andra är livsbejakande. Alla människor befinner sig någonstans 

mellan dessa två poler. Något som har hjälpt oss människor som ett släkte att leva 

närmare den livsbejakande polen är lagar, regler och kontrakt. 
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Rätts- och välfärdsstatens framväxt har utan tvekan formats av Bibelns berättelser och 

etik, och våra lagar ger oss mycket som är gott. Men våra lagar och regler kan bara ta 

oss så långt. De hjälper oss att använda vår handlingsfrihet på sätt som inte skadar 

andra och de kan göra oss till ordningsamma medborgare vilket inte är att förakta. Men 

vårt lands lagar kan inte ta oss dit vi behöver komma för att bli de medmänniskorna 

Gud har skapat och kallar oss att vara.  

 

I den judiska traditionen som vår kristna tradition växte fram ur, är lagar och regler till 

för att leda människor mot ett livsbejakande sätt att leva. Det är viktigt att påpeka detta 

eftersom mannen som Jesus samtalar med i dagens evangelietext var en laglärd man.  

Det innebär att han hade ett ansvar att hjälpa människor förstå vad som var det bästa 

sättet att leva.  Han skulle ge råd om livet generellt och särskilt råd för att hantera 

komplexa situationer som uppstår. Han skulle även avslöja falska lärare – människor 

som gav sig ut för att vara livsbejakande men som i själva verket hade intentioner som 

inte var goda.  

 

Omständigheten kring dagens evangelietext var att Jesus hade vänt sina steg mot 

Jerusalem. Med en stor skara lärjungar hade han börjat den långa vandringen från 

Galiléen till Jerusalem som ledde rakt genom Samarien, som inte var ett helt gästvänligt 

territorium.  Spänningar mellan judar och samarier gjorde det till en potentiellt farlig 

eller åtminstone svår resa. Samarierna härstammade från judarna men de delade inte 

alla av judarnas övertygelser och sätt att tro så det fanns ett ömsesidigt förakt mellan 

judar och Samarier.  Enligt kapitel 9 hade Jesus och hans sällskap avvisats av den första 

Samarisk by som de försökte besöka. 

 

Efter det hade Jesus skickat en stor skara med 72 lärjungar ut på deras första 

missionsuppdrag i Samarien.  Detta säger oss att Jesus ansåg att de hörde till Israels folk 

men hade hamnat i utanförskap. I dagens text hade de 72 återanslutit sig till Jesus, och 

de var överlyckliga när de berättade om de goda erfarenheterna de hade varit med om i 

Samarien i Jesus namn.  I hans namn hade de utövat makt över demoner, vilket är ett 

sätt att säga att i hans namn hade de makten att befria människor från livsfientliga 

krafter.  Jesus glädes med dem, men han även uppmanade dem att hålla fokus på Guds 

frälsning och inte makten de fick i hans namn. Guds frälsning förverkligades rakt 
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framför deras ögon genom honom, och han sade att de var välsignade som fick vara med 

om det.  

Allt detta var uppenbarligen provocerande för den laglärda mannen vi mötte i 

berättelsen.  Det verkar som att han kände ett behov av att granska Jesus och kolla om 

hans teologi eller tankar om Gud var sunda. Den laglärda var diskret i sitt 

tillvägagångssätt -han låtsades söka råd för sig själv.  Men eftersom Jesus saknade den 

formella utbildningen som han själv hade är det som om en juridikprofessor skulle söka 

juridiskt råd från en person med ett gymnasieexamen. Den laglärdas fråga är en 

självcentrerad fråga, ”vad är det som kvalificerar mig för evigt liv?”  

 

Det är anmärkningsvärt att Jesus inte tog illa upp av mannens granskning.  Han var 

varken påstridig eller konfronterande i sitt svar, men Jesus var skicklig och svarade med 

två av sina egna frågor, ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” vilket ändrade 

samtalets villkor.  Plötsligt blev den laglärda mannen en del av sin egen granskning! Och 

Jesus granskning var vänlig och rak – han bekräftade mannens svar och var redo att gå 

vidare.  Men den laglärda mannen var inte redo att släppa sin granskning. 

 

Detta är det första av två tillfällen i Lukasevangeliet där Jesus får frågan om hur man 

vinner evigt liv, och i båda fall är svaret det dubbla kärleksbudet. Var Jesus redan då 

stark sammankopplad med dessa två bud som han hade slagit ihop till ett? Det verkar 

så. Vad är det med detta bud som gör den så viktig för Jesus? 

 

Budet att ”älska Herren av hela sitt hjärta, med hela din själ och med hela din kraft och 

med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv” är svårt att klara av genom att göra 

det minimala.  Det är svårt att förbli självcentrerad när man följer den.  Och det är svårt 

att gömma sig bakom denna lag.  Jesus medmänniskor var väl insatt i hur man kunde 

undvika vissa plikter genom att gömma sig bakom andra lagar och regler.  Vid ett 

tillfälle i Markusevangeliet (7:9-13) reagerade Jesus starkt mot ledarna som förvrängde 

lagen för att gynna det religiösa etablissemangets kassa på bekostnad av de behövande.   

I hans liknelse om den barmhärtige samariern skulle hans samtida åhörare läsa mellan 

raderna och förstå att de två religiösa ledarna, som undviker den skadade mannen, 

gömma sig bakom lagar om renhet som gällde tjänstgörande präster.  
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Det dubbla kärleksbudet är svårt att förvränga och svårt att begränsa. Försök att hålla 

det halvdant vore som att sjunga en födelsedagsuppvaktning i mol-ton eller att ropa 

”Hurra!” genom att viska.  Budets formulering förmedlar en viktig tanke: att älska är 

inget som kan göras på ett halvhjärtat eller slentrianmässigt sätt. I Jesus hierarki av 

lagar hamnar det dubbla kärleksbudet längst upp.  Det är en lag som förvandlar oss till 

medborgare av evighet och Guds framtid som förverkligas redan i nuet genom 

människor som följer Jesus. 

 

Den laglärda mannen hade uppenbarligen vant sig vid att tänka på lagen från ett 

perspektiv där det handlade om det minsta som måste göras för att uppfylla kraven. Det 

är en inställning som är enbart förankrad i jorden, en plats som utan himlens liv är 

döende.  Jesus svar lät för stor, för vid öppet. Den laglärda anade ett glapp mellan 

generositeten som rymdes i Jesus svar och hans eget sätt att tänka.  Det glappet fick 

honom att inta en försvarsställning. Lukas skriver att han ville ”visa att han var 

rättfärdig”. Han ville sätta lite gränser för Jesus svar, men Jesus ville göra honom till en 

livfrämjande medmänniska. Han svarade mannen med en av sina vackraste liknelser 

som förvandlade frågan ”vad är min plikt?” till en fråga om generositet ”till vem kan jag 

ge av mig själv?”. 

 

De tidiga kristna identifierade Jesus själv med den goda samariten då han kom med liv 

och läkedom till vår värld som är härjad av våld, synd och död. De föreställde sig kyrkan 

att vara som härbärget; en plats där de sårade kunde få läkedom och trygghet. En plats 

där de sargade blev förmedlare av himlens liv.  

 

Dubbla kärleksbudskapet är en lag som kan förvandla oss till goda medborgare i himlen 

och på jorden.  Jesus levde ut det dubbla kärleksbudet på ett sätt som förvandlade lag 

till evangelium och han gjorde det möjligt för oss att följa i hans fotspår.  

 

Det dubbla kärleksbudet är en lag som vi kan leva efter på otaliga sätt varje dag.  Det är 

inte en lag menad att få samvetsgranna människor att slita ut sig för andra som en vän 

skrev i sociala medier. Det är en lag som får oss att gå från självcentrerade människor 

till Gud centrerade människor.  Jesus perfekta sätt att leva efter denna lag resulterade i 

en ny skapelse. Gud blev vår medmänniska i Kristus och gjorde det svåra som ingen av 
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oss hade kunnat göra. Han älskade Gud och sina medmänniskor på ett fullkomligt sätt.  

För att han gjorde det, kan vi främja den nya skapelsens verk.   

Vi gör det när vi hittar kreativa sätt att göra vårt liv till en gåva – något som berikar, 

välsignar och ibland kommer till räddning för någon i vår omgivning som är lite likt 

trakterna i Samarien.  Samhället vi lever i delar inte våra övertygelser och vår tro, men 

den omfattas av Guds omsorg och kärlek. Gud från sin sida vill göra allt för att förmedla 

den omsorgen och kärleken på ett personligt sätt genom oss. Det är en kallelse till 

kreativitet och äventyr, ty det finns många sätt för oss att älska Gud.   

/Amen. 


