Tvåspråkig gudstjänst i Settlementcentrum 15.9.2019

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far,
och Herren Jesus Kristus!
Temat för 13:e sönd efter Trefaldighet är Vår
nästa. Predikotexten är från Luk 10:25–37:
25 Sedan kom en laglärd fram för att pröva
honom och frågade: "Mästare, vad ska jag
göra för att få evigt liv?" 26 Jesus sade till
honom: "Vad står det skrivet i lagen? Hur
läser du där?" 27 Han svarade: "Du ska
älska Herren din Gud av hela ditt hjärta
och av hela din själ och av hela din kraft
och av hela ditt förstånd, och din nästa som
dig själv." 28 Jesus sade till honom: "Du
svarade rätt. Gör det, så får du leva."
29 Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" 30 Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de
och lämnade honom där halvdöd.
31 En präst råkade komma ner samma väg,
och när han fick se mannen gick han förbi.
32 På samma sätt var det med en levit. Han
kom till platsen, såg mannen och gick förbi.
33 Men en samarier som var på resa kom
också dit, och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. 34 Han gick
fram och hällde olja och vin i hans sår och
förband dem. Sedan lyfte han upp honom
på sin åsna, tog honom till ett värdshus och
skötte om honom. 35 Nästa dag tog han
fram två denarer och gav till värdshusvärden och sade: Sköt om honom. Och kostar
det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. 36 Vem av dessa tre tycker du var en
nästa för mannen som råkade ut för
rövare?" 37 Han svarade: "Den som visade
barmhärtighet mot honom." Då sade Jesus
till honom: "Gå du och gör som han.”
Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är
sanning. Amen.
Texten och dess sammanhang
Den som har läst Luthers predikan för den här
söndagen i Huspostillan lägger kanske märke
till att texten där är lite längre. Samma gäller
också postillor från Sverige. Där tar man med
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också verserna 23–24, som vi inte har med i
Finland. I vår text ägnar vi oss bara åt Jesu
samtal med den laglärde och sedan själva liknelsen om den barmhärtige samariern.
Men det är alltid bra att se vilket sammanhang
som predikotexten står i. Lukas tionde kapitel
inleds med att Jesus sänder ut 70 lärjungar.
Han förutser att de kommer att möta människor som tar emot dem men också sådana
som förkastar deras budskap. Till dem som
förkastar honom är de städer där Jesus hade
hade botat flest sjuka och predikat mest.
När de 70 lärjungarna kom tillbaka var de fulla av iver. De hade fått uppleva hur de onda
andarna lydde dem i Jesu namn. Då säger Jesus till dem att de framför allt ska vara glada
över att deras namn är skrivna i himlen. De
ska inte i första hand glädja sig över vilken
frukt deras verksamhet ger. Inte ens fast de har
makt över fiendens hela välde. Det allra största är att få tillhöra Guds familj.
Det här fyller Jesus med sådan glädje att han
jublar att Gud Far har uppenbarat sådant åt de
små medan han dolt det för de visa och kloka.
Sedan kommer de verser som introducerar vår
text (v 23–24):
När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sade: "Saliga är de ögon som
ser vad ni ser. Jag säger er: Många profeter
och kungar ville se vad ni ser men fick inte
se det, och höra vad ni hör men fick inte
höra det.”
Åter är det fråga om samma uppdelning av
människorna: de som får se in i evangeliet
och höra Jesu undervisning och de som inte
gör det. Gud har gett insikt i evangeliets hemlighet åt en del människor, men andra är blinda och döva.
Jesus och den laglärde
Vår text ger oss en praktisk undervisning om
det här. En laglärd kommer med sin fråga:
Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?
Det finns andra berättelser med liknande frågor och svar (Matt 22:34f; Mark 12:28f). De
kan vara olika tillfällen där Jesus har mött frågan och besvarat den på lite varierande sätt.
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Jesus inser att det är en skenfråga. Den laglärde borde ju själv veta svaret. Men han ber den
laglärde läsa upp vad som står skrivet i Mose
lag, och han kan naturligtvis göra det utan
problem:
Du ska älska Herren din Gud av hela ditt
hjärta och av hela din själ och av hela din
kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.
Kanske den laglärde rentav känner sig lite förnärmad: skulle jag inte veta vad som står skrivet i lagen? Kanske känner han en udd mot
sig: han läser varje dag upp lagen, men har
han egentligen förstått vad det betyder?
Den laglärde var en av de män som med all
tydlighet inte hade förstått vem Jesus var, eftersom han var ute efter att pröva honom. Han
sökte efter något som kunde fälla Jesus. Vad
Jesus verkligen kunnig i lagen? Var han renlärig?
Frågan gick ut på att man måste göra något för
att få evigt liv. Det här var typiskt för fariseerna, som den här laglärde troligen var. De satte
görandet framom allt. Det handlade om att
göra Guds vilja. Genom att göra efter lagen
skulle de ha Gud på sin sida. Gud hade ju i
Skriften om och om igen förklarat att det är en
välsignelse i att följa hans ord. Den som lyder
går det väl, men den som överger Herrens ord
blir straffad.
Den här laglärde borde ha känt till Israels
historia: han visste hur folket om och om igen
hade lovat följa alla Guds bud, men hur de
hade svikit. Han borde ha vetat att det som en
människa gör inte räcker till. Varför var offren
instiftade? För att människan inte kunde
komma inför Gud i egen kraft. De visar att
människan själv är oren och att inget gott
kommer ur människan. Människorna behövde
dagliga offer som påminnelse om synd. De
behövde omvända sig och bekänna sina synder.
Dessutom behövde alla israeliter, också de
laglärda, rikta blicken på Messias, som förebildades av kopparormen i öknen. Honom
skulle de se på för att bli fria från giftormarna,
synden. De laglärda hade fått budskapet om
honom som skulle låta sig offras för världens
synder. Men deras öron var förstockade. De
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trodde att de själva skulle klara av att uppfylla
lagen till punkt och pricka. De behövde ingen
Messias.
Den laglärde som kom med frågan menade att
han hade gjort allt vad lagen kräver. Kanske är
vi lite förundrade över att Jesus bara låter honom vara kvar i sin tro på sig själv: Du svarade rätt. Gör det så får du leva.
Den laglärde ville rättfärdiga sig. Kanske han
genom det här uttrycker sin irritation över att
han ställts inför en så självklar fråga. Han blev
betraktad som ett barn som ska förhöras på
läxan. Upplevde han att Jesus ifrågasatte om
han höll dessa bud?
Ett sätt att rättfärdiga sig var att höra hur Jesus
ställde sig till frågan vem man ska betrakta
som sin nästa, som man ska älska som sig
själv. Det handlar om de laglärdas djupa tolkningsdiskussioner.
Jesus gör som många andra gånger: han stoppar till mannens mun på ett annat sätt än med
direkt undervisning. I stället undervisar han
med en liknelse som visade hur denne laglärde hade farit vilse.
Liknelsen
Liknelsen om den barmhärtige samariern för
oss till Juda öken, den branta och farliga
vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Det var ett
vanligt tillhåll för rövare. Att en ensam resande kunde råka illa ut och bli rånad var inget
ovanligt. För åhörarna var liknelsen till den
delen mycket lätt att ta till sig.
Men sedan fortsätter liknelsen på ett mycket
överraskande sätt. Först kommer en präst. Han
ser den halvdöde olyckliga mannen som blivit
rånad in på bara kroppen. Men han går förbi.
Han har inte tid att befatta sig med honom.
Han kan ju bli oren när han ska sköta sina
tjänsteuppgifter.
Sedan kommer en levit. Det var en som hade
någon slags praktisk tjänst vid templet. Också
han gick förbi.
Sedan kommer en representant för det föraktade folket som bodde i området mellan Judeen och Galileen. Samarierna härstammade
från det blandfolk som flyttat in efter att Nord-
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riket gått under på 700-talet f Kr, då de nordliga stammarna fördes bort till Assyrien och
spreds ut bland folken. I stället flyttades andra
folk in. De var religiösa och frågade vilka gudar som dyrkats i landet. De ville hålla sig väl
med dem. Men de hade ingen del i den judiska tron. Därför föraktades de så att judarna
inte ville gå genom deras land och inte heller
tala med dem.

nästa för mannen som råkade ut för rövare?
Han frågar inte: Vem av dessa tre såg den rånade mannen som en nästa? Så brukar vi ju
ofta tänka: vi ska hjälpa vår nästa om han råkat illa ut. Men i stället handlar det om att vi
ska vara en nästa för den som behöver oss.

För de två första männen var den blödande
mannen vid vägkanten inget att bry sig om.
De hade viktigare uppgifter. De hade sin
lagstadgade tjänst att utföra. Så uppfyllde de
Guds lag. Det trodde de.

Likväl måste vi vända tillbaka till Jesus. För vi
inser, att vi lika lite som prästen och leviten
har gjort det vi behövt mot vår medmänniska.
Samarierns exempel ger oss ingen ro eller
glädje, för vi ser att vi inte gjort som han. Vi
har inte samma fullkomliga kärlek som han.

Men samariern, den föraktade, var en sann
medmänniska. Han tog sig an den rånade
mannen. Han gjorde allt som kunde göras.
Han offrade av sitt eget. Han offrade av sin tid
och vakade över mannen till nästa dag. Och
han betalade för honom och lovade att stå för
alla kommande utgifter för honom. Han gjorde mer än vad som kunde förväntas av honom.
Samariern såg den lidande mannen som en
kär vän. Han såg inte på sig själv. Han kunde
ha gjort beräkningar om hur mycket han kan
satsa på mannen och vilka risker han tog. Han
kunde ha frågat sig vad som kan vara till nytta
för honom själv och undersökt om mannen
var en sådan som kunde tänkas gottgöra för
den uppoffrande insatsen. Men nej, inget av
det gjorde han. Han gjorde det som behövdes.
Samariern gjorde det som fåren på Jesu högra
sida har gjort, och som Jesus vittnar om på
domens dag. De känns inte vid att de har gjort
något gott mot Jesus. De har bara gjort det
som var deras plikt, som Jesu lärjungar. Tron
bar frukt i deras liv. Deras gärningar följde
dem.
Prästen och leviten uppvisade inga frukter av
sin tro. Deras tro byggde på dem själva. Därför var deras intresse knutet till vad som gagnade dem själva. Trots allt de hade lärt sig av
Mose och profeterna hade de fel inriktning i
sina liv. De hade inte Messias för ögonen, och
därmed sin nästa. De visste inte ens vem deras nästa var. De var redan dömda.
En intressant detalj i slutet av vår text är att
Jesus frågar: Vem av dessa tre tycker du var en

Vår text idag är fylld av lagens skärpa. Den
manar oss att visa frukter av vår tro. Gå du
och gör som han!

För att finna frid i våra liv får vi vända vår
blick mot honom som har visat oss den fullkomliga kärleken. Jesus gav sitt liv för oss.
Genom hans sår har vi fått omvårdnad om
våra sår. Han har burit oss till värdshuset, till
det ställe där Guds Ord finns som lindring för
vårt onda samvete genom att vi får visshet om
syndernas förlåtelse. Och han har lovat att
sörja för allt vi behöver ända till tidens slut.
Därför får vi prisa oss saliga för att vi har fått
se: Vi har fått se Jesus. Låt honom stå för våra
ögon när vi möter en medmänniska. Låt honom fylla oss med glädje och kärlek i vår
uppgift att hjälpa den som är i nöd. Amen.
Bön: Ge mig mod att tjäna mina bröder här,
fröjda något hjärta som i mörker är,
trösta, varna, hjälpa någon Kristi lem,
visa någon vilsen vägen till vårt hem! Amen.

