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TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - 

Medmänniskan 

Luk 10:23-37 Sedan vände han (Jesus) sig till lärjungarna och 

sade enbart till dem: »Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag 

säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, 

men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra 

det.« 

En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: 

»Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus 

sade: »Vad står det i lagen? Hur lyder orden?« Han svarade: 

»Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med 

hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, 

och din nästa som dig själv.« Jesus sade: »Det är rätt. Gör det, 

så får du leva.« För att visa att han var rättfärdig sade mannen 

till Jesus: »Och vem är min nästa?« På den frågan svarade Je-

sus: »En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev 

överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshand-

lade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där 

halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg 

mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en 

levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan 

och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick 

se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick 

fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan 

lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus 

och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och 

gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer 

skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du 

var den överfallne mannens nästa?« Han svarade: »Den som 



visade honom barmhärtighet.« Då sade Jesus: »Gå du och gör 

som han!« 

Några meningar in i dagens text tar vi del av följande fråga: 

En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: 

»Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv? 

Varför ställde han frågan? Denna centrala fråga för varje män-

niska. Texten ger oss svaret: Han ställde frågan för att sätta Je-

sus på prov. Den laglärde menade sig ha en given tillgång till 

Guds evighet genom sin stora kunskap. Denna åsikt fanns bland 

de laglärda: 

Joh 7:48-49 Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som 

tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den 

är förtappad.« 

Reflektionen får bli: I vår tid vet vi mycket mer: Vi kan åka till 

månen och göra jorden obeboelig genom att spränga atombom-

ber. Enklast för dagens människa är att förkasta bibeln som en 

sagobok och strunta i frågan Vad kom först: hönan eller ägget. 

Gör jag så, då trampar jag på Guds son och hans försoningsgär-

ning. Jag går miste om den evighet, som en av de dömda för-

brytarna på korset fick. Han fick löfte om evigt liv tillsammans 

med Jesus Guds son. Varför? Han bejakade Jesu försoning: 

Luk 23:39-43 Den ene av förbrytarna som hängde där smädade 

honom och sade: »Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och 

oss.« Men då tillrättavisade honom den andre: »Är du inte ens 

rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med 

rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något 

ont.« Och han sade: »Jesus, tänk på mig när du kommer med 

ditt rike.« Jesus svarade: »Sannerligen, redan i dag skall du 

vara med mig i paradiset.« 


