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Introitus Ps 74,  Gt Sak 7:4-14, Ep Gal 3:15-22,  Ev Luk 10:23-37,  II Matt 5: 43 – 6:4 

Den 13:e söndagen efter Trefaldighet brukar vi utifrån evangelietexten  kalla den barmhärtige samaritens 

söndag. Som predikotext i år (2:a årgången) läser vi ur bergspredikan, och då frågar man sig kanske: Finns 

det något samband mellan dessa  två? Liknelsen om den barmhärtige samariten föranleddes av att en 

lagkunnig man ville sätta Jesus på prov och frågade vad han skulle göra för att ärva evigt liv. Vad han skulle 

göra, alltså på lagens väg, ja naturligtvis, detta är ju det enda sättet människan kan tänka sig. Men Jesus 

visar här att det eviga livet inte vinns, inte kan vinnas, på lagens väg, genom egna gärningar. Slutorden ”gå 

du och gör på samma sätt” är intressanta och kan ses på lite olika vis. Du käre lagkloke man, du vill ju vinna 

rättfärdigheten och det eviga livet på laggärningarnas väg. Åstadkom då den barmhärtige samaritens verk! 

Inte  bara någon gång då och då och bara till det yttre, utan varje dag och av hela ditt hjärta, ja så att du rent 

av går bort och säljer allt du har och ger åt dem som ingenting har. Nej, du lagkunnige, tar du detta på allvar 

så ser du att den vägen, lagens väg, är stängd. Den enda Sanna Vägen till Livet är Han som är Vägen, 

Sanningen och Livet, han som är den Barmhärtige Samariten. 

   Nu kan vi emellertid tillämpa det lite annorlunda, på ett annat sätt (även om det ytterst sett är samma 

sak) för att knyta an till predikotexten. Och då går vi till oss själva såsom människor: synden har dragit oss i 

fördärvet, vi har råkat ut för rövare, för den store rövaren, och vi ligger slagna, hjälplösa – men, räddade, 

förbundna och helade av den Barmhärtige Samariten. Frälsta och saliga för intet, av Nåden Allena! Och när 

nu så har skett, då börjar det nya livet, det kristna livet, att gå ut i det dagliga livet och tjäna Herren och vår 

nästa med glädje. Då följer lärjungaetiken: Gå du och gör som han! Och se, där har vi nu en koppling till 

bergspredikan och dagens predikotext. Därvid bör vi kanske först påminna oss om att bergspredikan inte är 

det stora, unika kristna budskapet, detta är i stället t.ex. Johannes 3:16. Den är inte heller ett politiskt 

budskap för världens länder och folk. I det gamla förbundet gick den skarpa skiljelinjen mellan 

förbundsfolket, Israel, och hednafolken; i det nya förbundet går också en skarp åtskillnad , men inte mellan 

nationer och folkslag utan mellan Kyrkan, Jesu lärjungar och världen. Och i bergspredikan talar Herren Jesus 

inte till världen utan till sina lärjungar, till Kyrkan. Han beskriver först hur lärjungarna är och övergår sedan 

till att i ett antal antiteser beskriva hur de ska vara, vad som ska känneteckna de kristna här i den onda, 

gudsfrånvända världen. 

   Låt oss så gå till vår predikotext där Jesus alltså säger: ”Ni har hört att det är sagt: ´Du ska älska din nästa 

och hata din fiende´. Men jag säger er ...”  Han sa inte: ni vet att det står skrivet, förty den andra delen, att 

hata din ovän, är inte ett direkt skriftcitat. Om det nu inte står skrivet, om det inte är något äkta GT-citat, har 

det månne ändå någon biblisk grund? Nja, nog är det lätt att tänka på de rena utrotningskrig som vi läser 

om när Israels barn efter ökenvandringen tog landet i besittning. (Detta skulle ju med nutida bedömning ses 

som folkmord och etnisk rensning.) Vad ska vi då tänka om detta, innefattade dessa skildringar trots allt ett 

påbud att hata sina fiender? Här är två saker att märka, ja tre ting att beakta. Dessa skoningslösa krig hör 

just ihop med erövringen av det utlovade landet och är ingenting som återkommer senare i Israels och Juda 

rikens historia. Vi kan säga, med fornnordisk klang, att det hör till landnamatid. Det finns en annan sida som 

inte så ofta är beaktad, nämligen att dessa krig var Guds straffdom över landets inbyggare, som på 

Abrahams tid ännu inte, men väl nu, hade ”fyllt sina synders mått”. Ytterligare en faktor är att den 

kananeiska religionen utgjorde ett dödligt hot mot Sinaiförbundets sanna gudstro: HERREN allena ska du 

tillbedja och honom allena ska du tjäna! Beblandar man sig med dessa folk, så blir snart den sanna dyrkan 

av HERREN uppblandad med dyrkan av deras avgudar. Nå, detta sagt om ordet ”och hata din fiende” och 

vad som synes likna detta i GT. För övrigt har GT flera bud om barmhärtighet mot främlingen och 

hjälpsamhet mot ovännen när denne är i nöd. 

   Detta nu sagda rör förhållanden i det gamla förbundet, men nu lever vi i det nya förbundet, och här gäller 

inga nationella eller etniska gränser. Den skillnad som gäller inför Gud är den mellan å ena sidan de som tror 

på Jesus Kristus och å andra sidan de som inte gör det, m.a.o. mellan Kyrkan och världen. Som vi redan sagt 



talar Jesus här i bergspredikan till sina lärjungar. När han ett stycke före dagens text säger: ”om er 

rättfärdighet inte överträffar de skriftlärdas och fariséernas ska ni inte komma in i Guds rike”, så talar han ju 

även till oss som lever här och nu. Han talar här inte om den fullkomliga, den tillräknade rättfärdigheten, 

utan om levernets rättfärdighet – att leva det gamla livet och sträva efter att göra det så gott och vackert 

som möjligt eller att leva det nya livet. 

   Jesus är radikal: ”Men jag säger er ...”  Den kristna etiken är annorlunda än världens, Jesu lärjungars 

handel och vandel är helt annorlunda, ska vara (detta är Jesu bud) en helt annan än hur det är bland 

världens barn. Därför blir det ett strängt och allvarligt ord till oss: Om vår rättfärdighet inte radikalt skiljer sig 

ifrån och överträffar den borgerliga rättfärdigheten kommer vi aldrig in i Guds rike. Om vi älskar dem som 

älskar oss och om vi visar godhet mot våra gelikar, vad får vi för det, vad är det för speciellt med det? Gör 

inte hedningarna, gör inte världens barn likadant?       

    Evangelietextens slutord ”Gå du och gör som han” såväl som Jesu ord (bud) i vår predikotext kan 

användas både till lagens 2:a och till dess 3:e bruk.  Vi kristna brukar inte ha svårt att se hur ogudaktigt det 

är här i världen. Men så ställer Jesus här i bergspredikan oss inför lagens allvar – och se, då blev det plötsligt 

”ingen åtskillnad”. Så måste vi varje dag återvända till Kristus som botfärdiga syndare. Ja, det är inte en tom 

formalism när vi i completoriet avslutar dagen med en syndabekännelse och ett avlösningsord.  Han har lärt 

oss att vi ska be: ”Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro” Det sista för oss 

över till lagens tredje bruk, vilket ju är det som Jesus predikar här. ”Älska era fiender!” Fiender kan vara av 

mångahanda slag. Om landet befinner sig i krig har man ju en yttre fiende. Ett exempel på Jesu lärjungars 

sinnelag finner vi i en gammal fältbön från den svenska stormaktstiden. Där ber man om så lite blodspillan 

som möjligt och däri inräknas även fiendens blod, ty även han är återlöst och dyrt aktad i Guds ögon. Men 

även i det vanliga vardagslivet möter vi ovänskap och kanske stundom ren fiendskap. Det är här 

lärjungaetiken ska visa sig; vi ska inte löna ont med ont, inte hugg med hugg, inte ge lika igen. Att löna gott 

med ont är sataniskt, att löna gott med gott är mänskligt, men att löna ont med gott är kristet. ”Välsigna 

dem som förbannar er, gör gott mot dem som hatar er och bed för dem som förföljer er.” Vi ska vara eller bli 

(det går att översätta vilket som) barn till vår Fader i himmelen. Han är god mot alla och förbarmar sig över 

alla; han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Sådan 

är Han, och så ska hans barn vara. 

    Nu förekommer det dock både dömanden och fördömanden i kyrkan och församlingen. Ve er, ni fariséer 

utslungar Jesus och Paulus uttalar förbannelsen över om någon kommer med ”ett annat evangelium”. Hur 

går sådant ihop med orden om att älska sina fiender? Kära vänner, vi får skilja mellan det som är talat till oss 

som enskilda lärjungar och vad som åligger kyrkans predikoämbete. Herdeämbetet innefatta både att förse 

hjorden med frisk föda, med Livets Bröd, och att hålla vakt och hålla vargarna borta. Förförelser och falska 

läror måste därvid kraftigt och bestämt avvisas och fördömas. Ibland kan det då bli mycket skarpa ord, så 

skarpa att vargen kanske ylar om kärlekslöshet. Märk dock att det inte är människorna som sådana som 

fördöms utan egentligen deras läror, det onda som de försöker föra in i församlingen. För oss som enskilda 

kristna å andra sidan gäller Matteus 18. Detta är Jesu bud, inte så kan vi, utan så ska vi handla. 

   Är det då verkligen nödvändigt att vi helt och fullt uppfyller dessa stränga bud för att komma in i 

himmelriket? Ja det är det, om vi nämligen ska komma in i himmelriket på lagens och gärningarnas väg. Och 

därmed får vi inse, vi liksom den lagkloke i liknelsen, att den vägen är stängd, obönhörligen stängd. Om det 

är så, vem kan då bli frälst? För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Av bergspredikan framgår 

faktiskt hur det hänger ihop med saligheten och den radikala etik han här fordrar. Saligprisningarna visar 

vägen. Jesu lärjungar är saliga, inte ska bli. Den saligheten har de fått som en fri och helt oförtjänt gåva, den 

har den Barmhärtige Samariten åstadkommit åt dem. Som en följd av detta har de dessa egenskaper som 

saligprisningarna beskriver. De har fått ett nytt sinnelag, inte en förnyelse av det gamla livet utan ett nytt liv, 

livet i Kristi efterföljd. Trots våra dagliga misslyckanden i Kristi efterföljd får vi vara saliga i den Barmhärtige 

Samaritens härbärge, där omvårdnaden heter syndernas förlåtelse.  Amen. 


