
13 söndagen efter trefaldighet: mer spännande än du tror! 

I denna söndags välkända och älskade texter lurar många fällor. Det skulle vara lätt att sätta ”det 

kristna kärleksbudskapet” i kontrast till ”judisk legalism” och en ”straffande, gammaltestamentlig 

Gud”. Men med kunskap om judisk tradition kan våra predikningar bli mycket mer spännande än så. 

Till att börja med är ”det dubbla kärleksbudet” en grundläggande princip i judendomen, vilket också 

den laglärdes svar vittnar om. Kombinationen av de två verserna ur Femte respektive Tredje 

Moseboken finns också i samtida judiska källor. Det är också tydligt av sammanhanget i 3 Mos 19:18 

att ”främlingen” också är inkluderad i ”nästan” (3 Mos 19:33-34). 

Men det är, enligt The Jewish Annotated New Testament klurigare än så. I hebreiskan består orden 

för ”nästa”, re’a av samma konsonanter som ”fiende”, ra’ - de ser alltså likadana ut i skrift, men 

uttalas olika. När Jesus frågar ”Hur lyder orden” säger han ordagrant ”vad läser du där”, vilket skulle 

kunna innebära en implicit fråga: ”förstår du att din nästa kan vara den du ser som din fiende?” 

Så kommer vi till själva liknelsen. Som Ulf Lindgren påpekar i sin text om midrash ovan är liknelser 

inte enklar berättelser, utan innehåller en twist som får läsaren att haja till. Här handlar det om de 

tre som kom vandrande på vägen. 

Alltför många predikanter har läst sig till att det var föreskrifterna om rituell renhet som hindrade 

prästen och leviten från att hjälpa den överfallne: genom att röra vid honom skulle de inte kunna 

fullgöra sin tjänst vid templet. Men för det första tycks berättelsen säga att de båda, liksom den 

överfallne, var på väg från Jerusalem, och då, efter fullgjord tempeltjänst, behövde de inte tänka på 

sin rituella renhet. För det andra övertrumfas sådana renhetslagar av plikten att rädda liv eller 

begrava en död. Renhetslagarna gällde för övrigt inte leviter. 

En annan tolkning av varför just en präst och en levit pekas ut i berättelsen är att de är 

representanter för de tre grupper som judar kan delas in i: präster (kohanim), leviter (levi’im) och 

israeliter. Så berättelsens ”twist” är att istället för det vanliga ”en präst, en levit och en israelit” 

kommer en samarier in som jokern i leken. (Man kan kanske jämföra med våra Bellmanhistorier: en 

rysk, en tysk och en bellman.)  

Samarierna kunde ses som ra’ – fiender, men Jesus tydliggör utmaningen i sin fråga: kan du istället se 

samarierna som din re’a – nästa? Frågan går vidare till oss: kan vi erkänna att den vi ser som fiende är 

vår nästa, och kan vi låta oss utmanas att ompröva våra stereotyper? 

Ytterligare en poäng i den här berättelsen, som kan behöva tydliggöras, är att den som 

läsaren/lyssnaren uppmanas att identifiera sig med är offret, inte hjälparen. ”Vem är min nästa” blir 

alltså inte en fråga om vem jag ska hjälpa, utan vem jag ska förvänta mig hjälp av. Nog så viktigt att 

poängtera på diakonins söndag i en kyrka som gärna vill ta på sig rollen av att styra och ställa för 

andra. Alltså: fråga inte bara vad du/vi kan göra för den utsatta människan, utan fråga också vad den 

utsatta människan kan göra för dig/oss! 
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