Oväntad hjälp

Åk 7–9

Oväntad hjälp
”Den
barmhärtige
samariern”
Vad betyder det att
vara en medmänniska?
Vem är min medmänniska?

Jesus berättade en berättelse/liknelse för att besvara de ovannämnda frågorna:
Rövare anföll en man som var på väg från Jerusalem till Jeriko. De misshandlade mannen, tog hans saker och lämnade honom skadad vid vägkanten. Två
män som hade en hög ställning i det dåtida samhället, en präst och en levit
som kom från en fin tempeltjänarsläkt, gick förbi mannen utan att hjälpa honom. Till sist kom en man som hörde till den föraktade folkgruppen samarierna. Han stannade vid den skadade mannen, lyfte honom på sin åsnas rygg och
förde honom i säkerhet. Samariern betalade vården för den rånade mannen
från sin egen ficka.

Jesu berättelse finns i Luk. 10:30-37
”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare.
De slet av honom kläderna och misshandlade 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!”

1. Fundera på vad berättelsen skulle handla om ifall handlingen
skulle utspela sig i vår tid.
Berättelsen skulle inte nödvändigtvis handla om ett rån. Det centrala temat
skulle ändå vara att någon som behöver hjälp får hjälpen från ett oväntat håll.
Besvara först följande frågor och skriv sedan din egen version av Jesu liknelse.

Oväntad hjälp

- På vilken plats och i vilken situation skulle du placera det som händer i din berättelse?
- Vem är det som har råkat ut för en nödsituation?
- Hurudana svårigheter har den här personen blivit utsatt för?
- Vilka är de högt ansedda personerna som går förbi utan att hjälpa?
- Vem är den lite utstötta eller udda personen som stannar för att hjälpa?
- Hur hjälper han/hon i praktiken?

2. Skriv din egen version av berättelsen om den barmhärtige samariern
3. Hitta på en träffande rubrik till din berättelse.

