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Vad skulle Jesus gjort? 
Luk 10:25-37 
“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 
Jesus: ”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!” 

Det är en klassisk story som många hört förut. En historia Jesus berättar för att visa på att älska 
sin nästa är något man gör, inte ett passivt tillstånd. Men det kan vara ganska svårt att anpassa 
det till dagens samhälle. Det är inte varje dag som vi möter på människor som är rövade och 
plundrade i skolkorridorerna. Hur kan man få in det i dagens miljö i skolan? 

Här är en liten liknelse: 
Martin har precis börjat gymnasiet, vilket han är glad för. I hans förra skola var det en tjej i 
parallellklassen som brukade mobba honom. För vilken anledning vet han inte, men den tjejen 
kunde hitta många olika. Han var ful, inkompetent, dryg, idiot och så vidare vilket fick Martin att 
må skit. Martin hatade henne och ville verkligen komma till en ny skola.  
Nu har den dagen äntligen kommit och han skulle till skolan utan mobbaren. Han visste även att 
en kompis som han kände sedan innan skulle gå i samma klass som honom. Han hette Rickard 
och de hade träffats på ett konfirmationsläger där de verkligen hade klickat.  
Osäker, nervös och med mycket pirr i magen går han in i klassrummet till sin nya klass. Där satt 
hans kompis Rickard och väntade på honom, så Martin sätter sig bredvid och de börjar snacka 
med varandra. 

Läraren börjar med upprop. Mitt under uppropet knackar det på dörren. Läraren öppnar och 
Martin får en chock - in genom dörren kommer en stressad tjej som Martin mycket väl visste vem 
det var... Allt hopp om en bra skolgång raseras framför honom och han vet inte vad han skulle 
göra. Lektionen tar slut och inget händer. Hon hälsade inte på honom och han hälsade inte på 
henne men det var inte heller någon elak kommentar eller blick. Martin tänker att även om det 
inte händer något under första dagen så skulle helvetet bryta ut imorgon eller nästa vecka 
istället... 

Veckorna går och inget händer. Hon gjorde inget elakt mot honom, faktum var att hon inte gjorde 
något alls mot honom. Det var som att de visste om varandras existens men inte såg varandra. 
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Martins oro börjar lägga sig och han tycker att det var skönt att de inte umgicks, han hade ju en 
hel del dåliga minnen med den tjejen.  

Martin och Rickard blir bättre och bättre kompisar och snabbt får Martin reda på att Rickard är 
kristen. Martin konfirmerade sig bara för att få presenter men Rickard var tydligen kristen på 
riktigt. Han gick i kyrkan och var med i en ungdomsgrupp som han ständigt bjöd in Martin till. 
Martin brukade gå dit ibland och tyckte det var trevligt där. 

Tiden gick och efter ett och ett halvt år börjar Martin att trivas i sin klass. Det var då det började. 
Först får han några taskiga kommentarer från en kille i klassen, som från början bara lät som 
skämt. Men sedan fortsatte det och Martin visste mycket väl vart detta skulle leda. Beteendet 
blev en rutin, precis som i högstadiet. Men den här gången var det en annan person som gjorde 
det. Martin var ett mobboffer ännu en gång. Hans förhoppningar om en rolig gymnasietid 
försvann under hans fötter. 

Taskiga kommentarer, nedvärderande blickar och utfrysning var metoderna. Det var inte svårt att 
se att Martin mådde dåligt av det här; han blev mycket tystare, lyfte aldrig blicken och slutade le. 
Det var tydligt att Martin behöver hjälp.  
Rickard gjorde ingenting även fast han ville göra det. Rädsla och oro höll honom tillbaka för att 
hjälpa sin kompis. Han visste vad han skulle göra, men han kunde inte göra det. 

Här bryter vi av lite och tänker igenom situationen. 
Martin blir illa behandlad, det är tydligt men samtidigt inget som någon göra något åt - som det 
ofta brukar vara i en mobbningssituation. 

Frågor: 
Kan du identifiera dig med Rickard? 
Vad borde Rickard, Martins närmaste vän, göra vid det här laget? 
Om Rickard inte vore Martins närmaste vän, vad skulle han göra då? 
Hur kan Rickard hjälpa Martin rent konkret? Kom på praktiska idéer. 

Det kan vara svårt och gripa in vid en sådan här situation, att hjälpa sin klasskompis eller 
skolkamrat när den har det jobbigt. Det är då vi måste börja tänka: 
“Älskar jag min kamrat så mycket att jag är beredd att ta skit för att visa kärlek?” 
“Är jag beredd att ta Jesus föredöme och visa kärlek, trots konsekvenserna?” 

Joh 15:13 
“Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.” 

Vi fortsätter storyn. 
Lärarna kunde tydligt se att Martin var utsatt, både i klassrummen och i korridorerna. Ändå sa de 
ingenting. Inget hände, ingen hjälpte till.  
Martin känner sig hjälplös och ensam. Övergiven i sin svagaste stund av de som han räknade med 
skulle hjälpa honom.  
En dag i klassrummet sitter de och räknar matte. Som vanligt slängs någon kommentar lite då 
och då mot Martin, men det hade ju blivit en vana vid det här laget. Killen som brukade vara mest 
elak mot Martin slänger en extra taskig kommentar idag, som verkligen sårar Martin.  
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Då händer något som han inte hade räknat med. Tjejen som en gång mobbat Martin ställer sig 
upp och säger ifrån på ett sätt som Martin aldrig sett förut. Hon ger killen en rejäl utskällning om 
hans beteende och attityd! 
Det som chockar Martin mest är dock att hon tog hans parti, att hon skyddar honom. Det blir helt 
tyst i klassrummet och fortsatte så tills lektionen slutade. 

Den dagen går Martin hem mer förvirrad än ångestfylld, som han brukade vara. Dagen efter så var 
det dock tillbaka till det normala. Martin får ta emot en massa elaka kommentarer - tills samma 
sak händer igen. Tjejen ställer sig upp och tog Martins parti, och så kom det inga fler 
kommentarer eller blickar den dagen. 
Hon fortsätter att göra så under ungefär en vecka, tar hans parti mot mobbarna gång efter gång. 
Efter ungefär en vecka var det slut på allt. Inga fler kommentarer eller blickar, alls. 

Gymnasietiden går och det är dags för studentdagen. Hela klassen är på topp och alla är glada. De 
hade dukat upp långbord i matsalen, där Martin och tjejen sätter sig bredvid varandra. De hade 
inte pratat speciellt mycket under de här tre åren men det var inget jobbigt mellan dem längre. 
När de sitter vid bordet så ber den här tjejen om förlåtelse för det hon hade gjort mot honom 
under högstadiet. Hon hade förstått att det hon hade gjort var hemskt. Martin förlåter henne 
men frågar varför hon hade försvarat honom mot de andra mobbarna.  

Frågor: 
- Varför tror du att hon hjälpte Martin? 
- Vem var Martins nästa? 
- Vad kunde Rickard göra annorlunda för att visa på Guds kärlek? 
- Vem är utsatt på din skola? Vad kan du göra för att visa på Guds kärlek till den personen? 

Om vi vill göra skillnad måste vi agera. Vi måste visa vem Jesus är med de val vi gör. Inte bara vara 
passiva. Vi måste våga sätta oss i den obekväma sits som Jesus en gång gjorde för oss.  

För att visa på Guds kärlek för oss dog han på korset. Hånad, torterad och dödad för att visa oss 
hur mycket Gud älskar oss. På samma sätt ska vi visa på Guds kärlek till våra kompisar, genom val 
baserade på kärlek och inte på grund av bekvämlighet eller vad vi själva vill. Tycker du det är 
jobbigt kan du börja med små initiativ. Försök få ett ensamt snack med din kompis för att höra 
hur han eller hon mår. 
Be för situationen och be för de som är inblandade, även mobbarna. Gud använder små initiativ 
och kom ihåg att det som verkar omöjligt för oss är möjligt för Gud. Ta initiativ för kärlek till dina 
medmänniskor så tar du initiativ för Gud. 

Låter det jobbigt? Ja, det gör det. Men du kommer klara det! 

Du har Jesus som är med dig i varje val du gör. Går du hans väg så kommer han vara med dig 
varje steg. Även fast du känner att du kanske inte lyckas eller att du gör misstag så är Jesus där 
med dig. VARJE steg du tar i kärlek och tro kommer han att välsigna, även fast du kanske inte ser 
det direkt. VARJE steg är ett steg närmare Guds plan för ditt och dina kamraters liv. VARJE bön 
är ett steg närmare bönesvaret. 
I Bibeln har han lovat gång på gång att Han kommer vara med dig i alla dagar intill tidens slut! Han 
har lovat att lyssna på dina böner och välsigna det du gör för honom! 
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Där du går fram går även Jesus fram. Genom den Helige ande så har du Jesus inom dig, redo att 
följa upp och backa dig i alla stunder. I varje konversation, varje blick, och varje möte är Han där 
och redo att göra sitt verk. 

Ny Generation tror verkligen på dig också, och vill hjälpa dig att ta steg i kärlek för dina kompisar! 
Satsningar, tips, pepp, bön eller vad du vill, hjälper vi dig med! Varför? För att vi tror på att Gud har 
utvalt dig till just din skola för att sprida kärlek till din nästa!


