
HOMILIA TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

  

Av: Per Rönnegård 

Nådens gåvor 

Jos 24:16-18	 1 Kor 12:4-11   Ps 28:6-9 	 Luk 9:46-48 

Ibland behöver vi välja att låta Bibelns ord drabba oss som vore de helt nya för 
oss, istället för att låta de välkänd orden rinna av oss. Det valet har vi idag när vi 
hör Jesu ord: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn…”.  

Vi kan låta texten bekräfta tankar vi redan har, men som egentligen inte gör 
någon större skillnad för hur vi lever och förhåller oss. Eller så kan vi låta våra liv 
och attityder bli ifrågasatta på djupet. Så som Jesus ifrågasätter lärjungarnas 
tankesätt på djupet. 

En viktig nyckel till Jesu ord idag är det sammanhang han säger dem i, det som 
får honom att lyfta fram det lilla barnet. 

Frågan hade uppstått hos någon eller några av lärjungarna vem som var störst av 
dem. Vi kan gissa hur tankarna gick. Kanske kunde man tänka att Petrus, 
ledargestalten, var viktigast? Eller Johannes, ”den lärjunge Jesus älskade”? Eller 
Judas som hade hand om ekonomin? Eller Simon seloten för att han var den 
ivrigaste? Eller den av lärjungarna som var trevligast? Eller den som formulerade 
sig bäst? Den som var mest lärd, eller den som var mest olärd? Den som var mest 
andlig, eller den som hade de bästa kontakterna? 

Det är nog inte många som är helt befriade från tankar om status. De flesta av oss 
faller ibland för frestelsen att börja jämföra. 

Den där frestelsen förstör vår blick. Vi får svårare att se den färgsprakande 
mångfald som en församling är, som kyrkan är, som mänskligheten är.  
Det kan bli ensamt också, för den som hamnar väldigt långt ner på statusstegen, 
men också för den som hamnar högt upp.   
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Jesus skäller inte ut lärjungarna för deras statusresonemang. Han gör något som 
är mycket mer effektivt om målet är att läka lärjungarna och deras blick. Han 
lyfter helt enkelt fram ett barn och låter det stå där bredvid Jesus som ett 
exempel. ”Den som tar emot detta barn i mitt namn tar emot mig…”. 

De orden läser man ibland direkt efter dophandlingen i barndop. Här är det 
förstås inte ett nydöpt barn Jesus lyfter fram. Det tycks vara första bästa barn som 
Jesus såg där, ett barn vilket som helst.  

Det Jesus gör och säger här är väldigt radikalt. För att fullt ut förstå det kan vi 
behöva byta ut våra egna associationer kring barn, mot de associationer ett barn 
kunde väcka hos lärjungarna. Under antiken hade man ett helt annat 
förhållningssätt till barn. De stod inte i första hand för något som väckte varma 
känslor, de var inte något man normalt satte i centrum. Och det fanns ingen 
konvention om barns rättigheter. Ett barn var framförallt en icke-vuxen, en som 
inte hade någon status, en som inte hade någon meritförteckning över huvud 
taget. 

Det är troligen det lärjungarna ser när Jesus ber dem rikta sin blick mot barnet 
bredvid honom. Och vi ska komma ihåg att det Jesus kommenterar inte är en 
fråga om hur vi ska förhålla oss till barn. Det han kommenterar är lärjungarnas 
tankar om vem av dem som är störst.  

Jesus vänder lärjungarnas blick från det självupptagna, från jämförandet, från 
deras världsliga och andliga statusjakt. Han vänder deras blick till barnet, som för 
att säga: Se på honom, på henne. Som inte ingår i allt det där jämförandet, som 
inte är något i statustänkets system. Om du tar emot henne i mitt namn, för min 
skull bara. Om du utifrån din relation till mig ser på henne och verkligen bryr dig 
om henne så som jag bryr mig. Då är det som att du ser mig, tar emot mig. Och 
om du tar emot mig tar du emot honom som sänt mig: Han som är alltings 
ursprung, universums skapare, Fadern.  

Jesus avslöjar statusjaktens futtighet, inte genom en utskällning, inte genom ett 
långt resonemang, utan genom att lyfta fram ett litet barn och inbjuda 
lärjungarna till att se med en helt ny blick. En blick som uppfattar verkligheten 
som den är. En blick som ser att också ”den som är minst av er alla är stor” – för 
att det inte handlar om vem som är stor eller liten, utan det stora är Guds nåd 
som kan strömma genom allt.   

Det kanske är ett litet barn som kan väcka den blicken hos dig. Eller någon annan 
i din närhet som faller utanför statustänket. Den ”minsta” bland oss kan läka vårt 
inre öga. 
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Det är en blick som kan rycka undan mattan för förtryckande strukturer i nära 
relationer och i samhället. En blick som är ett allvarligt hot mot all ondska som 
statusjakt för med sig.  

Och kanske kan den blicken få oss  
att se oss omkring och förundrat glädjas över den mångfald av gåvor  
som Gud av nåd ger genom oss alla. 

”Den som tar emot detta barn i mitt namn tar emot mig, och den som tar emot 
mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst av er alla, han är stor.” 
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