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Av biskop Åke Bonnier 

Luk 9:46-48 

Förstår ni så lite? (Luk 24:25), frågar den uppståndne Jesus de två lärjungarna 
som var på väg till Emmaus och totalt förvirrade efter det som hänt med Jesus. 
Han hade blivit dödad på ett kors, begravd med en stor sten förrullad för att 
täcka gravöppningen och så var det några kvinnor som vittnade om att de hade 
sett honom levande igen. Lärjungarna var ledsna och upplevde säkert sin tillvaro 
som kaotisk. Då kom främlingen och följde dem längs vägen – främlingen som 
skulle visa sig vara den uppståndne och som avslöjade lärjungarna. De förstod så 
lite, d v s egentligen ingenting alls och den uppståndne Jesus förklarade tillvaron 
på ett nytt sätt för dem så att deras hjärtan blev brinnande.  

Lärjungarna verkade ofta ha fel fokus, verkade ofta missförstå och vara ganska 
egocentrerade. Nu samtalade de, enligt evangelisten Lukas, om vem som var 
störst bland dem. Petrus, Jakob och Johannes hade ju varit med Jesus uppe på 
förklaringsberget och fått en speciell upplevelse. De hade sett Jesus stå och 
samtala med Mose och Elia och de hade hört en himmelsk röst tala om att de 
skulle lyssna till Jesus och de hade sett Jesus förvandlas inför dem med skinande 
vita kläder. Var de kanske lite förmer än de övriga eller var det bara någon av dem 
som var den störste? Men strax innan vår evangelietext i Lukasevangeliet hade 
Jesus talat om att Han skulle överlämnas i människornas händer (Luk 9:44). Men 
det tycks som att lärjungarna sköt den tanken åt sidan för det där kunde ju inte 
vara aktuellt. Inte minst Petrus ville ju definitivt inte att Jesus skulle råka ut för 
något. Nej, det intressanta för lärjungarna och kanske också i viss mån en 
konfliktfråga i tolvmannagänget var just vem som var förebilden, vem som var 
den främste, kanske vem som stod Jesus allra närmast. Kyrillos av Alexandria, 
som levde på 400-talet efter Kristus och som var patriark i Alexandria skriver i en 
av sina bibelkommentarer en rörande tanke, där han uttrycker att det nog 
knappast var möjligt att samtliga av de saliga apostlarna hade en sådan 
sjukdom. Det är..., fortsätter han... otroligt att alla plötsligt drabbades 
av samma åkomma. Jag tror att det var en av dem som led av den, 
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och när den vise evangelisten inte ville förtala någon i lärjungaskapet, 
vävde han det samman skickligt och sade helt allmänt att de började 
undra vem som var störst av dem. Begär efter fåfäng ära trängde in i 
någon av de heliga apostlarna. Så långt Kyrillos ord. Men hur det nu var 
med detta vet vi inte exakt. 

Samtidigt kan vi känna igen apostlarnas, eller en av apostlarnas, sätt att resonera i 
vårt eget samhälle. Då handlar det kanske inte främst om vem som står Jesus 
närmast utan snarare vem som är en lyckad person, vem som är värd att se upp till, 
vem som är bättre än oss själva och vem som är sämre än oss själva. Vi värderar 
ju gärna oss själva utifrån ett relationsperspektiv. Tänk om jag vore som hen! Tänk om 
jag var så högt upp i organisationen, tänk om jag fick arbeta nära hen, tänk om jag hade det så 
bra som hen. Eller  jag är i alla fall inte som hen som är missbrukare, som är tiggare, som är 
mördare, som är ... Måste vårt eget sätt att se på oss själva vara i relation till andra 
eller skulle vi kunna se på oss själva utifrån ett annat perspektiv? Det perspektivet 
skulle i så fall vara Guds perspektiv - ett perspektiv som handlar om att Du och 
jag och varje människa oavsett allt är Guds älskade och skapade medskapare - 
oändligt värdefulla och aldrig någonsin övergivna. 

Också i den världsvida kyrkans sammanhang kan vi känna igen lärjungens eller 
lärjungarnas fråga. Det finns väl ingenstans där djävulen trivs så bra som i Kyrkans 
sammanhang. Djävulen är motståndare till ekumenik och njuter av murbyggande. 
Djävulen talar om vikten av att vara störst, bäst och ha mest rätt. Djävulen ser 
mångfalden i enhet som ett katastrofalt nederlag. Gärna splittring, mer än gärna 
murar, där vi ser på varandra genom galler och där vår ”fångdräkt är vårt eget 
knutna jag” (Sv.ps 289:3) men inte en mångfaldens enhet. Gärna ekumeniska 
konflikter - men inte ekumeniska framsteg. Vem har rätt? Vilken kyrka är den 
främsta? Svenska kyrkan, Pingströrelsen, någon av de ortodoxa patriarkaten, den 
romersk katolska kyrkan, någon reformert kyrkofamilj, någon luthersk 
kyrkofamilj o s v? Vi förstår ju så lite. För någon måste ju ha rätt och därmed 
måste andra ha fel...Eller... Kan det vara så att bara för att jag har rätt behöver 
inte Du ha fel? 

Barnen var förebilder och påminde om de små, de marginaliserade i samhället 
men också om de ödmjuka. Jesus höll fram ett barn i vår evangelietext och ställde 
det dessutom bredvid sig, nära sig, och talade om att ta emot de små, att ta emot 
ett barn, att ta emot dem som var lågt räknade, för var och en, också bland 
lärjungarna, som gjorde det, tog då emot Jesus. 

När Jesus ställde fram barnet bredvid sig visade han på en livshållning, en livsväg 
som vi har att vandra, ja som vi är kallade att vandra. Det är en livshållning som 
gäller våra kyrkor och det är en livshållning som berör vårt eget personliga liv. 
Barnet är förebilden för kyrkan. Kyrkans Herre, var själv ett litet värnlöst barn. 
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Kyrkans Herre, höll konkret fram ett barn. Kyrkans Herre ödmjukade sig till 
döden på ett kors.  Kyrkans Herre kallar oss att vandra vår väg – inte bara på 
Kållandsö utan också vår livsväg som Kyrka med stort K – enhetens väg, den väg 
där vi får se på varandra som gåvor. Den väg där vi får ödmjuka oss själva, likt ett 
barn, i glädje över det egna men i nyfikenhet över de andras. Vi är kallade att just 
se och förstå att bara för att vi har rätt behöver inte de andra ha fel. Det handlar 
om mångfaldens väg. Det är Kyrkans, med stort K, stora utmaning och kallelse. 
Enheten i mångfalden där frågan om den främste handlar om kärlekens 
utmaning – den ömsesidiga kärleken som är trygg i sig själv och vidöppen för 
andra. Jesus ställer barnet nära sig. Nära Jesus är vi när vi lever enheten i 
mångfald. Nära Jesus är vi när vi fördjupar vårt eget för att kunna dela med 
andra. Nära Jesus är vi när vi tar kärlekens initiativ. Nära Jesus är vi när vi i vår 
nästas kyrka ser en systerkyrka som vi gläds med och vandrar tillsammans med i 
mångfaldens berikande sammanhang och där våra hjärtan blir brinnande. 

Men Du och jag personligen då? Vilka är våra grundläggande värderingar och 
normer? Vad är det som formar vårt eget hjärtas inställning? Vad är det som 
formar vårt sätt att värdera, vårt sätt att resonera, vårt sätt att agera och hur 
relaterar allt detta till samhället idag - ett samhälle där vi påverkas så starkt av 
Covid-19 pandemin? Det är lätt att upprepa det vi vet om hur vi ska förhålla oss. 
Var försiktiga, tvätta händerna ofta och noggrant, håll avstånd, avstå ifrån... o s v. 
Och det där är otroligt viktigt och något som vi måste göra. Men samtidigt: hur 
möter vi vår medmänniska? Hur kan vi bry oss om de små i samhället? Hur kan 
vi visa kärlek? Hur vandrar vi vår kallelseväg också i det svåra? 

Jesus var sänd av Gud och den sändningen var egentligen redan innan Jesus var 
född. Vi talar om den preexistente Kristus som är Sonen i treenigheten. Aposteln 
Paulus understryker sändningen i sin hymn i Filipperbrevet. Där står det: Låt det 
sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde 
Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod 
från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. (Fil 
2:5-7) Jesus sändes för att förkroppsliga Gud och för att med sitt liv visa på Guds 
kärlek som inte ser några gränser. 

Vi som är samlade här idag vid Antoniosgården får öppna oss för Guds kärlek – 
den kärlek som möter oss i Guds Ord, den kärlek som möter oss i nattvardens 
mysterium, den kärlek som möter oss i vår gemenskap med Jesus själv mitt ibland 
oss. Här får vi ta emot Jesus som kallar oss att vandra vägen vidare, 
fördjupningens väg, delandets väg, kärlekens väg, den väg som leder till, förändring, 
försoning och förnyelse. Sen är vi också kallade att ge Jesus till världen – likt den allra 
första kristna människan – Maria, Jesu mor. Hon gav Jesus till världen på ett 
konkret sätt. Också hon får vara vår förebild. Vi är kallade till helighet. Vi är alla 
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pilgrimer på helighetens väg och den vägen går rakt igenom alla sammanhang. 
Vägen till helighet går genom vår medmänniska. Vägen till helighet går genom 
att vi tar emot, att vi bryr oss om, att vi engagerar oss för våra medmänniskor och 
ger var och en mod och möjlighet att leva vidare, dem vi möter på nära håll och 
dem vi hör talas om på långt håll. Varje möte med en människa är ju ett möte 
med Jesus själv. Jesus påminner Dig och mig om detta när han säger: 
’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina 
bröder, det har ni gjort för mig.’ (Matt 25:40) 

Vår vandring får alltså gå vidare med Jesus själv som vår medvandrare. Vi får ta 
emot Honom som sänder Dig och sänder mig ut i en värld där stora risker väntar, 
ut i en värld med fred och bröt åt alla. Vi får vandra nära Jesus, för Han går själv 
med.  Ja, hela vägen går Han med oss. Därför kan vi säga: 

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall 
vara. Från evighet till evighet. Amen 
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