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Ps 28:6-9 ”Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, 

på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar 

honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och 

välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.” 

Vi börjar denna helgandakt inför psalmistens bön. Den ger uttryck åt tacksamhetens mycket 

vackra livsstil; ”…hela min varelse tackar…” 

Det finns ofta skäl till att klaga eller till att oroa sig. Livet är ofta orättvist. Man kan ha 

förståelse för den som känner misstro i den här världen. Efter många krockar kan misstanken 

om att alla vill en illa växa fram och rota sig. Uppgivenheten är inte grundlös, känslan av att 

det inte är någon idé att hoppas är ett verkligt åskmoln. 

Men, den som öppnar dörren mot en ny dag med minnet av att tidigare någon gång blivit 

hjälpt, att vid något tillfälle fått överraskande kraft i en svår situation, att man lyckats reda ut 

problem och att alla faktiskt inte vill mig illa. Att allt inte är orättvist. Då kan man våga tacka 

för en ny dag med nya möjligheter och hoppas… 

Tacksamhetens livsstil lyser ibland som starkast genom människor som prövats svårt och 

ändå finner nådens pärlor i mörkret, plockar upp dem och ger dem vidare så att andra i 

deras handlingar kan höra ett sant ”tack”! 

 

Ett gossebarn slog ut med armarna i en utställningslokal och sa: _ Ooohh, så vackert! 

Värdinnan lyste genast upp, prövads i sitt tålamod av flera busslaster vuxna besökare som 

krånglat, krävt och klagat på än det ena och än det andra. Barnet, som med ”hela sin varelse 

tackade”, befriade värdinnan som genast hämtade sin fiol och spelade en glädjelåt för 

barnet… 

Inte alltid väcker barn dessa känslor, men Jesus tar ett barn och ställer det i centrum för att 

beskriva sig själv och hur hans lärjungar skall kunna mogna till vuxna efterföljare. Vi läser 

dagens evangelietext ur Luk 9:46-48 

”De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina 

hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: »Den som tar emot detta 

barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som 

har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.” 

Det är märkvärdigt nog för oss, i vår tid, att se hur Han ställer barnet i centrum. Vi vet hur 

svårt det är att forma ett liv och stifta lagar som har FN:s barnkonvention som grund. Det är 

så lätt att bortse ifrån barnets behov när girighet och maktbegär ses som naturligt. 

Men, då när Jesus låter detta ske, då var det helt enkelt chockerande att beskriva en mogen 

mans storhet på det sättet. Barn var, inte föraktade av männen, men helt utan status och 

makt. De tillhörde kvinnornas värld, ”en trappa ned”, inte männens upphöjda värld.  

Men Jesus jämför sig med barnet som han ställt mitt ibland dem. Den som tar emot ett 

sådant barn---tar emot mig! Han som alla visste var den störste Mästaren- jämför sig med ett 

barn! När Jesus snart skall komma in i Jerusalem, så vet han att han skall bli fråntagen all 

makt och all status. Men det kommer inta att ta segern ifrån honom. Jesus är Guds son/barn. 

Av sin Fader tar han emot livet. Som ett barn. 



I början av det här kapitlet i Lukasevangeliet (kap.9) så handlar det om att Jesus sänder ut 

lärjungarna i världen och de får makt över onda andar och förmåga att bota sjuka. För att 

kunna förmedla ett sådant liv till människor de möter så behöver dom först ta emot livets 

gåva och vishet. Som barn behöver de förvänta sig att någon ger dem vad de skall föra 

vidare. Ta inte med er något eget. Som barn utan ägodelar. Barn som tillhör en familj, en rik 

Far, går de i Guds ärende, med Guds liv. Som barn skall de misslyckas, lära, ta emot, ge 

vidare, växa… 

Nu, några verser längre fram i kapitlet, tänker lärjungarna hierarkiskt. De jämför sig med 

varandra, tävlar om att vara störst. Den som gör det själv har missförstått Guds rike. Där gör 

man tillsammans, i Gud. 

 

I församlingen i Korint fungerade människorna likadant. De jämförde ledare och höll dem 

olika högt, skapade grupper och partier runt sina favoriter. De gjorde även skillnad på rik och 

fattig. Paulus fick påminna om Jesu undervisning. Vi läser dagens episteltext. 1 Kor 12:4-11 

”Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren 

densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och 

överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom 

Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. 

En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får 

kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika 

andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta 

åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den 

själv vill.” 

Det som bygger upp är alltså gåvor, som Gud/Anden vill ge – inte till individens stolthet – 

utan till församlingen/gemenskapens nytta/enhet. Den ena är inte större än den andre – men, 

beroende av och till varandras helhet. 

Kärleken tar tacksamt emot vad den får och ger det vidare för att då finna gemenskapens 

storhet. Det är det stora med nådens gåvor. 

Det är en mycket svår livskonst att lära. Att på samma gång bli som barn ifråga om tillit och 

öppenhet för att växa i den visheten och kunna säga som Paulus: När jag var barn talade jag 

som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag 

lagt bort det barnsliga. 

Att behöva och behövas. Att inte växa mer än de andra, utan med de andra. 

 

Vi ber: 

O Gud, din barmhärtighet är ett tecken på din allmakt. 

Bevara oss i din nåd och kärlek, så att vi håller fast vid dina löften 

och får del i det himmelska goda.  

Enhetens Gud, vi tackar dig för vår församling och för människors olika gåvor. 

Hjälp oss att leva förenade med Kristus, vända mot världen 

och öppna för varandra. I Jesu namn. Amen. 

 


