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En av de grymmaste sederna i det romerska riket när det gällde vuxnas förhållande till barn var att överge ny-
födda. Ett nyfött barn placerades vid familjefaderns fötter, och om han inte lyfte upp barnet från golvet fick 
barnet inte stanna i familjen. Inom judendomen var det förbjudet att förkasta eller döda ett nyfött barn. Men 
den judiske fadern kunde sälja eller pantsätta sina barn och framför allt måste barnen arbeta för att hjälpa till 
med familjens försörjning från en mycket tidig ålder. Det fanns flera orsaker till att barn övergavs, men den 
vanligaste var den ekonomiska fattigdom och misär som majoriteten av folket levde i.

Läs Mark 9:33–37

Jesus kommer tillbaka till Kafarnaum, 
och när han är hemma igen (kanske i 
Petrus och Andreas hus) frågar han lär-
jungarna vad de tvistat om. Deras tyst-
nad avslöjar att de vet att samtalet var 
olämpligt. Evangelisten skriver att Jesus 
satte sig ner, för det var vad en lärare 
gjorde – detta var ett undervisningstill-
fälle. Det han sedan säger var mycket 
överraskande för åhörarskaran, som be-
stod enbart av män. Jesus tog ett barn 
och sade att den som tar emot ett barn 
tar emot Honom, och den som tar emot 
Honom tar emot Gud. Varför detta var 
så chockerande är svårt att förstå i dag, 
när barns oskuldfullhet betonas. Men i 
Jesu sammanhang betraktades barnet 
inte ens som en person. Hon eller han 
borde ha hållit till bland kvinnorna, inte 
bland lärjungarna och deras lärare. Att 
säga att den som tar emot Jesus tar emot 
Gud var inte problemet, men att påstå 
att den som tar emot ett barn tar emot 
Jesus var otänkbart. Barn var så förak-
tade att bland romarna var det vanligt 
att man adopterade en vuxen, om man 
behövde en arvinge, hellre än ett barn. 
Jesus presenterade ett barn, som var so-
cialt osynligt, som sin representant. På 
detta sätt vände han på tidens storhets-
uppfattningar.

Läs Mark 10:13-16

Jesus tar emot barnen, vilket betyder att 
han tar emot dem som förde dem till 
honom, antagligen mammor och mor- 
och farmödrar. Det var detsamma som 
att upphöja och ära de mest marginalise-
rade. Barnen togs emot oavsett sina eko-
nomiska, fysiska eller psykologiska
omständigheter. Jesu uppförande hand-
lade inte bara om att korrigera attityden 
mot barn och maktlösa människor i 
samhället utan också om hur vuxna be-
handlar dessa marginaliserade
grupper. Det handlar om att lära sig ta 
emot andra. Guds rike kännetecknas av 
förnyelse och försoning, och barnen kan 
aktivt delta i detta. Jesu exempel inspi-
rerade gruppen kring Markus att om-
värdera vad det innebär att vara kyrka. 
Hurdan är den gemenskap texten erbju-
der oss? Kyrkan är en gemenskap som 
uppmärksammar tecken på Guds rike. 
Barnen är välkomna och tas emot. När 
vi deltar i barnets fostran, skapar vi en 
gemenskap som liknar Guds rike, som 
barnet kan vittna om när hon eller han 
blivit vuxen. Båda Markus-texterna på-
minde gemenskapen om dess uppgift att 
ta emot dem som var utsatta eller ansågs 
värdelösa i samhället. Denna attityd 
förändrade den tidens etiska norm och 
gjorde det möjligt för gemenskapen att 
fortsätta Jesu uppdrag.

BiBelstudium 
”Ta emot barnen – ta emot mig.”

Samtalsfrågor

 vilka tankar ger texten dig?

 vilka förde barnen till jesus? vad 
förväntade de sig?

 vad för slags barn fanns det för 
jesus att röra vid? (sjuka barn, 
handikappade, slavar, föräld
ralösa…) vilka möten mellan 
jesus och barn nämns i andra 
bibeltexter?

 vad betydde välsignelsen från 
jesus för dem?

 vad betydde det att ta emot 
barnen ur jesu perspektiv då, 
och vad betyder det för oss i 
dag?

 nu för tiden finns ”barnens rät
tigheter” lagfästa och barnen 
har en helt annan plats i vårt 
samhälle. vilka är vår tids ”vär
delösa” människor? hur möter vi 
dem?

Bibelstudiet ingår i materialet för Världs-
böndagen 2016, skrivet av kvinnor från 
Kuba. Läs mer om det: www.sek-vbd.se 
eller beställ materialet från expeditionen. 


