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Är barn farliga? 

Du kanske tycker att det är en ovanligt konstig fråga, till och med 

dum. Som om små barn skulle kunna vara farliga. Det är väl i själva 

verket världen omkring dem som är farlig. Jag brukar ofta samtala 

med dopföräldrar om varför vi ber Gud befria barnen från det onda 

i dopritualet, för det kan vara svårt att förstå. Barnen är väl inte 

onda, kanske någon undrar, och dopet räddar dem väl inte från allt 

ont och farligt som kan hända. Nej, det gör det inte, men om vi nu 

så väl vet att allting kan vara farligt för ett barn, precis vad som 

helst, så blir vi så mycket mera angelägna om att själva försöka 

rädda dem från det onda. Men vi räcker inte till. Vi kan inte bevara 

dem från allt ont. Det kan bara Gud. Att han inte griper in och 

räddar alla oskyldiga barn,  det vet vi också. Även om den första 

berättelsen ur 2 Moseboken faktiskt säger, att ibland händer det ju. 

De goda barnsköterskorna i Egypten, Pua och Shifra, är strålande 

exempel på det. De räddade barnen, de nyfödda pojkarna, från att 

dö på Faraos befallning. Dessa barn var faktiskt farliga, men vi ska 

återkomma till det. 

Först ska vi tänka på några andra barn, som faktiskt sätta livet till; 

oskyldiga barn. För att de var farliga. 

I helgen kunde vi se Ingmar Bergmans stora film Fanny och 

Alexander. När Emelie Ekdahl gift sig med biskop Wergerus och 

Inser vilken maktlysten despot han egentligen är, ser hon till att 

hennes barn blir bortrövade av deras vän Isak. 

 I ett nattligt samtal med biskopen säger hon att hon tänker 

lämna honom och då svarar han oförstående att han inte 

förstår att någon kan hata honom-Han ser sig själv som klok 

och förståndig. Hon säger: Jag hatar dig inte. 

Han svarar: Nej, men din son hatar mig. Jag är rädd för 

honom. 

Barn kan vara farliga. Alltså. Man inte för att de är onda utan 

för att de inte lyder, inte blir som vi vill, och kommer att ta 

makten ifrån oss. 

Men innan vi gåt vidare ska jag tala om vad jag menar med att 

bara Gud kan  rädda barnen, och all oss andra också förstås, 

från det onda. 

Ingen av oss kommer ifrån sjukdom, olyckor och död. Inte ens 

oskyldiga barn. Men vår horisont täcker bara detta livet. 

Döden är slutet för oss, men inte för Gud. Hos honom 

fortsätter livet, i en ny och underbar värld. 

Det betyder inte att Gud struntar i hur det går med oss i 

denna världen. Om han hade gjort det skulle han inte ha sänt 

sin son hit till oss. Och definitivt inte brytt sig om att bota 

sjuka, förlåta synder och undervisa om Guds rike, om kärlek 

och förlåtelse, och knappast uppväckt döda heller. 

Men han kommer till en värld som lider under sjukdom, 

olyckor och död. Han utplånar inte det onda i ett slag. Han gör 

något annat. Han föds som människa, för att dela våra liv, vår 

vardag, våra sorger och våra glädjeämnen. 

Han kommer för att dö, det lilla Jesusbarnet som föds i 

Betlehem, kommer för att dö för oss, för att förlåta våra 

felsteg och vår del i världens ondska. 



Men barnet hotar ordningen, makten och de styrande. 

Kund Herodes låter mörda alla gossebarn under 2 år för att vara 

söker på att bli av med den nyfödde judakungen. 

Hans föräldrar flyr till Egypten, men barnen i Betlehem får sätta 

livet till. Så underlig är världen, så grym och orättvis. Inte för att 

Gud vill det, men för att människor av rädsla och maktgalenskap 

dödar varandra, till och med barn. Ett av den onda maktens allra 

mest effektiva redskap är ju rädsla. Rädsla till och med för de små 

barnen. 

Jag tror att det var oförstånd som gjorde att lärjungarna visade bort 

de små barnen och deras föräldrar när de kom och ville att Jesus 

skulle lägga sina händer på dem.Det var nog inte rädsla. De tyckte 

väl att barnen gott kunde vänta. De förstod ju ingenting i alla fall. 

Den här berättelsen läser vi vid alla barndop och vi kan vara glada 

över att många föräldrar fortfarande tycker som Jesus; barnen ska 

inte behöva vänta till de blir vuxna för att själva ta ställning. Vad ska 

de förresten ta ställning till, om de aldrig hör ett ord om Gud, aldrig 

ser vuxna be eller be med dem, och inte får höra några 

bibelberättelser, eller någonsin kommer till kyrkan. 

Jesus säger ju att vi vuxna i stället borde bli som de, som barnen. 

De är närmare Gud än vi. De förstår mer än vi. De blir definitivt inte 

skadade av Guds välsignelse, som man tycks tro i dagens skola. 

Men detta att bli som barn, vad menas med det? 

Jag tror att Jesus menar att barnen är helt beroende, helt maktlösa 

och behöver vår kärlek och omsorg hela tiden. Om vi vuxna också 

vore som de, skulle vi inte behöva strida, kriga och hävda oss, och vi 

skulle kunna vila trygga i att vi, liksom ett barn med goda föräldrar, 

är oändligt älskade och sedda av Gud. 

Vi skulle inte behöva bevisa att vi är något och betyder något 

genom att samla på oss pengar och ägodelar, fina betyg och 

titlar, bli kända eller berömda, eller arbeta ihjäl oss för att visa 

hur duktiga vi är. 

Barnet vilar i tillit när det är älskat. Barn behöver inte bevisa 

något, eller hävda sig. Inte förrän omgivningen ställer krav 

och villkor för att få vara med i gemenskapen. 

Inför Gud behöver vi inte bevisa någonting. Han känner oss 

och älskar oss som vi är. Precis som varje kärleksfull förälder 

älskar sina barn, hurdana de nu är och vad som än händer 

dem, vad de än ställer till med och var de  än hamnar i livet. 

Men just denna maktlöshet är farlig. Du kommer väl ihåg att 

det var ett barn som avslöjade kejsaren med sina nya kläder, 

som i själva verket inte fanns. Högfärden och självbedrägeriet 

hindrade de vuxna att de att han var naken. Barnet bröt 

förtrollningen, så som barn ofta gör. Från barn och dårar får 

man höra sanningen, säger vi ibland, och vi vet att det ofta är 

sant. Barn förställer sig inte och avslöjar obarmhärtigt vuxna 

som gör det. Därför kan de ju faktiskt vara farliga. För 

förljugenhet, lögner och bedrägeri.  

Barnet som föds i krubban, Jesus Kristus, ska om ungefär 30 år 

stå inför Pontius Pilatus och säga: För denna enda sak har jag 

kommit till världen, för att vittna om sanningen. 

Den sanningen ville Pilatus inte höra. Han hade makt. Det 

räckte. Sanningen kan vara farlig. Barnen kan ställa till med 

oro, de kan hota de vuxnas ordning. Frågan är då vad det 

betyder att himmelriket tillhör dem.  



Och inte oss alltså, förståndiga och kontrollerade vuxna, men som 

lärt oss av med att se med öppna ögon, vara beroende och små, 

ödmjuka inför livet, varandra och oss själva. 

Visst, barn är inga änglar, det menar jag inte. Ändå ska vi bli som de. 

Och det kan ta ett helt liv att v bli det, så fortsätt med det, eller 

börja om du inte redan har gjort det. 

Amen 


