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”Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten.” Citatet som Jesus 

ger i dagens evangelietext är från Psaltarpsalm 118 som är Palmsöndagens 

psaltarpsalm enligt kyrkoårets texter. Nästa vecka är det Palmsöndag, men 

dagens evangelietext ägde rum någon dag efter Jesu intåg in i Jerusalem där 

folkskarorna ropade hejvilt från just Psaltarpsalm 118.  

 

Versen om hörnstenen som Jesus citerade blev oerhört viktig för de första 

kristna. Det framgår av dagens text från Apostlagärningarna och flera Nya 

Testamentliga texter. I Efesierbrevet 2:20-21 står det att vi som tror på 

Kristus har fogats in i den byggnad som är en andlig boning åt Gud som har 

apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. 

Första Petrustbrev talar också om ett andligt husbygge där Kristus är den 

levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av Gud 

(2:4-7).  

 

Citatet om hörnstenen från Psaltarpsalm 118 är det som ger Jesu annars 

dystra liknelse om arrendatorerna i vingården hopp.  Denna liknelse 

berättade Jesus som en respons till Jerusalems mäktiga män som 

ifrågasatte hans rensning av Templet i Jerusalem efter han hade ridit in i 

staden på Palmsöndagen. Det hade blivit en plats där till synes framstående 

men i verklighet kriminellt sinnade människor hade tagit över och gjort sig 

hemma.  Till råga på det fick det de andra mindre mäktiga och bemedlade 

människorna att inte känna sig välkomna i Guds hus.  

Det störde Jesus eftersom sådant maktmissbruk stör Gud. Sådant 

maktmissbruk hör till dödens tillvägagångssätt, inte Guds. När Jesus 

agerade emot maktmissbruket som skedde väckte han några mäktiga 

fienders vrede. I de mäktigas mening hade Jesus inte fullmakt att 



ifrågasätta dem, fast de var rädda för folkopinionen. Jesu dispyt med dem 

höll på att avslöja för mycket om deras otro som de antingen var blinda till 

eller levde i självförnekelse om. När deras ordväxling fastnade, gav Jesus 

dem liknelsen om de elaka arrendatorerna.  

 

Liknelsen är en improvisation på Guds sång om vingården i profeten Jesajas 

bok (kap 5).  I Jesajas ursprungliga sång var Gud besviken på vingården 

själv, som var en symbol för Guds folk Israel.  Besvikelsen bestod i att 

vingården gav sura druvor trotts Guds noggranna och goda omsorg.  

 

I Jesu omarbetning av berättelsen, drygt sex hundra år senare i en ny 

kontext, var problemet inte längre sura druvor.  Det var att arrendatorerna 

var skurkar som använde Guds vingård för egen vinning och makt, men de 

levde själv som om Gud var död eller inte fanns. Genom att berätta denna 

liknelse förebådade Jesus sin egen död och domen som de skyldiga drog 

över sig själv. Som i alla hans konflikter med de mäktiga försökte han få 

dem att ta sitt förnuft till fånga och inse vem han är.  

 

Markusevangeliet skrevs för att de valde sin egen väg framför vägen som 

Jesus visade. Vid olika tillfällen har vi alla valt vår egen väg istället för 

vägen som Jesus visade.  Och varken deras dåliga val eller våra dåliga val 

har kunnat hindra Guds försonande verk genom sin älskade son. Jesus är 

förstås den älskade sonen i liknelsen. Två gånger tidigare i 

Markusevangeliet, vid Jesu dop och på förklaringsberget, har Jesus 

identifierats som Guds älskade son. 

 

Evangelisten Markus förväntar sig att vi ska kunna förstå ledtrådarna.  Och 

utan citatet från Psalm 118, hade denna liknelses budskap om den älskade 



sonen varit dystert och utan hopp. Men Jesus lämnar oss aldrig utan hopp. 

Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus, den kosmiska 

hörnstenen. 

 

Jesu bruk av Psalm 118 i sammanhanget ger oss orsak att förundras för 

visst är det ett förunderligt påstående om Guds bygg- eller ingenjörskonst.   

Det finns något mycket märkligt med en hörnsten som ratats men i 

efterhand läggs till när byggnationen nästan är färdigbyggd. Särskilt i en tid 

före industriella domkrafter. Vad fick Psalmisten att skriva den raden i 

Psalm 118? Det var psalmistens erfarenhet av förödmjukande avvisning 

som i en oväntad händelseutveckling vändes.  

Psalm 118 var färsk i Jesu minne från folkets glada tillrop när han tågade in 

i Jerusalem någon dag tidigare. Psaltarens Guds-centrerad tillförsikt är vad 

som formade Jesu egen tillförsikt. Det kan även forma vår tillit till Gud. Att 

be genom Psaltaren har alltid varit en del av den kristna kyrkans rikaste 

bönetradition. När vi regelbundet ber Psaltarens böner formas vårt sinne 

så att vi kan se att Gud är livets centrum. Gud är den som skapar och 

räddar. Inför sin egen våldsamma död använde Jesus Psaltaren 118s 22:a 

vers för att hålla fast vid och uttrycka en tillit till Guds förmåga att 

återupprätta den som orättvist förkastats till att få en hedersplats.  

  

En hörnsten är en sten med tre viktiga vinklar som förenar och håller ihop 

bredden, längden och höjden av ett bygge. En hörnsten förenar linjer som 

går åt olika håll på en grund som ger stabilitet och vila. Hörnstenen är 

linjernas utgångspunkt och enda gemensam punkt och det räcker för 

bygget att bli till. Det är budskapet som bilden bjuder in till.   

 



Det är inte konstigt att apostlarna återvänder till bilden av oss som levande 

stenar i Guds bygge. Kristus är inte bara kyrkans hörnsten – han är hela 

skapelsens hörnsten som förenar det förflutna, nuet och framtiden. Han 

förenar lagen, profeterna och psaltarens lovsång och fulländade målet för 

de heliga skrifterna genom att vara, gestalta och förmedla en fullkomlig 

kärlek och livsstyrka som döden inte kunde hålla. För att han gjorde det är 

vi försonade med Gud. Det är det viktigaste men det finns även många 

följdverkningar där saker som har verkat oförsonliga inte är oförsonliga. 

Ande och materia, tro och tvivel, jude och hedning, jaget och andra, förnuft 

och fantasi, döden och livet.  

Jag vet inte vilka oförsonliga spänningar du kämpar med i ditt liv just nu. 

Men de goda nyheterna för oss alla idag är att när vi vilar på Kristus, vår 

hörnsten, kan krafterna som vanligtvis skulle dra oss isär i stället hålla oss 

samman.  Vila idag på tyngdkraften som är Jesu kärlek som håller oss och 

hela vår värld tillsammans. Av honom, genom honom och till honom är 

allting. Hans är äran i evighet. Amen.  


