
Bä stä äv livet – Evängelium – 
Luk 19:11-27 

Hur lever man det bästa livet? Det finns sjukt många tips och 

självhjälpskurser på nätet. 9 steg till lycka. 8 saker du borde ge 

upp (för att leva livet fullt ut!). Ta rätt beslut och lev just det liv 

du vill leva. Tolv hemligheter som hjälper dig hitta lyckan. 5 

supereffektiva sätt att leva ett bättre liv redan nu. Såna 

rubriker kan möta dig överallt, i Expressen, på Facebook och 

bland också i kyrkan. Temat denna söndagen är tänkt för att se 

om det går att få några ledtrådar till att göra det bästa av sitt 

liv från evangelierna. Vi ska möta tre berättelser, en liknelse 

som Jesus berättar och två där Jesus möter en person. Den 

första har Lotta redan delat med oss. Om när Jesus möter 

Sackaios. Mannen med ytligt sett säkert ett lyckat liv, även om 

han dragit in mycket pengar svart så hade han det väldigt bra 

ställt. Och även om han var ogillad och kanske till och med 

hatad av många, hade han säkert familj och vänner också. 

Men det skaver inom honom, han längtar efter något mer, 

något annat i livet. Det tomrummet driver honom ut på 

gatorna i längtan efter att få möta denne Jesus som det 

snackas så om. Och Jesus ser honom som ingen annan sett 

honom, och han vill gästa hans hem och inget blir mer sig likt 

för Sackaios. Pengarna och statusen som tidigare varit 

drivkraften för honom bleknar i jämförelse med mötet med 

Jesus. Hur många Sackaios finns det inte i Sverige idag? 

Massor. Som har så mycket, men där tomheten ändå skaver 

inuti.  

Så ledtråd 1 är att leva livet i gemenskap med Jesus. 

Den andra berättelsen kommer precis efteråt i 

Lukasevangeliet kap 19. Här berättar Jesus en liknelse, en 

liknelse som är lite svår. Vi läser Luk 19:11-27 

Liknelsen om de tio punden 

11För dem som hörde detta berättade han också en liknelse, 

eftersom han var nära Jerusalem och de trodde att de redan 

nu skulle få se Guds rike komma. 12Han sade: ”En man av hög 

börd for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och 

sedan komma tillbaka. 13Han kallade till sig tio av sina tjänare 

och gav dem tio pund och sade till dem: ’Gör affärer med detta 

tills jag kommer tillbaka.’ 14Men hans landsmän hatade 

honom, och när han hade rest skickade de sändebud för att 

säga: Honom vill vi inte ha till kung. 15När han sedan kom 

tillbaka och hade blivit kung lät han kalla till sig tjänarna som 

han hade gett pengarna åt och ville veta hur de hade lyckats 

med sina affärer. 16Den förste infann sig och sade: ’Herre, ditt 



pund har gett tio pund i vinst.’ 17Då sade han: ’Bra, du är en 

god tjänare. Du har visat dig trogen i smått, och nu skall du få 

härska över tio städer.’ 18Näste man kom och sade: ’Ditt pund, 

herre, har gett fem pund.’ 19Till honom sade han: ’Du skall få 

fem städer under dig.’ 20En annan kom och sade: ’Herre, här 

har du ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk, 21för jag 

var rädd för dig. Du är ju en hård man, du tar ut vad du inte 

har satt in och skördar vad du inte har sått.’ 22Han svarade: 

’Jag dömer dig efter dina egna ord. Du är en dålig tjänare, du 

visste att jag är en hård man, som tar ut vad jag inte har satt 

in och skördar vad jag inte har sått. 23Varför lämnade du inte 

mina pengar till en bank? Då hade jag kunnat få tillbaka dem 

med ränta när jag kom hem.’ 24Och han sade till sina män: ’Ta 

ifrån honom hans pund och ge det åt mannen med de tio 

punden.’ – 25’Herre’, sade de, ’han har ju redan tio pund.’ – 

26’Jag säger er: var och en som har, han skall få, men den som 

inte har, från honom skall tas också det han har. 27Men mina 

fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg 

ner dem i min åsyn.’” 

Jesus är på väg till Jerusalem och för att möta alla händelserna 

som vår påsk handlar om, sin död och uppståndelse. Men den 

allmänna förväntan som låg i luften var något helt annat. Det 

fanns en förväntan om att Jesus skulle bli den politiskt 

revolutionäre och militäre ledaren som skulle ta det judiska 

folket tillbaka till självbestämande och storhetstid.  

Så visst finns det nog en poäng i att tänka att den mäktige 

mannen som reser bort för att bli kung är en bild av Jesus 

själv. Jesus var ju älskad av många, men också hatad av många 

och mer hatad skulle han bli när hela tempelplatsen snart 

skulle koka av ropen att han skulle korsfästas. Tre personer får 

var sitt pund att förvalta tills mannen ska komma tillbaka. Två 

gör det i tro på att mannen är god och att det verkligen är värt 

att göra det bästa av pundet de fått. En gör det utan tro, är 

istället rädd för mannen och gömmer pundet i en duk. Guds 

rike är för alla människor, men frågan är vad vi gör med 

inbjudan, varenda en av oss människor får inbjudan till livet 

med Jesus som Sackaios kliver in i. Men alla vill inte ha det 

livet. Du kunde väl åtminstone satt in pundet på banken säger 

mannen i liknelsen. Att försöka men misslyckas är ingen fara, 

att göra det lilla man kan, är ingen fara, men att bara gräva ner 

pundet och låtsas som om det inte finns funkar inte. En dag 

kom mannen tillbaka. Och det är ju faktiskt så bibeln berättar 

om det kristna hoppet också. En dag kommer Jesus tillbaka 

och hans nåd är oändligt stor, bara du tagit i alla fall något litet 

steg emot honom. Att sätta in pengarna på banken är inget 

stort steg (särskilt inte i dag när det är 0 ränta), men det visar 

ändå på en längtan, en vilja, en riktning. Vad får vi för pund då 



att förvalta. För någon kanske det konkret kan vara pengar, 

men oftast kan vi nog tänka det som livet, förmågor, vår tid, 

våra relationer, vår gudsrelation. Efter att mannen kommit 

tillbaka som kung så chocka Jesus med att säga att de som 10 

dubblat ska få 10 städer att regera över, den som gömde sitt 

pund får inget alls och får plikta med sitt liv. Det dras till sin 

spets åt båda hållen. Och är det inte så som Jesus återkomst 

beskrivs. Hur man än tänker kring himmel och helvete så 

kommer det dras till sin spets på ett helt annat sätt än vårt liv 

här och nu.  

Så ledtråd 2 är att det är ingen fara att misslyckas, nåden hos 

Jesus är oändligt stor, bara vi försöker ta vara på vårt liv, våra 

talanger, våra relationer, och lever vårt liv i gemenskap med 

Gud. Göm inte ditt pund för allt i världen! 

Tredje berättelsen idag är från Markusevangeliet  12:28-34 

28En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl 

Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det 

viktigaste budet av alla?” 29Jesus svarade: ”Viktigast är detta: 

Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, 30och du 

skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, 

av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31Sedan kommer 

detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud 

än dessa finns inte.” 32Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, 

mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns 

ingen annan än han. 33Att älska honom av hela sitt hjärta, av 

hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa 

som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” 

34När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: ”Du har 

inte långt till Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom 

mera. 

En av de skriftlärda, en av de som hade en tydlig tro men ännu 

inte riktigt hade vågat kliva ut som Jesustroende. Egentligen 

frågar han nog ungefär så här: Vad är det viktigaste jag kan 

göra av mitt liv? Jo, älska Gud av hela dig, hela ditt hjärta och 

älska människor runt omkring dig. Låter simpelt, men kan vara 

så oerhört svårt att leva efter, att komma ihåg, att inte tappa 

bort i vardagen. Vi lever antagligen i mänsklighetens mest 

splittrade tid någonsin. Inga människor tidigare har haft så 

mycket intryck, information, valmöjligheter. Och mitt i detta så 

tror vi fortfarande på en Gud som älskar oss helhjärtat och 

som menar att livet blir som bäst om vi kan ge den kärleken 

vidare oh älskar Gud tillbaka helhjärtat. Jag tänker nästan på 

det varje fredag när jag är på häktet och möter människor i 

väldigt olika situationer, men där det mesta skalats av dem 

och den gemensamma nämnaren är att det blir så oerhört 

tydligt vad som verkligen betyder något i livet, inte droger, 

inte pengar, inte BMWn, inte nyrenoverade huset, utan 



kärleken till familjen, till barnen, till sambon, frun, mannen, 

mamman, pappan, vännerna som inte sviker. Och ofta också 

den spirande nyfikenheten och kärleken till Gud. Samma 

effekt kan uppnås i andar krissituationer i livet, sjukdom, 

brand, skilsmässor, olyckor. Det är då kärnan i livet blir så 

mycket tydligare, allt det som så ofta bara tas för givet och så 

lätt glöms bort i splittringens tid.  

Du har inte långt till Guds Rike sa Jesus till mannen, han hade 

fattat ledtråd 3, kärnan i livet, älska Gud och älska människor 

runt omkring dig. Låt inte allt annat ta fokus i livet från det 

som är det viktigaste.  


