
Lukas 19:1-10 

Hur många av er har gått i Söndagsskola någon gång när ni var 

små? Hur många av er har hört talas om när Jesus träffade 

Sackaios? Jag tror det är en berättelse från Bibeln som 

varenda unge som hängt i en kyrka när de växer upp har fått 

med sig flera gånger om. Men det är inte en berättelse för 

barn, utan det är en berättelse om vad som kan ske i mötet 

med Jesus, högst aktuell idag 2016 också.  

Vi läser Lukas 19 

1Han kom in i Jeriko och gick genom staden. 2Där fanns en 

man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han 

var rik. 3Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde 

inte för folkmassan, för han var liten till växten. 4Han sprang i 

förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, 

eftersom han skulle gå förbi där. 5När Jesus kom dit såg han 

upp mot honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag 

skall jag gästa ditt hem.” 

6Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. 

7Alla som såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en 

syndare.” 8Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: 

”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och 

har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det 

fyrdubbelt.” 9Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått 

detta hus – han är också en son till Abraham, 10och 

Människosonen har kommit för att söka efter det som var 

förlorat och rädda det.” 

Jag ska ta er med i sju bilder från det här mötet. Sju bilder som 

förhoppningsvis både kan tala och utmana dig idag. 

GICK GENOM STADEN 

Det är laddat från första orden. Jesus är på väg upp till 

Jerusalem. De börjar närma sig Jeriko, Jesus har just helat en 

blind man utanför stan. Jeriko, som lär vara världens äldsta 

och lägst belägna stad, 1000 meter i höjdskillnad är det upp till 

Jerusalem. Jeriko som var känts som ett motståndsnäste. Jesus 

kommer och går genom staden. Tänk vad många utöver vår 

värld som ber att Jesus ska komma och gå genom deras stad 

och möta människor så de blir förvandlade. Som ber om 

väckelse. Det har med alla säkerhet funnits tider då Jesus på 

ett särskilt sätt har kommit och gått genom Mariestad, men är 

det inte dags nu igen. Kom Jesus och gå genom Mariestad 



HAN VILLE GÄRNA SE… JESUS 

Sackaios var rik, på ytan hade han säkerligen det mesta, mer 

än de flesta av oss, och ändå var han tom. Den första bilden 

stämmer inte, och så är det väldigt ofta, den som på ytan är rik 

kan vara både tom och fattig bakom fasaden. Jag är övertygad 

att det finns sjukt mycket längtan och nyfikenhet på Jesus mitt 

ute i vår vardag. Sen vara Sackaios en sån som man snackade 

om i stan. ”Har ni hört vad Sackaios har köpt nu” ”För våra surt 

förtjänade pengar det svinet”. Utan att veta tror jag Sackaios 

var väldigt ensam bakom sin fasad. Precis som så många är i 

Sverige idag, landet med världens ensamaste människor. Men 

längtan finns där, hos den du minst anar det hos. Ta nu 30 

sekunder och fundera ut en person som verkligen verkar ha 

det bra i livet och inget behov av en Jesustro. Be fär honom 

/henne, och tänk att just han eller hon kan vara precis som 

Sackaios, med en inre längtan som bara väntar på att få 

chansen att få reda på mer om Jesus. Och längatar du just nu 

efter att få se mer av Jesus, våga sätt din tro i rörelse, finn en 

en plats där du kan se Jesus. 

NER HEM 

Det finns i orden ”skynda dig ner” som Jesus säger till 

Sackaios. Kom ner på jorden, ödmjuka dig, ingen kan sitta kvar 

i sin trädkrona och se ner på andra om man vill ha ett 

förvandlat liv med Jesus. Livsförvandling börjar när det finns 

brutenhet, ånger.  

Jesus vill med oss hem också, till jobbet, till familjen, till 

vännerna, till vardagen. Jesus vill gästa ditt hem. Jesus vill vara 

i hela våra liv. Det räcker inte med ett Gudsmöte vid trädets 

fot, i kyrkan, på konferensen, Jesus vill vara med i våra hela liv.  

FOLKMASSAN MUMLADE 

Sackaios var ju en kort kille, så när hans längtan drev honom ut 

på gatorna för att få se och möta Jesus var ju folkmassan i 

vägen hela tiden, tills han kom på idéen med trädet.  

Men när Jesus såg Sackaios, han klättrade ner och Jesus 

berättar att han vill gästa hans hem, börjar folkmassan mumla 

”han har tagit in hos en syndare” 

Så tänker och ber jag, Jesus, låt mig aldrig bli en sån som står i 

vägen så att människor som Sackaios inte kan se dig Jesus. Låt 

mig inte skymma dig Jesus med mitt liv, utan låt mitt liv så gott 

det går i all min bristfällighet istället få visa vem du är Jesus. 

Också tänker och ber jag, Jesus, låt mig aldrig bli en mumlare. 

Vi har haft tillräckligt med mumlare i våra kyrkor, med onödiga 

åsikter, skvaller och skitsnack. Befria oss från mumleriet! 



TOG EMOT HONOM 

När vi kliver ner, bjuder in Jesus i våra liv och i våra hem och i 

vår vardag så händer alltid något med oss. Jesusmötet 

förvandlar oss alltid i någon grad. Sackaios liv vänds upp och 

ner, hans värderingar faller ihop, och han blir befriad från sin 

egoism och strävan efter att uppehålla sin fasad. Istället ser 

han plötsligt längre än sig själv, ser människor han sårat, lurat 

och fylls istället med kärlek och generositet. Mötet med Jesus 

påverkar hela livet. För Sackaios handlade det om pengar, för 

sig kan det handla om annat.  Här sitter vi, människor som följt 

och trott på denne Jesus i 80, 90 år, eller du som ganska nyss 

tagit din Jesuslängtan på allvar, och på många sätt tror jag vi 

alla längtar efter att möta Jesus idag, här och nu, men vågar 

vi? 

OCKSÅ EN SON 

Alla har ifrågasatt Sackaios, men Jesus står upp för honom, 

Jesus erkänner honom ”Han är också en Abrahams son”. Livet 

är inte enkelt, det blev det med alla säkerhet inte för Sackaios 

heller. Men varje gång en sniken tanke kom tillbaka och drog i 

honom, varje gång människor ropade elakheter efter honom, 

resten av sitt liv skulle han komma ihåg hur Jesus stått där 

nedanför trädet och bekräftat honom. Jesus ord blev kraften 

till att behålla och leva i Jesus förvandling. Påminn dig om att 

du är Guds barn, Gud älskar dig, Gud står vid din sida. Rom 

8:31 Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då 

vara emot oss? Du, och du, och du, och du, och du… är också 

en son. Jesus står upp för dig, oavsett vad de säger på jobbet, 

på släktkalaset, när du frestas och ibland misslyckas med livet 

och efterföljelsen. Du är också en son och en dotter! 

KOMMIT FÖR ATT SÖKA 

Fram tills nu i berättelsen har det verkat som om det var 

Sackaios som var sökaren, dem som längtade, det var ju han 

som klättrade i träd för att få se. Men den sista versen visar 

hur det egentligen var. Det var Jesus som sökte Sackaios. Vem 

stämde egentligen möte med vem? Imorse vaknade du till en 

ny dag, bestämde dig för att åka, cykla eller går till kyrkan. Du 

tog dig genom staden. Du kom in här idag, satte dig i en 

lämplig bänk eller stol. Men vem har egentligen stämt möte 

med vem idag? Just nu står Jesus där under din sykomor och 

säger, kom ner, jag vill vara en del av ditt liv. Jesus vill möta dig 

idag och Jesus vill följa med dig hem 

 


