
MARKUS 10:17-31 
NU GÖR VI RUM FÖR EKONOMI 

Under hela våren har vi jobbat med ett tema i gudstjänsterna, 

”nu gör vi rum”, och idag är temat ”Nu gör vi rum för 

ekonomi”. Märklig rubrik kan man tycka. Vad har kristen tro 

med ekonomi att göra? För oss i Sverige så är det ju oftast 

känsligare att prata om pengar än att prata om sex. I alla fall 

pengar i form av inkomst eller hur mycket du har i fonder eller 

kapital, eller hur mycket du har i lån eller övertrasserade 

krediter. Vi svenskar är ju lite konstiga för vi vill ju gärna 

placera in varandra i fack utifrån vad vi jobbar med, vilket kan 

vara väldigt jobbigt om man är arbetslös eller 

långtidssjukskriven. Första frågan: Hej, vad heter du? Andra 

frågan: Vad jobbar du med då? Men skulle man sen klämma in 

: Och vad tjänar du då? Som tredje fråga skulle man bli 

idiotförklarad i Sverige. Tabufråga! 

Nu ska vi kliva in i ett möte mellan en man och Jesus i 

Markusevangeliet 10 vers  17-22 

17När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram 

och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad 

skall jag göra för att vinna evigt liv?” 18Jesus svarade: ”Varför 

kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. 19Du kan 

budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå 

äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, 

Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för 

din far och din mor.” – 20”Mästare”, sade mannen, ”allt detta 

har jag hållit sedan jag var ung.” 21Jesus såg på honom med 

kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge 

åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ 

mig.” 22Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin 

väg, för han ägde mycket. 

Först 

Det här var en människa som längtade, han sprang fram och 

böjde knä. Att böja knä var ju ett sätt att visa vördnad inför en 

rabbi, en judisk lärare, men att han sprang fram visar ju på en 

iver, en längtan. I parallellberättelsen i Matteus evangeliet så 

beskriver Matteus det som att Jesus svarar mannen ” Men vill 

du gå in i livet, så håll budorden.” (Matt 19:17) 



Jag älskar det uttrycket av Jesus. Att gå in i livet. Mannen levde 

ju, ett schysst liv också, han hade hållit budorden, eller hur? 

Och han hade levt många år redan även om Matteus beskriver 

honom som en ung man, men han längtar efter evigt liv och då 

beskriver Jesus det som något han kan gå in i, inte när han dör, 

utan där och då. Vi lever ju allihopa av oss annars hade vi inte 

varit i kyrkan idag, men har du gått in i livet? In i det eviga 

livet, i livet med Gud som inte upphör den dag du dör, utan 

som bär dig vidare i gemenskap med Gud för alltid. Vi kan få 

gå in i livet idag, här och nu. Vill du gå in i livet? Vill du? Ingen 

tvingar oss, inte heller Jesus, men vill du, ta vara på den längan 

i så fall. 

Men så var det ett område i livet som antagligen var det 

känsligaste för just denna mannen, ett fattas dig säger Jesus. 

Sälj allt du äger och ge till de fattiga. Ekonomi, pengarna, hit 

men inte längre Jesus. Ok jag längtar efter livet med Gud för 

alltid, men kom inte in och peta i min ekonomi. Pengar kan 

ibland vara det som binder oss allra mest också även om vi 

lever i en helt annan tid och samhälle. Vare sig vi har det helt 

ok ställt med pensionsfonder, fonder, lite huslån eller om du 

sitter i en rävsax  för att få pengarna att räcka varje månad och 

kanske sitter med sms lån och rädsla för att hamna hos 

Kronofogden. Det kan binda oss! Och precis som för mannen i 

texten så är det ofta ett område som vi inte vill att någon 

annan ska in och peta i, det är för känsligt. Både för att vi är så 

sjukt individualistiska i Sverige och pengar är det mest privata 

till att vi kan känna oss misslyckade om vi inte fixar ekonomin. 

Också vill vi inte ha in Jesus där heller.  

Ska man ta detta som en regel, att vill du gå in i livet så måste 

du ge bort allt du äger till de fattiga. Nej, detta var en 

utmaning just in i denna mannens liv. Men det finns en 

generell poäng som vi kan ta med oss, låt inte pengar styra ditt 

liv, ha makten över dig! Oavsett om du har gott om dom eller 

kämpar med dom. 

Som du mycket väl vet så kan det finnas helt andra områden 

som Jesus kanske utmanar dig på. Pengar kanske inte är din 

grej om Jesus skulle säga ”Ett fattas dig”. Det kan vara olika 

beroenden av alkohol, droger, spel, sex…, det kan vara 

bitterhet som du vägrar släppa och som styr ditt liv, sår du fått 

inombords i livet som du låter vara öppna och såriga, 

avundsjuka, rädsla…. Frågan är då om du säger hit men inte 

längre till Jesus och går iväg, eller om du vågar öppna upp det 

området , ta hjälp av Gud och människor och låta Guds 



helande kraft befria dig så just det området inte längre får 

styra ditt liv.  

För vet du vad! Den kanske viktigaste meningen för dig att 

komma ihåg från denna predikan är vad Jesus gör innan han 

säger att ett fattas dig. Kommer du ihåg, så här berättar 

Markus: Jesus såg på honom med kärlek. Det är alltid 

utgångsläget när vi kommer till Jesus, trots våra områden i 

livet vi inte vill och vågar släppa taget om. Jesus ser alltid på 

dig med kärlek! Även de gånger du misslyckas och går 

bedrövad ifrån Jesus så står han och ser på dig med kärlek och 

när du vänder dig om och närmar dig Jesus igen så ser Jesus 

fortfarande på dig med kärlek.  

Jesus fortsätter när mannen gått iväg med att berätta en 

liknelse för sina efterföljare. Vers 23-31 

23Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir 

det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” 

24Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade 

igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds 

rike! 25Det är lättare för en kamel att komma igenom ett 

nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 26De blev 

ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli 

räddad?” 27Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det 

omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” 28Då 

sade Petrus till honom: ”Vi har ju lämnat allt och följt dig.” 

29Jesus svarade: ”Sannerligen, var och en som för min och 

evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller 

mor eller far eller barn eller åkrar 30skall få hundrafalt igen. 

Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och 

mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan 

evigt liv i den kommande världen. 31Många som är sist skall 

bli först, och många som är först skall bli sist.” 

Kamel i nålsögat, omöjligt för rika att komma in i guds rike, är 

det så? Och vem är rik? Globalt  sett är ju jag oerhört rik även 

om jag inte ser mig som rik i en svensk jämförelse. Och vad är 

nålsögat? Det  kan ju varit just ett nålsöga, eller så var det en 

väldigt liten port i Jerusalems murar som enligt historien 

kallades just nålsögat, men det finns egentligen inga belägg för 

så antagligen menas just ett nålsöga. Så länge vi sätter vår tillit 

till någon annan än Gud så kan vi inte gå in i livet, men det 

omöjliga är möjligt för Gud. Så det handlar om att våga släppa 

greppet och låta Jesus finnas med i hela mitt liv helt enkelt, 

även de där områdena som jag håller för mig själv. Så, vill du 

leva som Jesusefterföljare så kan du med andra ord inte säga 



att kristen tro har inget med pengar att göra, att följa Jesus har 

med precis hela livet att göra. Och det är värt allt och de sista 

meningarna från Jesus visar ju att vi inte behöver vara rädda 

att släppa taget, Gud kommer ha omsorg om oss.  

Vill du gå in i livet? Jesus ser på dig med kärlek! 


