
Nu gör vi rum för alla 

två texter 

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.” 

Jesus rör sig hela tiden både ibland de som förväntas att en 

judisk lärare och rabbin som han ska röra sig ibland, men han 

rör sig också alltid bland de som andra blir chockerade av att 

han hänger med. Denna berättelsen om Sackaios är ju en 

typisk sån berättelse. Jesus på väg genom Jeriko med massa 

människor runt omkring honom, säkerligen många fina, många 

fromma, många omtyckta och av alla så väljer Jesus att fråga 

om han får hänga med Sackaios hem. ”Han har tagit in hos en 

syndare…” 

Ju mer man läser om Jesus och hur han möter människor så 

märker man att hos Jesus finns det rum för alla, alla. Men man 

märker också att det ofta är kopplat till omvändelse, till en 

ändrad livsriktning. Just som i berättelsen om sackaios. 

”Hälften av vad jag äger ska jag ge åt de fattiga….” Här finns 

en viktig poäng. Det är som att Jesus står med öppen famn och 

säger ”kom som du är, men var beredd på att bli förvandlad i 

min närhet och av min kärlek” Det finns rum för alla men man 

måste vara beredd på att få sitt liv, sina värderingar, sina 

prioriteringar förvandlade, precis som Sackaios fick i mötet 

med Jesus.  

Man märker också att många ofta blir provocerade, irriterade 

och uppretade på Jesus för att det är just rum för alla 

människor runt omkring honom, och man märker att mot de 

som blir uppretade på detta så kan Jesus vara ganska barsk 

och rak och tuff. ”Alla som såg det mumlade förargat….” 

Också kommer slutklämmen från Jesus. han är också en son till 

Abraham, 10och Människosonen har kommit för att söka efter 

det som var förlorat och rädda det.” 



Vilka är förlorade? Tja, som Paulus skriver i Romarbrevet 3:23 

så är ju alla syndare och gått miste om härligheten från Gud. 

Så Jesus har kommit för att rädda alla människor omkring dig, 

oavsett hur du tycker de lever sina liv, eller vad du personligen 

tycker om dom. Jesus söker och vill rädda! Det är fakta! 

Den stora frågan för mig och för dig är hur jag reagerar på det? 

Vilka är jag som, vilka är du som. Vad hade jag gjort om jag 

funnits med i Jeriko när Jesus stod där under trädet och sen 

hängde på Sackaios hem. Är jag en som står bredvid och 

funderar på hur Jesus kan nedlåta sig att hänga på en sån hem 

och mumlar förargat om det med de som står bredvid. Eller 

hade jag blivit genuint glad och hängt på Jesus och festat 

hemma hos Sackaios i hans palats? Det är frågan till oss idag! 

Jakob 2 

1Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på 

vår förhärligade herre Jesus Kristus. 2Tänk om det i er 

synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och 

vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3Om 

ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: 

”Här är en bra plats för dig”, men till den fattige: ”Ställ dig där 

borta”, eller ”Sätt dig på golvet vid mina fötter” – 4gör ni då 

inte åtskillnad och fäller orätta domar? 

5Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är 

fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och 

arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom? 

6Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som 

förtrycker er och släpar er till domstolarna? 7Är det inte de 

som smädar det härliga namn som har uttalats över er? 

8Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften 

lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. 

9Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen 

stämplar er som överträdare. 10Den som håller hela lagen 

men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. 11Ty 

han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott har 

också sagt: Du skall inte dräpa. Om du inte bryter äktenskap, 

men dräper, är du en lagöverträdare. 12Tala och handla så 

som den som skall dömas efter frihetens lag. 13Domen blir 

obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men 

barmhärtigheten triumferar över domen. 

Här om veckan läste jag och Tilda ett kapitel i en 

ledarskapsbok som vi läser tillsammans om vikten av att veta 

vilka värderingar som styr mitt ledarskap. Jag satt och klurade 

lite på det och tänkte att det var svårt att printa ner de 5 

viktigaste värderingarna som styr mig, men när jag tänkte på 

det sen så landade jag i att en skulle kunna vara att bemöta 

alla människor lika och på ögonhöjd, oavsett om de är vuxna 

eller barn, gamla eller unga, vilket funktionshinder man än har, 

vilket nationalitet eller religion man än har, hur socialt lyckad 

eller misslyckad man är, hur kriminell eller hederlig man än 



är… Ja, du vet. Att inte göra skillnad på människor helt enkelt. 

Det är något jag vill i mitt ledarskap och i mitt liv. Men sen är 

jag tänker vidare så inser jag också hur svårt det är och hur 

ofta jag inte i praktiken lever efter den värderingen. Men vill vi 

bli mer lika Jesus Kristus så ska vi absolut ha det som en 

grundvärdering, för det har Jesus. 

Här tar ju Jakob med oss in i en lokal synagoga, men det skulle 

också kunnat vara en lokal kristen församling, kanske tom 

Korskyrkan i Mariestad. 2Tänk om det i er kyrka kommer in en 

man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt 

en fattig man i smutsiga kläder. Just här handlar det om rik 

och fattig, ren och proper och skitig och illaluktande, men det 

skulle lika gärna kunna handla om något annat. Det kan vara 

så enkelt som glad och öppen eller blyg och tillbakadragen. 

Alla är välkomna, oavsett, så är det bara! Ibland kan vi tycka 

det är klurigt när någon är väldig olik oss själv eller har ett liv 

som ser väldigt annorlunda ut än mitt eget. Men då utmanar 

oss Jakobs ord att verkligen Älska min nästa som mig själv.  

Runt Jesus finns det rum för alla, det är fakta utifrån 

evangelierna i Bibeln, eftersom guds ovillkorliga kärlek strålar 

igenom Jesus. Men det kommer att påverka den människas liv 

och det måste man vara beredd på. Det ingår alltid ett mått av 

omvändelse när man kommer nära Jesus eftersom Guds 

helighet strålar igenom Jesus. Kärlek & helighet. Som två sidor 

av samma mynt, ingen motsägelse, det är så Gud är, Gud är 

kärlek och Gud är helig.  

Och om man tänker på den lokala församlingen så är det 

samma sak där. Det ska finnas rum för alla eftersom Guds 

kärlek ska stråla igenom oss som en del av Kristi kropp. Men 

även i församlingen finns det alltid ett mått av omvändelse, 

även Guds helighet lyser igenom Kristi kropp. Lyser in i alla 

som närmar sig och man får vara beredd på en ändrad 

livsriktning. Den lokala församlingen, som vi här i Mariestads 

Baptistförsamling, vi är Kristi kropp, och är vi det och verkligen 

menar det så kommer vi glädjas med dom som glädjs och 

gråta med dem som gråter. Går relationer sönder så blir det 

sår som påverkar alla och blir människor helare så blir hela 

kroppen helare. Det går inte att vara individualist eller egoist i 

den lokala församlingen, runt Jesus hör vi ihop, vi är kropp! 

Kärlek och helighet 

Jag brukar ju beskriva Jesus som ett centrum där inte vi sätter 

upp staket eller hinder utan hjälper människor närmare Jesus 

för att få möta mer och mer av Guds kärlek och helighet. Men 

i en församling kan vi ibland behöva hjälpa varandra framåt, 

hjälpa varandra att ha riktningen rätt mot Jesus så vi inte 

kommer ur kurs. Och eftersom kristen tro kommer ur en 

kollektiv kultur och inte en individualistisk som vår vi lever i 

nu, så kan det ibland kännas obekvämt. Vadå, får inte jag 

komma som jag är, gör vi inte rum för alla här i kyrkan. Jo, 



absolut, men för att kroppen ska må bra och fungera så 

behöver vi gå tillsammans i riktning mot Jesus och hjälpa 

varandra, vare sig någon är helt ny i Jesustron eller har levt 

som efterföljare till Jesus i större delen av sitt liv.  

Så, nu gör vi rum för alla, närmare Jesus, kärlek och helighet!  

Amen! 

 

 

 


