
Anders Sundström Filadelfiakyrkan Örebro, 2019-03-31 
 
 
Rum för Gud – 
Sackaios 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
Under söndagarna fram till påsk vill vi påminnas om hemmets betydelse för Jesus och för hans möten 
och samtal med människor. Vi möter honom hemma hos Sackaios, hos syskonen i Betania och hos 
Kleopas. Den sista måltiden firas i ett hem och när Jesus hänger på korset säger han till sin mor ”Där är 
din son.” och sedan till Johannes ”Där är din mor.” Sedan står det ”Från den stunden hade hon sitt hem 
hos lärjungen.” (Joh 19). Vi vill predika om hemmet. Allt händer inte – och ska inte hända – i kyrkan. 
Förhoppningsvis kan de här veckorna hjälpa oss att förstå hur viktiga våra hem är för Jesus.  
 
Idag ska vi se på helt fantastiskt förvandlande möte mellan Jesus och en människa just för att det hände i 
hemmet. Fest med Jesus vid bordet. 
 
Läs Lukas evangelium 19:1-10 
 
Jesus är på väg till Jerusalem. Han har tre mil kvar dit, och är nu i Jeriko. En lång uppförsbacke väntar. 
Det skiljer nämligen en kilometer i höjdskillnad: Jerusalem ligger 750 meter över havet, Jeriko 250 meter 
under havsnivån. Nu är Jesus på väg igenom staden. Massor med folk är ute. Alla är där för att se Jesus. 
Kanske hade de hört om det som står i Luk 18 att en blind man utanför staden fått sin syn tillbaka. 
Kanske hade rykten gått om ännu fler under som han gjort. Nu ville alla se och komma nära denna man 
som gjort så många under. 
 
En kändis, en mirakelman, en kung är nu på besök i deras stad. Plötsligt stannar Jesus till och säger till en 
man som har klättrat upp i ett träd: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.” Den 
meningen säger så mycket om Jesus.  
 
Det kan verka förvånande att Jesus får blicken på just Sackaios. Han var nämligen tullman, en av dem 
som skulle ta skatt av medborgarna för att skicka till Rom. Sackaios var en jude som samarbetade med 
ockupationsmakten i syfte att suga ut pengar från folket. Självklart var inte dessa tullindrivare populära. 
Dessutom tog man gärna för mycket betalt. Man pressade av människor pengar som hamnade i egen 
ficka. 
 
Nu säger Jesus: "Skynda dig!" Vadå skynda dig? Hade Jesus bråttom? Var han stressad? Nej, det finns 
inget som indikerar det. Det måste betyda något annat. Om Jesus i stället sagt ”Hallå där, kom ner 
Sackaios” skulle det ha kunnat uppfattas anklagande: nu var det dags för ett sanningens ord. Men 
"skynda dig" säger oss att nu ska något stort hända. "Det här är tillfället, tveka inte nu utan kom ner 
snabbt." Det är något positivt. 
 
Sedan säger Jesus något ännu märkligare. Han säger "Sackaios". Hur kunde Jesus veta vad han hette? 
Sackaios hade klättrat upp i trädet för att se vem Jesus var. De hade alltså bevisligen inte träffats förut. 
De kände inte varandra, men Jesus kände Sackaios. Det är möjligt att någon viskat vad han som satt i 
trädet hette, men vi vet att det inte bara är här som Jesus känner någon vid namn innan de mötts. Tänk 
att Sackaios får höra att denne Jesus, som alla ville komma nära och som han själv ville se, uttalar hans 
namn. Han är känd av Jesus. Den som alla vill vara med känner Sackaios. Vilken ära för honom! 
  
Sedan kommer då det stora budskapet: "Idag skall jag gästa ditt hem!" Kan du sätta dig in i situationen? 
ALLA vill se Jesus och komma nära honom. Nu vill Jesus komma hem till Sackaios. Det ska bli fest med 
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Jesus vid bordet. Det måste vara det absolut största som har hänt Sackaios. Det står att folket mumlade 
förargat över att Jesus tagit in hos en syndare. De tyckte uppenbarligen att det var fel, och kanske kände 
en stor dos avundsjuka. Av alla människor i den här staden! Ta inte in hos honom! Men kanske var det 
extra viktigt just för Sackaios? 
 
Jesus hade en enorm träffsäkerhet när det gällde hur han på bästa sätt skulle möta en människa för att 
nå just honom eller henne. Kvinnan vid Sykars brunn närmar han sig ytterst försiktigt, innan han kan säga 
det som förlöser henne: "Fem män har du haft "utan att döma henne. Det leder till att hon säger: "Jag 
har mött en man som har sagt mig allt jag har gjort." Och när en spetälsk faller ner och ber om att få bli 
ren så sträcker Jesus ut handen och rör vid honom. Det som ingen ville göra – att beröra en spetälsk – 
gjorde Jesus. 
 
Och för Sackaios då? Vad skulle vara det mest värdefulla för honom? Sackaios var illa omtyckt av alla. 
Han hade säkert ett fint hem men inga vänner. Vi har att göra med en man som var väldigt ensam. Att 
Jesus kommer hem till honom gör att hela hans liv blir förvandlat. Han ger bort hälften av vad han äger 
till de fattiga, och han är beredd att betala igen fyrdubbelt till dem som han pressat för mycket pengar 
av. Allt som han tidigare satsat på har förlorat sitt värde därför att Jesus kom hem till hans hus och blev 
hans gäst. 
 
Vad kan denna text säga till i våra liv? Skynda dig – Förstår vi egentligen hur fantastiskt och viktigt ett 
möte med Jesus är? Jesus letade rätt på det som var förlorat för att rädda det, frälsa det. Att bli frälst är 
att bli räddad för evigheten. Vad som än händer i livet så kommer du hem till Gud? Jag löper mot målet 
för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi skall tänka, alla 
vi fullkomliga. (Fil 3:14-15). Lever du i det här eller har du fokus på annat i livet? En dag kommer vi att 
lämna allt för att vara med Jesus i himlen. Jag pratade med en som mött Jesus alldeles nyligen. Det var 
fascinerande. "Nu har jag fått ordning på livet. Det är inte bara en osäker framtid som väntar. Det är inte 
meningslöst. Jag kan känna mig trygg vad som än händer." När Jesus kallar på dig säger han "skynda", 
inte för att anklaga utan för att rädda. Skynda dig att ta emot honom. 
 
Skynda dig Sackaios – Byt ut namnet Sackaios mot ditt namn. Du vet väl om att du är känd av Jesus? Han 
känner dig t.o.m. bättre än du själv gör. När du ber, så tänk inte bara på vad du ska be om utan försök 
lyssna in vad han har att säga. Fråga om han vill säga dig något. Då börjar han tala. Du känner det i ditt 
hjärta. Han talar som en vän. En som vill dig väl och stärka dig här i livet. Det eviga livet finns därframme 
JA, men redan här och nu vill Jesus tala till dig, tala in i ditt liv och ge dig frid, kraft och kärlek som du kan 
ge vidare. Ge det vidare. 
 
Idag vill jag gästa ditt hem – Att vara en kristen är inte i första hand. att gå i kyrkan. Det är att låta Jesus 
få komma in i ditt hem, in i dina innersta privata rum. Han vill vara där du är som mest – i ditt hem. Gör 
rum för Gud i ditt liv.  
 
Vad innebär det att bjuda Jesus på fest? Det är inte gratis att bjuda på fest, men det skänker glädje. Att 
släppa in Jesus i sina inre rum får konsekvenser. Det kan t.o.m. innebära att man förlorar sitt liv. Han tar 
över och jag följer och lyder honom. Men den som mister sitt liv ska se att han finner det. Man tänker 
inte som man gjort förut. Man kanske gör saker som verkar märkliga – som att t.ex. ge bort hälften av 
vad man äger. Men det är inte så att man gör det av ovilja och tvång, utan man känner att man vill göra 
det. Man längtar efter att få leva annorlunda. Man kan säga nej till saker som de flesta tycker känns 
självklara att säga ja till. Man kan börja odla nya vanor som de flesta människor inte vill göra. 
 
Second Hand-affären som förut hette Bra & Begagnat heter numera heter Ge för livet. En underbar 
slogan som passar in på texten om Sackaios. Återfunnet här – hjälp där. En människa som låter Jesus bli 
en gäst i sitt hem kommer att få vara till hjälp och välsignelse för andra. Vill du låta Jesus få bo i ditt 
hem? 


