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Jesus och Sackaios 
Jonatan Janerheim I Evangeliet till alla folk I Del 12 av 13 

Sammanfattning 
Jonatan undervisar utifrån  Lukasevangeliet 19:1-10 om Jesus möte med Sackaios. Han fokuserar 
på tre områden: 

1. Sackaios som person 
Sackaios var en tullman som gjort sig rik på att utnyttja systemet. Han jobbade för 
myndigheterna och tog åt sig själv. Han byggde sitt liv på att bli rik. Han trodde att han skulle 
kunna köpa sig lycka och mening, en övertygelse som är vanlig även idag. Det är lätt att döma 
Sackaios men många av oss är mer lika honom än vi tror. I Sverige har vi det väldigt bra ur ett 
globalt perspektiv. När det går dåligt förlitar vi oss på att systemet ska rädda oss. 

2. Sackaios möte med Jesus och dess konsekvenser  
Folk tyckte inte Sackaios. Ingen ville släppa fram honom för att se Jesus. Men Jesus ser 
Sackaios och kallar på honom. Det leder till att Sackaios radikalt omvänder sig. Plötsligt möter 
han personen Jesus och får uppleva tillhörighet. Människor längtar efter tillhörighet. Många 
hittar den i tex. fotbollen. Men människor längtar ytterst sett efter Jesus. De vet bara inte om 
det. 

3. Hur Jesus möter Sackaios 
Jesus brydde sig inte om vad människor tyckte om att han umgicks med Sackaios. Han visste 
att det var nödvändigt för honom att gästa honom. Jesus mötte Sackaios på det sätt han 
behövde. Och på samma sätt vill Jesus bemöta och gästa oss alla. Jesus behöver oss. Och han 
vill sända oss att fiska människor. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Efter att ha hört Jonatan undervisa, är det något specifikt som sticker ut för dig? 
- Hur är min attityd mot mina ägodelar? Hur ser jag på pengar, är det ett medel eller ett mål? 
- Hur kan jag förvalta det jag har på ett bra sätt? Vad kan jag göra annorlunda för att få en mer 

hälsosam attityd mot pengar och ägodelar? 
- Vilka system och strukturer förhåller jag mig  till? Vad innebär det att förlita sig på systemet? 

Och att utnyttja det?  
- Reflektera/diskutera kring vad det innebär att människor längtar efter tillhörighet. Och att de 

längtar efter Jesus, även om de själva inte vet om det. Vad kan vi göra för att hjälpa människor 
hitta tillhörighet, och upptäcka att det är Jesus de längtar efter? 

- Har du mött Jesus så som Sackaios mötte Jesus? Berätta om mötet. 
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Bibelställen 
- Lukasevangeliet 19:1-10 
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