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Att få syn på sig själv

Samma dag som Jesus möter Bartimaios (från föregå-
ende sidor) möter han också en annan man. Jesus är på 
väg till Jerusalem för att fira påsk, och på vägen dit pas-
serar han staden Jeriko. Det är någonstans utanför Je-
riko, kanske vid stadsmuren, som Bartimaios sitter och 
tigger när han får höra att Jesus är på väg. Det är där de 
möts och Jesus gör så att Bartimaios kan se.

Sedan fortsätter Jesus in i Jeriko, och det är där nästa 
möte sker. Mannen Jesus nu ska möta har också fått 
höra att Jesus är på väg, och han skulle också gärna vilja 
se Jesus. Hans problem är inte att han är blind, utan att 
han är kort. Hade han varit omtyckt kanske folk skulle 
ha hjälpt honom så att han såg bättre, men det var han 
inte. Därför tänker han ut en annan lösning. Han hittar 
ett träd, som står placerat så att Jesus säkert kommer 

att passera under det. Där klättrar mannen upp. Själv 
har han bra utsikt därifrån, men de andra, som avskyr 
honom, har svårt att upptäcka honom. 

Så varför var Sackaios, som mannen i trädet heter, så 
avskydd? Jo, på grund av sitt jobb. Han arbetade som 
tull indrivare åt romarna. Romarna hade ockuperat ju-
darnas land, så bara det att en jude arbetade för romar-
na var tillräckligt för att betraktas som förrädare. Att 
Sackaios dessutom var tullindrivare gjorde inte saken 
bättre. Ingen ville ju betala skatt eller tull till romarna. 
Men det var också så att tullindrivare inte fick någon 
egentlig lön. Istället fick de lägga på lite extra när de tog 
tullavgifter. Det man tog extra blev ens lön. Det var just 
detta som gjorde tullindrivarna så avskydda – de gjorde 
sig rika på andras bekostnad. Så hade också Sackaios 
gjort. Trots att han antagligen var rätt förmögen, var 
han därför ensam och utstött. 

Så kommer Jesus, han som ser den som ingen annan 
lägger märke till. Han får syn på Sackaios uppe i trädet, 
och bjuder hem sig själv på mat till honom. Det är ju så 
han gör, Jesus – äter och umgås med dem som alla an-
dra ser ner på. Och inte bryr han sig om att andra blir 
upprörda eller avundsjuka heller. Vad som passar sig 
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eller ser bra ut i folks ögon är han aldrig särskilt intres-
serad av. Men han är intresserad av Sackaios. Han är 
intresserad av mig. Och han är intresserad av dig. 

Sackaios blir så lycklig att han skyndar sig ner för att 
göra i ordning sitt hem. När de sedan möts hemma hos 
honom, händer någonting med Sackaios. Det är som 
att han får sina ögon öppnade, precis som Bartimaios. 
Sackaios var ju inte blind, men i mötet med Jesus får 
han plötsligt syn på sig själv och inser hur han har levt 
sitt liv. Resultatet blir att han på stående fot lovar Jesus 
att han ska ge hälften av allt han äger till de fattiga. Och 
om han har pressat någon på pengar ska han betala 
tillbaka det fyrdubbelt. 

På samma dag får två män sina ögon öppnade. En av 
dem måste ha varit bland de fattigaste i staden, efter-
som han arbetade som tiggare. Den andre måste ha 
varit bland de rikaste. Och trots att den ene var rik och 
den andre fattig, så har de en sak gemensamt: På olika 
sätt har de varit utanför, och nu blir de inbjudna till 
gemenskap med Jesus. 

Det sker också en spännande omfördelning av resurser 
den här dagen. Sackaios lovar att ge bort hälften av vad 
han äger till de fattiga. Så efter den här dagen kommer 
han inte längre att vara så rik som han har varit. Och 
vem vet, när Sackaios skänkte bort pengarna till de fat-
tiga, kanske Bartimaios var en av dem som fick en del 
av pengarna. Därför var kanske inte Bartimaios längre 
fattig efter den här dagen. 

Just det här är så spännande med Jesus. I mötet med Je-
sus får vi del av Guds kärlek. Men mötet med Jesus kan 
också förändra oss och öppna våra ögon, så att även 
andra påverkas av att vi har mött Jesus. I mötet med 
Jesus ställer han frågan ”Vad kan jag göra för dig?” När 
vi fått uppleva hans omsorg och har tagit emot honom 
i våra liv får vi ställa samma fråga till honom: ”Vad vill 
du att jag ska göra för dig?”. Då är det inte så ovanligt 
att Gud uppmanar oss att göra något som blir till hjälp 
för något annat av hans barn. 
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Bön
Gud, jag gillar tanken att den rike ger till den fattige, 
och att jordens resurser faktiskt kan omfördelas. 
Hjälp mig att inte hålla så hårt 
i mina egna pengar och resurser.
Hjälp mig att se mig själv som en möjlighet 
i den här omfördelningen. 
Amen.

Fundera vidare
 » På vilket sätt är Bartimaios och Sackaios lika var-

andra? På vilket sätt olika?
 » Hur tror du att deras liv förändrades efter mötet 

med Jesus?
 » Är det orättvist av Jesus att hellre umgås med syn-

dare och utstötta, än ”hederligt folk” som gjort sitt 
bästa för att leva rätt?

”Må han ge ert inre öga ljus, 

så att ni kan se vilket hopp  

han har kallat oss till …

Ef 1:18a


