mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren:
«Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de
fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de
få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til ham: «I
dag er frelse kommet til dette huset, for også han
er en Abrahams sønn. For Menneskesønnen er
kommet for å lete etter de bortkomne og berge
dem.»
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PREKEN
BIBELTEKSTEN
Prekenteksten i dag er fra Lukas 19,1-10:
Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der
var det en mann som het Sakkeus. Han var
overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem
Jesus var, men han kunne ikke komme til for
folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp
han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å
få se ham på et sted hvor han måtte komme
forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til
ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag
må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned
og tok imot ham med glede. Men alle som så
det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig
2
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4
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En god stund før Jesus kom frem til Jeriko var det
en stor folkemengde som tok imot han og fulgte
han. Rett før Jeriko har Jesus akkurat blitt stoppet
av en ropende blind mann. Han laget så mye støy
at Jesus kalte han til seg, og helbredet han. Så det
var en lovprisende og euforisk folkemengde som
flokket seg om Jesus når han dro inn i Jeriko.
Kanskje på høyde med publikum i fotball-VM?
Så det var ikke så lett for Sakkeus å komme seg
inn i folkemengden og helt frem til første rekke
for å få se Jesus, liten som han var. Sakkeus var
overtoller og svært rik står det. Overtoller betyr
antagelig at han var leder for et større område og

for en gruppe tollere. Det var et system hvor toll
måtte betales ikke bare ved landegrenser, men
også ved byer og bruer. Tollerne var i tjeneste for
romerne, men det var gode muligheter for å
berike seg selv ved å kreve inn godt i overkant.
Jøder ble brukt som tollere da jødene ellers slapp
å bli urene ved å komme i kontakt med hedninger.
Men tolleren selv var uren, og ble sett på som en
overløper og forræder. Og en som beriket seg på
bekostning av andre. Hvor uglesett Sakkeus var
skjønner vi av Jesu ord: Også han er et Abrahams
barn.
Da valgte den urene og uglesette Sakkeus å løpe i
forveien og klatre opp i et morbærtre for å få se
ham på et sted han måtte komme forbi. Voksne
og eldre menn skal ikke løpe, men gå rolig. Og de
klatrer ikke i trær. Men nå skjedde det noe som
gjorde at det var underordnet. Som den blinde
laget støy så laget Sakkeus støy på sin måte. En
anstendig mann, byens overtoller og rikeste
mann, har klatret opp i et tre. Sakkeus ropte på sin
måte og Jesus hørte også han. Jesus ba han

skynde seg å komme ned. For i dag må jeg ta inn
hos deg. Jesus tilspisset situasjonen og roet den
ikke ned. Han sa ikke vi tar det som kommer og
ser hva som skjer. Nei, han økte alvoret og
dramatiserte situasjonen. Skynd deg og kom ned.
For i dag, nå, må jeg – dei – det er nødvendig at
jeg tar inn hos deg. Og ta inn – menå på gresk –
betyr å bli værende, og antyder at Jesus spurte om
å få spise og overnatte hos Sakkeus. Mye stod på
spill her og nå tydeligvis, og Jesus var klar til å ta
inn hos Sakkeus. Og Sakkeus tok imot utfordring
på strak arm og med glede. Og han tok et kraftig
oppgjør med livet sitt og rikdommen sin. Levde
han med en vond samvittighet hvor han dypest
sett var klar over uretten han hadde beriket seg
på? Møte med Jesus, at Jesus så han og anerkjente
han, førte nokså raskt ser det ut til, det kraftige
oppgjøret.
JESUS KOM INN I NORGE
Han kom inn i Norge og dro gjennom landet.
Dere bodde det mange rike og til dels svært rike.
Jesus sa til dem: Skynd dere og kom til meg. For i

dag må jeg ta inn hos dere. De nikket avventende
og tok imot han med høflighet og vennlighet. De
sa: Vi vil gi 1% av BNP til de fattige og har vi
presset penger av noen og domstolen gir de
medhold, skal de få beløpet tilbake inkludert
markedsrente og saksomkostninger. Da sa Jesus
til dem: Menneskesønnen er kommet for å lete
etter de bortkomne, og her må jeg være en stund.
Kunne det ha blitt sånn hvis Jesus hadde kommet
til Norge? Vi kunne selvsagt tatt med alt vi bruker
på de svake i vårt samfunn i sosialhjelp og
helsehjelp. Men det er kanskje mer spennende å
tenke lokalt og ikke på systemnivå: Hvor hadde
han stoppet i vårt nabolag? Hvem hadde fått Jesus
positive oppmerksomhet, han som leter etter de
bortkomne? Naveren i blokkleiligheten eller den
på alle måter velfødde i eneboligen? Jeg tror
punkt at Jesus hadde overrasket oss. Og så tror
jeg ikke vi kan dele det inn i grupper. Det handler
om enkeltmennesker. Mange kan være bortkomne
i alle sosiale lag. En viktig del i fortellingen var
Sakkeus sin lengsel etter å se Jesus. Det er barn

som løper og klatrer i trær, kanskje ungdom. Ikke
voksne. Hvis ikke lengselen etter Jesus, Gud, er
sterkere. Kan lengsel måles i hvor høyt vi klatrer i
trær for å få se? Jeg tror mange har en lengsel
etter Gud og tro i dag, men å gå inn i kirka og
vise sin lengsel sitter langt inne. Da skal lengselen
være sterk.
Jeg tror Jesus hadde stoppet der lengselen er i vårt
nabolag. Han hadde sett den, snakket til den og
invitert seg selv inn i den. Ser vi den hos naboer
og de rundt oss? Greier vi å snakke til den og gå
inn i den med vår tro og vår lengsel? Ser vi
Sakkeusene rundt oss?
FORVALTNING OG GIVERTJENESTE
Det fortelles ikke at Jesus utfordret Sakkeus på
hans rikdom. Det bare skjedde kan det se ut til.
Om Sakkeus i sin samvittighet allerede var moden
og Jesus utløste det, eller om møte med Jesus
alene skapte det, så tenker jeg konklusjonen er
den samme: Det er en sammenheng mellom vår

nærhet til Gud og Jesus, og forvaltning av våre
eiendom og våre penger.
Bibeltekstene i dag advarer oss mot rikdommens
farer. I Ordspråkene advares vi mot at rikdommen
kan gjøre oss så mette at vi ikke trenger Gud og
fornekter han. Skjer det i Norge i dag? I 1 Tim
formaner Paulus de rike til ikke være overmodige
å sette sin lit til rikdommen. Og vi kunne funnet
mange Jesusord som advarte mot rikdommens
farer. Da er det ikke noe småtteri vi står opp i, de
fleste av oss. Med rikdom så føres det uvergelig
med seg en fare for at Gud blir skjøvet til siden.
Vi trenger å hjelpe hverandre med å sette vårt håp
til Gud og ikke til pengene. Jeg trenger hjelp i
hvert fall.
Men som GT formidler Paulus også et positivt
syn på rikdom som en gave fra Gud som vi skal
kunne nyte. Gud har skapt oss og vår verden for
at vi skal ha det godt. Ikke for å leve i askese og
selvpining. Gud vil vi skal ha det godt. Gud vil at
alle skal ha det godt og ha det de trenger. Så den

rikdommen Gud gir og som vi har fått del i, skal
vi få nyte. Hvordan? Som Paulus skriver: Ved å
gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være
gavmilde og dele med andre.
Det er Guds vilje at vi skal bruke rikdommen vår,
til å gjøre godt, og dele med hverandre. Sakkeus
tar i og gir 50% til de fattige, og en rente på 400%
der har han krevd for mye. I bibelen snakkes det
om tienden, 10%, som et godt mål for vår
givertjeneste. Og da tenker jeg av nettoinntekt.
Jeg sliter med å nå det, men vil gjerne strekke
meg mot det. Jeg vet om noen som gir tienden.
Og er det tilfeldig at de tjener en god del mindre
enn meg? Tienden er ikke en saliggjørende
handling i seg selv, eller et krav. Gud elsker en
glad giver og vi er frie til å velge dette selv. Men
dagens tekster forteller oss at det er en
sammenheng mellom vår nærhet til Gud og vår
forvaltning. For Gud som unner oss rikdom og
nytelse, vil at vi skal dele med andre.
Vi kunne si at på Jesu tid var de fattige de som
levde i området man bodde. Et da begrenset og

vel overkommelig antall. I dag vet vi om all
verdens fattige. Men den gang så levde man også
hovedsakelig av maten og varene som ble
produsert lokalt. I dag lever de rike av varer
produsert i hele verden. Utallige eksempler kan
gis om hvordan vår rikdom og nytelse skjer på
bekostning av fattige.
I disse tørketider for østlandet så har jeg fått en
liten følelse av hvordan det må være ikke å ha
vann. Brunnsvidde plener og det er meldt sol i
ukesvis. Tenk å ha tom brønn, og sola bare
brenner uke etter uke. Vannmangel er viktigste
årsak til krig og nød. Og dårlig helse. Når jeg da
leste at produksjon av en olabukse, jeans, krever
7000 liter vann, blir perspektivene nesten ikke til
å leve med. Jeg må ha noen bukser, men vi har et
stort medansvar for å gjøre noe med denne
bokstavelig talt vanvittige urettferdig bruken og
fordelingen av vann og rikdom. Gud har i sitt
skaperverk gitt oss rikelig av alt for at vi alle skal
nyte det. Og for at vi skal være rike på gode
gjerninger, være gavmilde og dele med andre.

Det er vanskelig å gjøre noe med systemene og
markedskreftenes råskap, men vi må også
protestere mot det der vi kan. Vår mest konkret
protest kan være å gi. Til de som gjør noe med
uretten. KN, Redd Barna, Framtiden i våre hender
osv. Men også Guds rikes arbeid i kirke og
organisasjon og menigheten lokalt trenger vår
givertjeneste.
Og ha gjerne tienden som et mål. Det er et godt
bibelsk mål å ha og strekke seg etter. Det blir litt
mer for meg enn de jeg vet om som gjør det. Men
de 90% jeg sitter igjen med er betydelig mer enn
hva de andre sitter igjen med. Jo mer vi eier, jo
lettere burde det være å gi tienden, og kanskje
mer enn det også. Men det viktigste med
givertjeneste gjelder for oss alle lite eller godt
bemidlet: Den hjelper oss til å bli mer fri fra
pengene og sette vårt håp til Gud, og den er til
velsignelse og hjelp for mottakerne.
HAN LETER ETTER DE BORTKOMNE

Jesus kom for å lete etter de bortkomne og berge
dem. Der folket murret over en syndig mann, gikk
Jesus inn for å være hans venn og frelser. Om vi
gir tienden, eller halvparten av alt vi eier, om vi
lengter lite eller så mye at vi klatrer i trær, så
lengter Gud vår Far mer etter oss, og han kommer
til de som bortkomne og syndige. Også de som
strever med å dele av sin rikdom. Takk og lov.

