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Så ska ni ge! 
Predikan av Sune Fahlgren om gåvan och givandet 
S:t Peters kyrka, Stockholm, den 7 oktober 2018 
Nittonde söndagen efter Trefaldighet: ”Trons kraft” 
 
Evangelium: Mark 12:37–44 

Allt folket lyssnade gärna på Jesus (i templet), 38och i sin undervisning sade 
han: ”Se upp med de skriftlärda, som vill gå omkring i långa mantlar och 
bli hälsade på torget 39och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på 
gästabuden. 40De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. 
Så mycket hårdare blir den dom de får.” 
 
41Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i 
den. Många rika gav mycket. 42Så kom där en fattig änka och lade ner två 
kopparslantar, alltså några ören. 43Då kallade han till sig sina lärjungar och 
sade: ”Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla 
de andra. 44De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt 
hon ägde, allt hon hade att leva på.” 

 
Introduktion 
Vår orgelreparatör Janis Kalnins i Lettland är också präst i den lettiska lutherska 
kyrkan. Tillsammans med sin medarbetare från Estland kom de i tisdags till S:t 
Peters kyrka. De hade med sig färdigrenoverade delar till vår orgel, och hämtade 
några skadade pipor. När vi åt middag tillsammans pratade vi inte bara om 
orgelprojektet, utan också om konsten att predika. 
 
Janis och jag visade sig ha en gemensam vän, den lutherske prästen Ivo 
Grantins. Han är berömd i Lettland för att ha hållit den kortaste predikan 
någonsin i landet. När Ivo hade läst dagens evangelium sa han: ”Så ska ni ge, 
säger Jesus. Jag har inget mer att tillägga!” 
 
Skäl att ändå säga lite mer 
Jag ska dock säga lite mer, därför att idag omsluts våra vardagsliv i allt högre 
grad av en ekonomisk verklighet. Mycket snurrar kring pengar, börsen, räntor, 
vinster, inkomster och bidrag.  
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Å ena sidan betraktas detta med pengar som en privatsak. Å andra sidan försöker 
marknaden, näringslivet och staten enträget styra och kontrollera allt detta. 
 
Istället för att då fromt säga att det finns något viktigare än pengar, är det i ljuset 
av dagens evangelium läge att säga: Varje kristen församling och dess 
medlemmar är kallade av Jesus att leva ett annat rikes ekonomi – gudsrikets 
världsordning. 
 
Ett kännetecken på Guds rike är att där står gåvan och givandet i centrum, 
precis som i den bibelberättelse vi nyss lyssnade till. Tron på Gud är en gåva, 
och inte en muskel vi ska försöka träna upp. Och dagens gudstjänsttema – 
”Trons kraft” – finns i en gåvokultur kännetecknad av delande och givmildhet. 
När man sätter den frivilliga gåvan och givandet i centrum kan det forma ett 
socialt ekosystem, där vi hjälper varandra leva på riktigt. En sådan gåvokultur 
ger hopp och tillit i en osäker värld. 
 
De trossamfund som bildat Equmeniakyrkan var en gång väl utvecklade 
gåvokulturer. Missionen, medmänniskan och församlingen var den gudsrikets 
ekonomi man gav till och förvaltade. Etableringen av SIRA-skolan i Betlehem 
för femtio år sedan skulle aldrig ha skett utan att människor gav tid, 
engagemang, pengar och idéer. SIRA är ett bra exempel på att givandet visar hu 
vi vill att världen ska se ut. 
 
Jag är född in i detta ekosystem och vet vilken positiv skillnad det gör. Tid, 
relationer, ägodelar, talanger, pengar blir gåvor som delas. Och då får man 
personliga erfarenheter av Jesusorden: ”Det är saligare att ge än att få!” Hör ni 
hur dessa Jesusord avviker starkt från konsumtionskulturens ständiga ”ha” och 
”unna sig”. 
 
Evangeliernas berättelser handlar ofta om tro och ekonomi, om förhållanden 
mellan rika och fattiga, om utsatta grupper – som änkor och barn. Så dagens 
evangelium är inget undantag. 
 
Utan omsvep skildras att Jesus föddes i enkelhet, levde enkelt och brukade 
aldrig våld. De första kristna utmärkte sig i en radikal egendomsgemenskap, där 
de gav tid, arbete och ”nådegåvor” till varandra – och de samlade in medel till 
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de fattiga. Långa stycken i Paulus brev gäller en insamling till behövande  
(se 1 Kor 16, 2 kor 8).  
 
Drivkraften i denna socio-ekonomiska revolution var att de första kristna var 
väl förankrade i gudsrikets verklighet. Jesu varningar om ”habegäret” och 
”frosseri” tog man på allvar. Aldrig glömde man hans ord om andliga och 
politiska ledare som ”äter änkorna i huset”, i betydelsen att de inte brydde sig 
om att änkorna skulle vara mätta utan om att ”få hedersplatsen” på fester. 
 
Till sina efterföljare sa Jesus rakt på sak: ”Akta er för allt habegär!” Varför 
dessa tuffa ord? Jo, därför att ”en människas liv beror inte på överflöd av 
ägodelar” (Luk 12:15). En enkel kvinnas tillsynes obetydliga gåva är i 
gudsrikets ekonomi mer värd än stora donationer av kändisar. Änkan 
representerar i Guds rikets perspektiv en ny form av rikedom! 
 
Livsmönstret för en sådan framtidsekonomi firar vi redan i nattvarden. I det 
brutna brödet och det delade vinet gestaltas Guds utgivande. I den enkla gåvan 
möter vi den store Givaren och varandra. Både vår brustenhet och 
frälsningsglädje kommer till uttryck. 
 
Jag tycker alltså att vi för sällan funderar över vad det konkret innebär att leva i 
en värld dominerad av vinster, egenintressen och förtjänster – och samtidigt vara 
oförtjänt mottagare av själva livet som en gåva.  
 
Markus evangelium 
- Vad är egentligen en gåva? Vad är givandet för handling? Vilka motiv finns 
det för att ge? Ivo Grantins kort-korta predikan väckte frågorna. Och hans 
hänvisning till bibeltexten har en poäng. Sankt Markus berättelse om Jesu liv är 
en skriven predikan, längre än Ivos och min. Markus predikan fokuserar på en 
enda vecka i Jesus liv. Någon har beskrivit Markusevangeliet som en veckas 
passionshistoria i Jerusalem, med några kapitel som bakgrund och en mycket 
kort avslutning. 
 
Dagens textavsnitt ingår i skildringen av de första dagarna i Kristi påskvecka i 
Jerusalem. Jesus har ridit in i staden, hyllats som en politisk befriare, en 
Messias. Han vistas mycket på tempelområdet. Markus lyfter här fram 
konflikterna mellan Jesus och de religiösa och politiska ledarna. Och vi vet hur 
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det slutade: Före veckoslutet griper de Jesus och han avrättas på romerskt vis på 
ett kors utanför stadsmuren. 
 
Vad är egentligen meningen med detta fasansfulla som händer Jesus? Markus 
låter två korta notiser om varsin okänd kvinna utgöra ett svar på frågan. Först 
kommer notisen om änkan som ger två kopparslantar. Lite längre fram skildras 
händelsen när en kvinna smörjer Jesus med kostsam nardusolja. Dessa kvinnors 
gåvor och givande ger, enligt Markus, en fingervisning om mening med Jesus 
död. 
 
Änkan ger av fri vilja sig själv till Gud. Vi läste att hon gav ”allt hon hade att 
leva på”, men ordagrant står det ”hela sitt liv”. Hennes gåva gestaltade tillit och 
hängiven kärlek till Gud. Omedvetet förebådade hon på sätt innebörden i Kristi 
korsdöd: Det är Gud kärleksgåva till hela världen. Gud ger sig själv till lösen för 
andra, trots att Gud inte var skyldig att göra det. 
 
Att en kvinna häller exklusiv och dyr nardusolja över Jesu kropp var 
provocerande för dem som bevittnade hennes gåva. Själv var omedveten om att 
hennes givande smorde Jesus inför hans död. Det var en villkorslös kärlek hon 
visade. Markus vill säga att Jesus ger i sin dyrbara korsdöd villkorslös kärlek till 
varje människa. 
 
Detta är alltså budskapet i Markus predikan om två kvinnor som Jesus möter 
dagarna innan hans lidande och korsdöd. Kvinnornas gåvor hjälper oss att se den 
djupa meningen med Jesu korsdöd. Jesus är Guds gåva – till alla. Jesus ger 
oändlig nåd. Han ger, och han ger, och ger igen. 
 
De tre givarna 
Ja, så har ni hört Ivos korta predikan, och Sankt Markus predikan om änkans 
gåva. Själv så ser jag tre givare i dagens evangelium, som var och en 
representerar olika sätt att ge, olika motiv för att ge och olika aspekter på vad 
gåva egentligen är. Detta får bli min predikan.  
 
Den förste typen av givare är de rika. ”Många rika gav mycket”, konstaterar 
Markus. Men de gav ”av sitt överflöd”.  
De är givare som ger gåvor ”för syns skull”. Och de ursäktar sig med långa 
böner. Gåvan är egentligen till dem själva, deras anseende och självkänsla.  
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”Det är svårt att ge rätt”, sa min mamma ofta. Förvisso. Givande kan vara 
rovdrift på jordens resurser, gåvor kan vara något som stulits från andra, gåvor 
kan vara för syns skull.  
 
I den så kallade Bergspredikan i Matteus evangelium undervisar Jesus om ett 
rätt givande i kontrast till förklädd egoism, rovdrift eller frosseri. 
 

När du ger, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i 
synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. 
Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.  3Nej, när du ger, låt då inte 
vänstra handen veta vad den högra gör.  4Ge i det fördolda. Då skall din 
fader, som ser i det fördolda, belöna dig. (Citat ur Matt 6) 

 
Vi ska inte heller ge gåvor för att vinna Guds beundran eller köpa Guds 
beskydd. När Jerusalems första tempel invigdes, bad kung David en tackbön för 
alla gåvor som givits till templet. Bönen visar att han var medveten om att vi 
inte ger för att visa Gud hur duktiga vi är: 
 

Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, 
ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde 
härskaren över allting. 12Rikedom och ära kommer från dig, och du råder 
över allting. I din hand är kraft och styrka, allt har du makt att göra stort 
och starkt.  13Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga 
namn.  14Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge 
sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt dig 
har vi fått ur din hand. (1 Krön 29) 

 
De första givarna i bibeltexten har alltså felaktigt motiv: de ger för att få 
uppskattning och bekräftelse av Gud och människor.  
 
Änkan är den andre givaren. ”Så kom där en fattig änka och lade ner två 
kopparslantar, alltså några ören.” 
 
Ingen förväntade sig att hon har något att ge. Hon borde som andra änkor sitta 
och tigga och klaga. Kvinnan hade drömt om att få åldras med sin man, barn, 
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barnbarn. Men så dog maken, och det var en katastrof på den här tiden. Då fanns 
varken pension eller efterlevnadsskydd.  
 
Men hennes gåva visar att hon hade tillit till Gud. I sitt utsatta läge i livet, erfor 
hon Guds omsorg om henne. Jesus såg hennes givande. 
 
Änkan hade alltså lite resurser, som hon egentligen behövde själv. Hon kunde ha 
lagt en kopparslant i offerkistan och behållit den andra för att köpa lite mjöl. 
Hennes gåva skulle inte ha imponerat på någon. Den fick ingen uppmärksamhet 
i folkvimlet på templet. 
 
Men Jesus ser gåvan. Han lovprisar hennes givande. Troligen tillhörde hon en 
from grupp som väntade på ”Israels tröst”. De tog de gamla orden på allvara om 
att ”älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft”. 
 
Vem är den tredje givaren? Det är han som talar i den här berättelsen: Jesus. 
Han är både givare och en gåva.  
 
Jesus ger andra sin uppmärksamhet, sin tid. Hans blick är en gåva. 
Jesus ger andra sin visdom. Hans ord är en stor gåva. 
Jesus ger villkorslös kärlek till människor i marginalen i samhället. Att lyfta 
fram änkornas situation var radikalt. 
Jesus är själv gåvan, utgiven för dig och för mig.  
 
I ljuset av den tredje givaren kan vi konstatera att hela livet är gratis (latinets 
gratia betyder nåd). Tron är en gåva. Frälsningen är en gåva. Hela livet med 
Jesus är oändlig, dyrbar nåd! 
 
Avslutning 
Den här predikan är inte beställd för att motivera den här gudstjänstens 
insamling till SIRA-skolans 50 årsjubileum, eller för att fler ska teckna sig för 
kyrkoavgiften till vår församling.  
 
Min predikan är född av en stilla bön om ett återlärande av Kristi kyrkas 
gåvokultur, så att vi frimodigt likt Jesus kan säga: ”Så ska ni ge!” 
 
Nu har jag har inget mer att tillägga. Amen. 


