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Samhällsansvar 

 

Vem är det som du omedelbart ser framför dig när du hör berättelsen om Sackaios? 
Kanske en liten, lustig man, som går över alla gränser när det gäller hur man ska bete sig? Inte 
ska väl en vuxen människa klättra upp i ett träd för att få bättre utsikt och för att stilla sin 
nyfikenhet. 

 
Även om vi med lite humor, i alla fall i det första skeendet, kan se på Sackaios, så gjorde, med 
all säkerhet, inte folket som fanns runt honom det. Jag tror att, om de överhuvudtaget såg vad 
han företog sig, så såg de en liten egoistisk, korrupt man som var en förrädare gentemot sitt 
eget folk eftersom han arbetade för den romerska ockupationsmakten som skatteindrivare. 
Alla visste säkert att han inte var helt ärlig i sin yrkesutövning. 

 
Jag brukar ofta fundera över om vi kan känna igen oss i bibelberättelserna och de bibliska 
personerna. Ibland är det lätt och ibland är det svårare. När vi gör det så blir berättelserna 
ganska närgångna men vi får också möjlighet att förvänta att det som skedde med de bibliska 
personerna det kan också ske med oss. 

 
Nu är frågan om vi känna igen oss i Sackaios? 
Jag tänker att vi alla ibland, åtminstone bildlikt talat, klättrar upp i något träd för att komma 
runt våra egna brister eller för att få vara med där viktiga saker händer. 
 
Inom psykologin talas det om att vi kan ha coping-strategier. Det handlar om sätt som man 
kan ha för att handskas med stressfyllda och känslomässigt krävande situationer. Gör man det 
på ett aktiv sätt så finns möjlighet att komma vidare i livet. Det var precis det, jag tror, att 
Sakaios gjorde. 

 
Jag tänker att vi också ibland kan känna igen oss i att vi inte alltid tillhör de mest populära 
personerna. 

 
Det kan ha att göra med en låg självkänsla, då vi nedvärderar oss själva. Det behöver vi 
bearbeta för så ska det inte vara, vi behöver försöka nå fram till en så ärlig och realistisk bild 
av oss själva som möjligt. 

 
Men i det här sammanhanget kan detta med att inte vara en populär person mer handla om att 
vi ibland måste göra saker som inte gör oss populära, i vår yrkesroll, som förälder, kanske 
behöver vi någon gång svika en vän eller ta tillbaka ett löfte. 
Det kan finnas många anledningar till att vi inte alla gånger tillhör de mest populära. Kanske 
har vi till och med någon gång varit illa omtyckta. 
 
Sackaios gjorde sig, i mångas ögon, ganska löjlig som klättrade upp i trädet. Men det kunde 
han bortse från, han brydde sig helt enkelt inte, för han hade ett väldigt viktigt syfte med det 
som han gjorde; han ville se Jesus. Han hade hittat en strategi för att lösa sitt problem. 



Jag tror att Sackaios inte bara var nyfiken, jag tror att hans liv var ganska stressfyllt och 
känslomässigt krävande och nu ville han verkligen se Jesus och hitta en strategi för det. Jesus 
som han säkert hade hört mycket om, men han vågade inte önska mer än att få se honom. 
Det är som om hela hans liv och människors sätt att se på honom har satt djupa spår i honom 
eftersom han nöjer sig med att försöka få syn på Jesus. 
 
Vi har många andra berättelser i Bibeln om hur människor inte tar någon hänsyn till 
svårigheter bara man kan få komma nära Jesus; någon hissas ned genom ett tak, någon annan 
rör vid baksidan av hans mantel, andra mer eller mindre kräver att Jesus ska följa med dem 
hem för att hjälpa någon sjuk. 
Men Sackaios nöjer sig med att få en skymt av Jesus. 
 
Men Jesus nöjer sig inte!  
Den dagen förändrades allt för tullchefen i Jeriko. 
Jesus ser honom och pratar direkt med honom: ”Sackaios hoppa ner från trädet, du ska bjuda 
mig på middag i kväll!” 
Jesus vet vad han heter och vet vad att han behöver Jesu omsorg. 
 
Detta är ytterligare en del av berättelsen som vi kan få känna igen oss i: Jesus ser oss, vet vad 
vi heter, vet vad vi behöver och vill dela livet med oss. Inget i våra liv gör oss diskvalificerade 
i Jesu ögon.  
 
Sackaios blev säkert överraskad, vem blir inte det av Jesu omsorg? Han kasade ner från trädet. 
 
Folket runt omkring kunde inte hantera situationen, de blev förargade och surnade till. Hur 
kunde Jesus bete sig på det sättet, även om det var han själv som bjöd hem sig till Sackaios så 
måste Jesus veta vem han var och hur han betedde sig. Jesus måste väl veta hur illa omtyckt 
han var och att han säkert dagligen lurade människor och tog för mycket i tull, att han alltså 
krävde sina landsmän på pengar som gick rakt ned i Sackaios egna och romarnas fickor. 
 
Kanske är det folkets reaktion som får Sackaios att mitt i sin glädje sansa sig.  
Men egentligen tror jag inte det, utan jag tror att det är mötet med Jesus öga mot öga, som får 
honom att stanna upp och tänka till. 
 
Nog kan vi känna igen oss i detta också!? 
Att möta Jesus öga mot öga fyller oss med glädje, men samtidigt så genomlyses vi av den 
blicken så att vi också blir klara över de felsteg och synder vi gjort. 
 
Sackaios började inte ursäkta sig eller hitta på förklaringar till det sätt han levt och arbetat på. 
Han tar omedelbart konsekvenserna av sitt tidigare liv och så tar han fram kassaboken och 
kassaskrinet och lovar att ge hälften av det han äger till de fattiga och han lovar betala 
fyrdubbelt igen till dem som han tagit för mycket av.  
 
Kanske har vi sårat någon och det är dags att ställa till rätta och be om ursäkt. Kanske är det 
dags att dra fram något felsteg i ljuset. Inte med nödvändighet inför allas ögon, men i ljuset av 
blicken från Jesus. 
För i hans ögon duger vi allihop. Jesus räknar med oss. Även om vi ibland halkar på sned i 
våra liv. 
 



Berättelsen om Sackaios påminner oss om att om någon som Sackaios kunde få upprättelse, så 
kan vi också få det. 
Jesus säger också till oss ”Idag vill jag komma hem till dig”. 
 
Jag tror att det som Sackaios lovade ge till fattiga och felbehandlade vida översteg det han på 
felaktiga grunder försett sig själv och romarna med. 
Det får mig att, idag när temat är ”Samhällsansvar”, fundera över vad vi ger, hur vi tar vårt 
samhällsansvar. 
Det handlar inte enbart att ge tillbaka det som vi felaktigt fått tillgång till, det handlar om att 
ge av det vi har till den som behöver det. 
 
I den gammal testamentliga läsningen hörde vi uppmaningen att inte ta vara på allt det som 
tillhör oss, utan lämna en del till ”invandraren, den faderlöse och änkan”, alltså till den som 
behöver. 
 
Episteltexten påminner oss om det viktigaste budet av alla: ”Älska andra lika mycket som dig 
själv”. 
 
Hur tar vi då vårt samhällsansvar? Kan inte någon ge oss en strategi som vi kan handla efter, 
förutom de bibliska exemplen? 
 
Nej, vi får ingen förlaga som vi kan kryssa i vartefter vi gjort det vi ska. 
Det skulle väl i och för sig göra det ganska enkelt för oss men problemet är att då har någon 
annan lagt agendan för oss och vi har bara att lyda och vi har fått en fri vilja, vi har fått 
förtroende att välja själva. 
 
Jesus har förtroende för oss. Han vet att mötet med honom kan förvandla oss, likaväl som det 
förvandlade Sackaios, till att ta det ansvar som är just vårt. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 


