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SJUTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

- Rik inför Gud 

Matt 6:19-24 Samla inte skatter här på jorden, där mal och 

mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i 

himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter 

sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta 

att vara. 

Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din 

kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela 

din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då 

inte mörkret. 

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den 

ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte 

bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. 

Om du jobbar heltid som mekaniker på en Volvo-verkstad, så 

får du inte ”knäcka extra” på en liten allbilsverkstad. Inte ens 

om den ägs av en släkting. Det innebär att du konkurrerar med 

din huvudarbetsgivare och är inte skyddad av lagen om anställ-

ningsskydd. En anställd har en lojalitetsplikt visavi sin arbets-

givare. Skulle du på så sätt jobba extra utan arbetsgivarens till-

stånd, så ger arbetslagen arbetsgivaren rättigheten att avskeda 

en sådan anställd. 

Vi hörde nyss - långt innan LAS instiftades – hur Jesus beskrev 

konsekvensen av att ha två arbetsgivare som konkurrerar med 

varandra. 

Gud eller mammon? Om målet med mitt liv är karriär och att 

bygga upp en stor förmögenhet då är det mammon jag tjänar.  



Tjänst hos mammon medför att jag någon gång då och då tän-

ker: Den där långfredagen, var den verkligen nödvändig? 

Jesu försoningsdöd – att bli uppspikad på ett träkors – är en 

fruktansvärd avrättningsmetod.  

När vi insett att vi verkligen behöver hans försoning då tappar 

karriär och förmögenhet sin glans. Att mammons lön endast va-

rit många års meningslöst slit utan bestående värde.  

Enklast beskrivet genom dagens arbetsrättslagstiftning: Dagen 

före pensioneringen har jag en toppbefattning. Nästa dag har jag 

inte ens nycklarna  

Tro, det är att vi litar på att Jesus är Guds son och litar på att 

han har makten att försona – att radera - våra misstag. Om rätt-

färdiggörelse genom tro - det som ger frid med Gud - skriver 

aposteln Paulus: 

Rom 5:1-2 Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid 

med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss till-

träde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet 

att få del av Guds härlighet. 

Otro är att vi inte erkänner vårt behov av Jesu försoningsgär-

ning. Ofta visar sig vår otro i att vi jämför oss med andra män-

niskor. Vi avvisar Jesus och hans försoningsgärning genom ut-

tryck såsom: ”… Jag är minsann inte sämre än någon annan …” 


