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Att lyssna i tro 

Söndagens text speglar livet för ”den som har allt”, men – liksom man-

nen i dagens text - upplever oro inför evigheten. Vi börjar med mannens 

brännande fråga: 

»Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« 

Jesus ger honom alla budorden, men inte det första, och får svaret:  

»allt detta har jag hållit sedan jag var ung.« 

Jesus ifrågasätter inte mannens uppriktighet, utan säger, endast: 

»Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en 

skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« 

Mannen ville inte släppa sin rikedom och bli Jesu lärjunge. Vi läser: 

Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han 

ägde mycket. 

Jesus behövde inte konfronterade mannen med det första budet i lagen:  

2 Mos 20:3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

Det var uppenbart att Mammon – alltså rikedomen - var mannens gud 

och hade fångat mannen i sitt grepp. Jesus vänder sig nu till sina lär-

jungar och lyfter fram rikedomen som människans evighetshinder: 

»Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds 

rike!« Jesus fortsätter med att understryka allvaret, vi låter texten tala: 

Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina 

barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för 

en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i 

Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: »Vem 

kan då bli räddad?« 

Lärjungarna blir förskräckta och frågar sig om någon överhuvudtaget 

kan bli räddad, när de inser allvaret avseende sina egna liv.  

Det de inte förstått, är Jesu huvuduppgift: Att som Guds son låta sig 

offras för alla lärjungars misstag. Jesus är mycket medveten om sin hu-

vuduppgift: Att genomföra försoningen. Så här slutar evangelietexten: 



Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men inte 

för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.« 

Ja, för Gud är ingenting omöjligt. Det hjälper inte att vi – liksom man-

nen i texten – har hållit alla buden avseende vår relation till andra män-

niskor. Att vi hållit budorden hjälper oss inte, när vi ersatt en verklig 

och levande Gud med status och pengar!  

Konsekvensen blir en inre tomhet och oro inför evigheten och är inget 

nytt för vår tid. Bibeln förkunnar, att alla människor är beroende av Jesu 

försoningsgärning: 

Rom 3:23-25 Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, 

och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom 

han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli 

ett försoningsoffer för dem som tror. 

Avsikten med biblisk allmänbildning är att ge oss kunskap om Gud. 

Kunskap om hans enkla krav och löften inför evigheten. I kristendomen 

är Guds egen sons försoningsoffer den nyckel som medfört att för Gud 

är allting möjligt: Att Jesus själv öppnar himlens port för dej och mej! 

Rom 10:12-13 Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme 

herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var 

och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.  

Med de reflektionerna är det dags för söndagens evangelietext i sin helhet: 

Mark 10:17-27 När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll 

på knä för honom och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna 

evigt liv?« Jesus svarade: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. 

Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du 

skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är 

hans, Visa aktning för din far och din mor.« – »Mästare«, sade mannen, »allt 

detta har jag hållit sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek och sade: 

»Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i 

himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick be-

drövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: 

»Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!« Lär-

jungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt 

är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom 

ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta 

och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: 

»För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.« 


