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Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, 
och Herren Jesus Kristus.  

Predikotexten är andra årgångens evangelie-
text från Matt 13:44–46: 

44 Himmelriket är som en skatt som ligger 
gömd i en åker. En man finner den och 
gömmer den igen, och i sin glädje går han 
och säljer allt han äger och köper den 
åkern. 

45 Himmelriket är också som en köpman 
som sökte efter fina pärlor. 46 När han fann 
en mycket dyrbar pärla gick han och sålde 
allt han ägde och köpte den. 

Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är san-
ning. Amen. 

När vi är barn är det spännande att gå på 
skattjakt. Kanske någon av föräldrarna har 
gömt godsaker nånstans och gett oss ledtrådar 
för att vi ska hitta fram till skatten. 

Förr i tiden kunde det hända att det fanns rik-
tiga skatter samlade, kanske just i kistor som 
vi brukar läsa om. Då fanns det inga banker så 
som vi har i dag. Man hade inte placerat 
pengar i aktier. Om man hade rikedomar så 
var det guld, silver och ädelstenar, kanske pär-
lor. Om det blev krig var det första som blev 
krigsbyte just de här rikedomarna om de fanns 
i lådor och källare. 

Därför hände det att man grävde ner sina vär-
deföremål i jorden. Vi har väl lite en och var 
fantiserat om att hitta sagornas skattkista, och 
att vi skulle råka på en sådan kista med guld-
pengar! Och det är precis det som det handlar 
om i den första av dagens liknelser i vår pre-
dikotext. Jesus talar om sådant som var bekant 
för lyssnarna. 

Jesus berättar de här två korta liknelserna efter 
att ha berättat flera andra liknelser. Ibland ger 
Jesus sina lärjungar en förklaring av liknelser-
na, som liknelsen om ogräset och vetet som 
Matteus återger strax innan. Men här ger han 
ingen förklaring. Därför vet vi inte säkert vad 
Jesus avsåg med liknelserna, och därför finns 
det också olika sätt att se på dem. 

Jag ska välja metoden att söka förklaringen i 
trons analogi eller regula fidei, alltså att vi frå-

gar hur liknelsen passar in i den kristna tron 
som helhet. Det är ju viktigt att vi inte rycker 
lös texter ur sitt sammanhang, och också ser 
hur de passar i hela Bibelns budskap. Därför 
blir dagens huvudtema viktigt som utgångs-
punkt: Det viktigaste i livet.  

Det viktigaste som finns i livet är att ha ge-
menskap med Jesus. Det är att leva på riktigt. 
För har vi gemenskap med honom har vi evigt 
liv och kommer inte under någon dom. Utan 
honom är vi hopplöst förlorade åt djävulen 
och det hemska rike som han vill ha oss till, 
det som vi kallar helvetet eller förtappelsen. 
Därför är det viktigaste i livet att vi hittar den 
stora skatten och den dyrbaraste pärlan. Det 
är att hitta Jesus. 

Det dyrbaraste av allt 

Den som hittade skatten i åkern sålde allt vad 
han ägde för att kunna köpa åkern. Det måste 
alltså vara en oerhört värdefull skatt. Ibland 
hör man om antikvitetshandlare som hittar en 
dyrbar pjäs men låtsas att den inte alls är vär-
defull, så att han får möjlighet att köpa in den 
billigt. Var det likadant med mannen som hit-
tade skatten i en åker? Borde han inte ha upp-
lyst åkerns ägare om det verkliga värdet i 
åkern och betalat det rätta priset för den? Var 
det inte bedrägligt att hålla det hemligt och 
inte berätta om det för ägaren, tills han skaffat 
fram pengar att betala med? 

Men det är inte det här som poängen i liknel-
sen. Jesus undervisar oss inte om hur vi ska 
vara listiga och skaffa oss rikedomar med oär-
lighet. Poängen är att skatten är så enormt 
värdefull att mannen är villig att betala allt 
han äger för att komma över den. 

Samma sak gäller pärlan. Köpmannen som är 
specialist ser genast att den här pärlan är 
enormt värdefull, och han är också villig att 
satsa hela sin egendom för att få den i sin ägo. 

Nu säger Jesus: ”Himmelriket är som …”. Han 
säger med sin jämförelse att himmelriket är så 
värdefullt att man gott kan sälja bort allt bara 
man får tillgång till det. Det här betyder att 
Jesus vill göra oss uppmärksamma på det som 
verkligen är dyrbart här i världen. Samtidigt 
blir det en rannsakande fråga: hur dyrbart är 
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himmelriket för oss? Hur viktigt är det att vi är 
med där? 

Evangeliet om vår Frälsare är mera värt än allt 
annat. Det här har sångförfattaren Anna 
Ölander beskrivit med sin fråga (Sionsharpan 
307): 

Om jag ägde allt men inte Jesus,  
vore livet värt att leva då? 

Hon ger också själv svaret: 

Om jag äger Jesus, endast Jesus,  
och i hela världen intet mer,  
o, så äger jag dock allt i honom,  
han som nog och övernog mig ger! 

Många jagar efter jordisk ära och berömmelse 
och ser det som det viktigaste att uppnå i livet. 
Vad är det? En fin och synlig gravsten? Fina tal 
på begravningen? Eller är det den fina båten 
eller bilen, eller det fina huset som är beröm-
melsen i vårt liv?  

Ingenting av det här kan mätta vår själs behov. 
Jag vill citera en annan sångvers (SH 178): 

Världens fröjd och glans är tom och kort,  
vissnar fort som vårens blomster bort. 
Jordens källor utan vatten är  
för den själ som syndasorgen tär. 

Det som gör skatten och pärlan så dyrbara är 
att de kan ge vår själ frid. De kan vattna vår 
törstande själ. Vi har ett hopp om ett evigt liv 
tillsammans med Jesus i himlen. För Jesus 
kom inte som en vägledare för att visa oss hur 
vi blir rika på jordiska ägodelar. Han kom för 
att ge oss en verklig rikedom, en sådan som 
håller i evighet. 

Nu ska vi fråga oss, och jag vill fråga dig: be-
höver du ett sådant hopp? Hur värdefullt är 
det att ha frid med Gud? Kanske du redan har 
det tillräckligt bra? Är du en sådan som många 
tycker sig vara i dag, att de är fullt tillfreds-
ställda med att ha hus och hem, familj, ett 
välbetalt jobb, en bra pension?  

Kanske det sist och slutligen inte är så många 
som är nöjda med det. För förnöjsamhet är en 
bristvara i dag. I stället jagar vi efter mer, mer 
och mer, och lite till. 

Men vet du, att du när som helst kan mista allt 
detta? Nu tänker jag inte på allt det som gör 
oss oroade i vår tid: naturkatastrofer, hot om 

kärnvapenkrig, terrorister. De kan ju snabbt 
som blixten ta ifrån oss våra aktietillgångar 
och kanske också värdet i vårt sparkapital. 
Men det här ger oss en påminnelse att Jesus 
när som helst kan komma tillbaka och ställa 
oss till svars. 

Tänk på hur det gick med den rike bonden i 
en annan av Jesu liknelser (Luk 12:13ff). Han 
samlade sina goda skördar och måste bygga 
ut för att få plats för allt. Och så berömde han 
sig själv och sina rikedomar. Men Gud sa: Din 
dåre! I natt ska din själ avkrävas dig. 

Fokus på oss själva 

Det är djupt oroande att se på tendenserna att 
jaga efter rikedom och ett yttre välbefinnande 
i vårt kära fosterland i dag. Och vi behöver 
inte gå långt. Jag tror att vi mer eller mindre 
har gripits av den här smittan allihop. 

Våra tankar går lätt till strejker och andra 
stridsåtgärder för att själva få det bättre. Men 
smittan går djupare än så. Jag tänker på ur-
synden i oss, det som är själva grogrunden för 
det vi gör: att vi i första hand tänker på oss 
själva. Det är inkröktheten i oss själva som är 
grundproblemet. Vi ser inte längre än till vår 
egen näsa.  

Jo, men nu säger du kanske, det finns ju en 
del idealistiskt tänkande människor, som vill 
rädda vår jord, som månar om naturresurserna 
och ömmar för djurens väl. Visst, det finns 
mycket gott i människornas strävanden. Redan 
på 1970-talet fanns en rörelse som hette 
”Framtiden i våra händer”. Men också där 
fanns samma problem: betoningen av ”våra”. 
Man tänkte sig att det var vi som genom våra 
åtgärder för miljön skulle rädda vår planet. 
Men framtiden är inte alls i våra händer. Bätt-
re vet sångförfattaren (SH 267:3):  

Min framtid är lagd i hans händer, 
som jorden och himmelen styr. 

Det kan verka hur kristligt och osjälviskt som 
helst att tänka på hur nästa generation ska få 
det, i stället för att suga ut resurserna ur jorden 
för vår egen del. Men också det är kortsiktigt. 
Det gäller bara en liten tid här på jorden. Och 
vi vet av Guds ord, att hur vi än försöker räd-
da planeten så ska den gå under en dag. Det 
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betyder inte, att vi inte ska göra allt vi kan för 
att sköta om jorden. Det ingick redan i de 
första människornas uppgift, och den uppgif-
ten har alla människor. 

Men: Om vi jagar bara efter det materiella 
goda, det må sedan vara pärlor eller skatter i 
aktieportföljer eller i dyrbara hus, eller att 
skapa en så fullkomlig värld som möjligt, så 
ska vi ändå en dag stå utan all denna yttre ri-
kedom och har vi inget annat har vi då förlo-
rat vår själ. För när Gud kallar oss genom dö-
den tar vi ingenting med oss. Och när Jesus 
kommer tillbaka finns inget kvar av detta ma-
teriella.  

Det finns en verklig trygghet. Det finns en 
plats som aldrig kommer att gå under: Det är 
att vara hos Jesus, med förlåtelse för våra syn-
der och klädda i hans rättfärdighet. Bara där 
finns den fullständiga tryggheten. Det är det 
viktigaste i livet. Där finns det enda nödvändi-
ga. Hans ord och löfte håller fast bergen skul-
le sprängas och klyvas. Därför är evangeliet så 
dyrbart. Det är mer värt att all världens pärlor 
och skatter. 

Två slags upptäckt 

Liknelserna i vår text beskriver två olika sätt 
att upptäcka skatten. Mannen som går runt på 
åkern verkar inte vara på skattjakt. Vi vet 
ingenting om hans ärende, men han råkar på 
en skatt som blir en vändpunkt i hans liv. 

Den som snubblar över skatten är som en som 
hör evangelium och blir träffad av Guds Ande. 
Tänk på fångvaktaren i Filippi (Apg 16), som 
knappast hade kunnat drömma om vad som 
hände honom den dagen när han lade fotbo-
jor på Paulus och Silas. Men innan morgon 
grydde var han och hans familj döpta och 
jublade över frälsningen! 

De 3 000 som blev döpta i Jerusalem på den 
första pingstdagen hade inte heller kunnat fö-
reställa sig vad som hände dem den dagen. 
Men innan kvällen kom var de ägare till en 
oändligt värdefull skatt.  

Ingen av dem hade betalat det pris som skat-
ten kostade. Det priset hade Jesus betalat. Det 
var när de fick höra om hans betalning, det 
som vi kallar Jesu ställföreträdande försoning, 

som de förstod att de var rättmätiga ägare till 
skatten, trots att det högg till i hjärtat när det 
gick upp för dem att de hade varit med och 
korsfäst Jesus på långfredagen. De hade med 
Andens undervisning fått veta att deras synder 
var borta, att deras jätteskuld var utstruken. 
Därför fylldes de av en jublande glädje över 
skatten. Tänk att du och jag också har del i 
samma skatt! 

Köpmannen är däremot en yrkesman som sys-
tematiskt söker efter en dyrbar pärla. Han vet 
vad han söker efter. Kanske han kan jämföras 
med en som går och söker efter vägen till 
himlen. Han försöker med sina allmosor och 
böner blidka den Gud som han inser har all 
rätt att vara vred på honom för hans synd. 
Han söker bland olika religioner efter en sann 
väg till Gud. Men han hittar ingen väg. 

Så får han veta att det finns en väg, som redan 
är färdigt beredd, som är öppnad till himlen 
genom Jesu blod som rann för världen på kor-
set. Då är han beredd att lämna bort allt sitt 
eget. Han säljer alla sina egna försök att vinna 
Guds ynnest, och så får han pärlan som bety-
der evigt liv och salighet. 

Det här att sälja allt kan också betyda stora 
uppoffringar i denna värld. Det kan betyda 
lidande och försakelser, i värsta fall att mista 
sin frihet och kanske lida martyrdöden. Så var 
det för många i urkyrkan, och så är det för 
många också i dag. 

Oberoende av om du först i dag ägnar en tan-
ke åt att vinna den himmelska skatten eller 
om du likt köpmannen har jagat efter samvets-
ro under en lång tid, så har Jesus vunnit den 
stora skatten för dig. Du får tillsammans med 
mig och andra syndare bekänna med Luther i 
förklaringen till andra trosartikeln: 

Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig, 
förlorade och fördömda syndare, från alla 
synder, från döden och djävulens våld, inte 
med guld eller silver, utan med sitt heliga 
och dyra blod och sitt oskyldiga lidande 
och död, för att jag ska vara hans egen, 
leva under honom i hans rike, tjäna honom 
i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, lik-
som han har uppstått från de döda, lever 
och regerar i evighet. Det är visst och sant. 
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Och då vi har det får vi också säga med Asaf i 
Ps 73:25: 

Vem har jag i himlen utom dig! Och har jag 
dig, söker jag inget på jorden.  

Låt oss be. Käre himmelske Far, tack för din 
stora kärlek som gjorde att du sände din Son 
för att ta straffet för att vi skulle få vara dina i 
tid och evighet. Käre Jesus, du som kom till 
jorden för att ta på dig vår synd och ge oss din 
rättfärdighet och all din himmelska välsignel-
se, hjälp oss att hålla fast vid dig vad vi än 
skulle råka ut för. Ge den kraft vi behöver i 
den stund när vi står inför svårigheter för att vi 
tillhör dig. Hjälp oss också att gå ut till andra 
och berätta för dem om skatten. Amen. 

  


