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1. søndag efter trinitatis

Søndagen emne er penge. Ikke dem, man bruger, men dem, man puger sammen for at være fri for 
næringssorger. Det paradoksale er, at jo flere penge man får puget sammen, des større 
bekymringer har man. Der kunne jo komme finanskrise eller revolution eller andre ulykker, som 
pludselig kan få rigdommen til at skrumpe eller forsvinde, og så er man for alvor bekymret. 
Alle søndagens tekster handler om dette tema, og hvis ellers man har et forholdsvis afslappet 
forhold til det med pengene, er det ganske underholdende at læse. Tag nu f. eks. dette lille pluk fra 
Prædikerens bog i Det gamle Testamente:
“Jo større velstand, des flere til at æde den; hvad har den velstående ud af det, ud over glæden 
ved synet? Nøgen kom han ud af moders liv, nøgen går han bort, som han kom, og han får intet ud 
af sit slid, som han kan tage med sig. Ja, dette er et slemt onde; ganske som han kom, går han 
bort.” 

Vi ved det jo godt: man kan ikke tage noget med sig herfra. Omvendt er det godt at have til dagen 
og vejen - men man bliver ikke salig af at have mere end det. Paulus griber tanken og siger det 
ligeud: kærlighed til penge er roden til alt ondt. 

I vores moderne velfærdssamfund praktiserer vi faktisk et langt stykke henad vejen dette princip: 
vores høje skatter og udjævningen af forskellen mellem rig og fattig er med til at holde tingene i 
ave, også for den enkelte, som har lært, at samfundet, fællesskabet fungerer bedst, når “få har for 
meget og færre for lidt”. Også selv om det er “uretfærdigt”, fordi nogle trækker læsset så meget 
mere end andre. “Den, der har evnen, har også pligten”.  I Danmark kan man ikke blive rigtig rig - 
men heller ikke rigtig fattig, og det har vi det generelt godt med. Hvorfor det? Fordi det ligger dybt i 
os, hvad Jesus har sagt om penge. Man skal ikke knokle for at blive rig - for kærligheden til penge 
er roden til alt ondt. Man skal arbejde, fordi man kan, og man skal gøre gavn med de evner, man 
har fået af Gud. 
Gudsfrygt, flid og nøjsomheder er gode gamle dyder, som vil gøre én rig, det kan næsten ikke 
undgåes. Men når de alle tre følges ad, er det ikke kærligheden til penge, der driver værket. 

Dagens prædiketekst er hentet fra Lukasevangeliet, som er det mest socialt bevidste af de fire 
evangelier. Udgangspunktet er en episode, hvor Jesus bliver opsøgt af en mand, der vil have ham 
til at dømme i en arvesag. Det er der ikke noget mærkeligt i; Jesus blev anset for at være en rabbi, 
og deres opgave var bl. a. at være dommere i lokale tvistigheder.  Jesus affærdiger manden og 
bruger det som en anledning til at tale til sine venner om rigdom. »Se jer for og vær på vagt over 
for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.« 
Og så fortæller han dem en lignelse om en rig bonde, der efter en rigtig god høst syntes, at han 
havde nok til ikke at have bekymringer resten af sit liv. Det kom sådan set også til at holde stik, for 
samme nat døde han. Og Gud sagde til ham: Dit fjols! Hvem får nu glæde af al din rigdom. 
Underforstået: ikke ham selv i hvert fald. Hos Gud er det en anden rigdom, der tæller. 

Men hvad vil det sige: at være rig hos Gud? Det får vi ikke noget svar på her. Den anden unge 
mand, som ved en anden lejlighed opsøgte Jesus for at få det svar, fik det heller ikke direkte. 
Jesus sagde bare til ham: sælg alt hvad du ejer og giv det til de fattige, og kom så og følg mig. 
Er det så det, man skal? Er det den eneste og rigtige vej at gå, hvis man er bange for døden og 
tynget af bekymringer for, om man nu også har nok til at klare sig igennem livet? 
Det er det måske for nogle. For andre er svaret mere jordnært: lad være med at være nærig eller 
begærlig. Hold fokus på det, du behøver og lad være med at dyrke pensionsordningen eller 
bankkontoen. Sørg for at det kan slå til, men hold fokus på det, som virkelig betyder noget: 
glæden, freden, kærligheden, de mennesker, man holder af og er forpligtet på, det samfund, man 
gerne vil være med til at holde på ret kurs. Vi har her i Danmark et samfund, som bygger på de 
stærkes erkendelse af, at det handler om at gøre gavn og at kunne være det samfund bekendt, 
man er en del af. Den erkendelse kommer ikke af sig selv, og den er ingen selvfølge. Den er en del 



af en kultur og en bærende tro på, at det handler om at være rig hos Gud og være til gavn for 
andre end sig selv. 
Prøv at læse det lille stykke fra Prædikerens bog igen. Læg mærke til ordene: hvad har den 
velstående ud af det (altså sin velstand) udover synet? Svaret er enkelt: ikke noget andet end 
bevidstheden om at have gjort sin pligt og ydet sit bidrag - og det er lønnen! Synet af den 
nødlidende, der kan både få mad og tøj og bolig og sygesikring, det er lønnen! Ser vi mange andre 
steder hen i verden, er der ikke dette syn, tværtimod. Dér ligger den syge og fattige i rendestenen 
uden nogen hjælp. Dér hersker den stærke og meler sin egen kage i korruption eller bare i grådig 
rigdom og er komplet ligeglad med sit medmenneske i rendestenen.  Vi er medlemmer af en meget 
priviligeret lille stamme, og vi skal værne om grundlaget for vores samfund: troen på, at synet af 
den nødlidende, der bliver hjulpet, er nok til at holde solidariteten i live. Det skal der tro til, og den, 
der følger Jesus, vil lære af ham, hvad der skal til for at være rig hos Gud, når vi ikke længere har 
brug for hverken bankkonto eller pensionsordning. Vi må ikke ignorere eller foragte troen, for så 
mister vi den bedste grund til at gøre gavn; nemlig at Gud har givet os evner og muligheder for at 
være til gavn. 
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