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6. søndag efter Trinitatis

Nogle gange kan man komme i tvivl om, hvorvidt Jesus var helt realistisk i sine opfordringer. Som 
nu f. eks. det, han siger til den rige unge mand, der gerne ville vide hvad man skal gøre for at 
komme i Himlen. “Sælg alt hvad du ejer og giv det til de fattige, og kom så og følg mig.”

Det er jo ikke realistisk. Hvis alle gjorde det, ville der ikke være nogen til at oparbejde noget at give 
af til de fattige, ingen ville skabe arbejdspladser og udfylde de opgaver, samfundet har brug for, for 
at fungere. Hvis alle satte sig hen for at være fromme, ville samfundet gå i stå - og de svageste 
helt sikkert blive de store tabere.
Altså kan det ikke være en generel anbefaling af, hvad man bør bruge sit liv til. 

Men lad os nu se lidt nærmere på episoden.  Den rige unge mand opsøger Jesus og spørger: 
Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Det er en ivrig og from ung mand, vi har med at gøre; 
han vil virkelig lægge sig i selen for at gøre det rigtige. Jesus tager ham på ordet: Hold de ti bud. 
Jamen, det gør jeg allerede, svarer den unge mand. 

Lad os lige fryse billedet dér. Har han virkelig holdt alle de ti bud altid? Kan man overhovedet sige, 
at dem har man holdt? Når man nu tænker på det, Jesus sagde i bjergprædikenen: hvis du tænker 
på at slå nogen ihjel, har du sådan set allerede gjort det, - så virker det tvivlsomt, om den unge 
mand har holdt budene, som han siger. Har han aldrig været ung og sagt fra over for sine 
forældre? Har han aldrig løjet, bare en lille hvid løgn? Har han aldrig være misundelig, bare en 
lillebitte smule? Eller hapset så meget som et æble i naboens have? 
Jo, det har han sandsynligvis. Men Jesus går ikke ind i at stille spørgsmålstegn ved den unge 
mands fromhed. Hvis ikke han HAR holdt budene, så har han i hvert fald villet det. 

Hvad mangler jeg så? - spørger den unge mand. Og her skal vi læse meget nøjagtigt efter, hvad 
der faktisk står. “Vil du være fuldkommen”, siger Jesus, “så sælg alt hvad du ejer og kom og følg 
mig.”
“Vil du være fuldkommen”? Kan man være det? Kan man gøre sig selv så fuldkommen, så man 
har krav på at komme i Himlen? Nej, det kan man ikke. Det er en absurd præmis, og derfor bliver 
det også en absurd konklusion, Jesus drager på det hele. Får man en skat i Himlen af at sælge sit 
jordiske gods og give pengene væk? Nej, det gør man ikke, for der er ingen skatte i Himlen. Dér er 
kun Guds kærlighed og nåde, og dem kan man ikke samle til sig, så andre får mindre mens man 
selv får mere. Det giver ingen mening. 
Der er noget, der tyder på, at Jesus vælger at gå linen ud med den unge mand. Han forlanger det 
umulige af ham og véd, at det er umuligt. Er man rig, så har man ogå mange forpligtelser, og der 
står da også, at den unge mand gik bedrøvet bort. 
Vi skal helt ned til konklusionen på det hele, efter at den unge mand er gået, for at forstå, hvad det 
her egentlig handler om. For da spørger disciplene: hvem kan så blive frelst? Og Jesus svarer: For 
mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. 

Dér har vi det: den unge mands problem var ikke, at han ikke kunne sælge alt og give det væk. 
Hans problem var, at han ville være fuldkommen. Han ville gøre sig fortjent til sin plads i Himmerig. 
Han forstod ikke, at den plads havde han allerede. Den blev sat af til ham længe før han selv 
begyndte at holde nogen bud eller eje noget som helst. Pladsen i Himlen får enhver, som tror på 
Guds kærlighed og nåde og vil lade sig nøje med det. Det er søndagens gode budskab i al dets 
enkelhed.

Læs søndagens tekster her:
https://www.bibelselskabet.dk/6-s-efter-trinitatis-fra-anden-raekke

https://www.bibelselskabet.dk/6-s-efter-trinitatis-fra-anden-raekke

