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“Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem”. Det er da til at 
forstå som en rettesnor for god opførsel. Sammen med den negative udgave af samme ærinde: Alt 
hvad I ikke vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I heller ikke gøre mod dem. Så er vi godt 
dækket ind til en holdbar moral.
Men det stykke fra Bjergprædikenen, som er teksten til Store Bededag, handler ikke om god moral 
eller ordentlig opførsel. Jesus er ude i et meget større perspektiv. Han er nemlig ved at forklare 
sine venner, at det, der er god og ordentlig retfærdighed mellem mennesker, langt overgåes af 
Guds retfærdighed. 

Guds retfærdighed handler ikke om balance og noget-for-noget. Den er faktisk helt ude af balance. 

Over for Gud handler det ikke om ydelse og modydelse. Det handler om u-betinget kærlighed. Ikke 
én eneste af vores fortjenester eller forsømmelser tæller noget i dét regnskab.

Jesus bruger billedet af en smal port og en bred port til at forklare, hvad han mener. For at gå ind 
ad en smal port, kan man blive nødt til at tage bestik af mulighederne og bøje sig, så det kan lade 
sig gøre at komme igennem. Porten fører ind til livet, siger han. For at nå frem til det liv, Gud 
definerer, hvor døden ikke har nogen magt og tiden ingen udstrækning, er man nødt til at lytte og 
være fleksibel, ligesom når man bøjer sig for at gå ind ad en smal port. Man kan ikke marchere ind, 
som hvis det var en bred og høj port. Livet kræver noget af os; vi kan ikke bare marchere af sted 
uden at ænse andet end os selv. Livet findes dér, hvor vi er klar til at forandre på os selv, når vi går 
efter det gode liv. Et sted inde bag ved vores hverdage og små og store valg findes en mening, 
som ophæver både vores skyld og vores frygt for døden. Jesus taler om det som “Guds Rige”, og 
det er defineret i små billeder, aldrig med en forklaring. Men sådan er det jo også med det bedste i 
livet: de små glimt af kærlighed og nærhed, som man kan leve på længe.

Men hvad har det så med Gud at gøre? Er det det ikke bare moral i en anden udgave? 

Pointen er, at Jesus løsner båndet mellem moral og det, vi skal møde Gud med på dommedag.

Det er ikke vores mere eller mindre gode gerninger eller succes i livet, der er målestokken for, hvor 
godt vi har forvaltet vores liv. Den dag, vi skal måles, handler det om kærlighed. Porten ind til Gud 
er en proces, der skal hjælpe os med at holde tingene ude fra hinanden. 

Det er ikke sådan, at Skt. Peter på dommedag står med den store bog og holder regnskab over 
vores gode og især onde gerninger. Det regnskab holder vi selv, med vores samvittighed, med 
samfundet, hvis det er kriminelt - eller med det medmenneske, som vi måtte have gjort fortræd.

Over for Gud mødes vi i det liv, der er inde bag den smalle port, som man måtte flexe sig igennem.
Det, vi har at glæde os til på den dag, er at finde hjem til det, som troen hele kroppens liv igennem 
fandt sin glæde og trøst i.

Guds rige er en størrelse, som vi kun kender til gennem troen på det. Den dag, vi står for Guds 
ansigt, er det måske ganske ukendt, måske meget velkendt. Men det er ikke en belønning. Tro er 
ikke en gerning, der skal belønnes, men en gave, som hjælper os med at holde fokus gennem 
livet.  
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