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af  Stine Munch
Denne  søndags  nytestamentlige  tekster  handler  om  troen  og  gerningerne. Den  første
handler om, at lige meget hvor godt et menneske eller hvor dumt et svin, du er, så er det ene
og alene Gud, der frelser dig, i kraft af  sin kærlighed og tilgivelse.

Den anden genkendte sikkert alle, lignelsen om den barmhjertige samaritaner, en lignelse,
Jesus fortæller som svar på spørgsmålet: Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv.

De fleste danskere kan sagtens acceptere den del af  det kristne budskab, der handler om
næstekærligheden, det med at man skal behandle andre mennesker bedre,  end man ofte
umiddelbart føler trang til.

Det går igen i interviews og samtaler og diskussioner, at det kristne næstekærlighedsbudskab
er  smukt  og  godt  og  vigtigt.  Man kunne  sige,  at  Jesus  som den  menneskekloge  lærer,
underviser og filosof, er spiselig for de fleste.

Det kniber noget mere, når det kommer til budskabet om, at Jesus som Guds søn, Kristus,
Messias, døde og opstod for at frelse dig og mig fra dom og død.

Den kristne 'livsvisdom' er OK, men den egentlige kristendom er for mange en tand for
meget.

Jesus siger i dag til disciplene, og til os: Salige er de øjne, som ser det, I ser.  Salige er vi
mildest talt ikke over at bevidne den megen gru, vore øjne falder på i disse dage, som jeg
vist ikke behøver remse op, vi har jo alle set nedslående billeder af  døde og mere eller
mindre nødlidende voksne og børn i fjernsynet.

Men jeg tror, Jesus mener, at vi skal se ham, Kristus, og blive salige. Vi skal åbne øjne og
ører for kristendommen og for syndernes forladelse og ikke bare for filosofien om at være
gode mod hinanden.

Og hvad betyder  det  så?  Ja,  Kristus  svarer  jo  selv  med lignelsen om den barmhjertige
samaritaner. En lignelse, som er så kendt, at man som præst uvilkårligt sukker, når der igen
skal prædikes over den.

Vi har lige før hørt, hvordan Gud Herren talte til Moses og pålagde ham at formidle en
række bud til Israelitterne. Og så kunne man jo sige, at ja ja, de bud gjaldt jo så israelitterne,
og hvad vedkommer det egentlig os?

Men de gamle bud i det gamle Testamente vedkommer os. Ja, de gamle bud:du må ikke 
stjæle, du må ikke begære din næstes ejendom, du må ikke være grisk, du må ikke handle
uretfærdigt, du må ikke hævne dig, og: du skal elske din næste som dig selv! De bud gælder
for så vidt stadigt. 



De hænger sammen som en lang tråd af  bud, der munder ud i dette særligt centrale bud: Du 
skal elske din næste som dig selv!

De andre bud er egentlig opsummeret i dette ene. Du må ikke stjæle, for så elsker du ikke
den  næste,  du  stjæler  fra.  Du  må  ikke  være  grisk,  for  så  udnytter  du  din  næste. 
Motivationen og begrundelsen for kærligheden til  næsten er i  bibelsk sammenhæng den
guddommelige kærlighed, som man selv er elsket med.  

Som israelitterne ved udgangen fra slaveriet i Ægypten oplevede Guds omsorg og kærlighed,
da de var udsatte og fremmede, sådan er de forpligtede til  selv at drage omsorg for de
fremmede, enken og de faderløse.  

Og som de kristne selv har erfaret Guds kærlighed gennem Jesu liv, død og opstandelse,
sådan skylder vi selv at elske andre. 

Luther siger det således i sit skrift, ’Om et kristent menneskes frihed’: Derfor som Gud for
ingenting har hjulpet os ved Kristus, således skal vi gennem legemet og dets gerninger intet
andet gøre end hjælpe vor næste. 

Så det er vores pligt og vores ansvar. Ikke fordi vi kommer nærmere Gud af  det, men fordi
vi selv er elsket, fejlbarlige som vi er, så skylder vi også at elske næsten.

Ikke fordi vi er særlig gode eller fromme, eller fordi der findes sådan en kristen etik, men
fordi vi er pligtige overfor næsten. Vores nærmeste. Den, vi står overfor i det daglige liv.
Den,  der dukker  op foran os,  og som på én eller anden måde er faldet i  hænderne på
røverne, lige der hvor vi kommer gående. Det kan også være den fremmede, der nu lige
pludselig  er  flyttet  ind  i  vores  by,  fordi  han  ikke  kunne  være  der,  hvor  han  kom fra.
 
I dag hører vi om en jødisk lovkyndig, der stiller Jesus et spørgsmål. Han ville gerne have at
vide hvad han skulle gøre for at få evigt liv. Den lovkyndige kender godt svaret, han er jo
netop lovkyndig, han kender alle de bud, som vi i dag har hørt fra 3. Mosebog. Ja, han ved
endda  det, som  vi  har  hørt  Jesus  sige,  at  loven  hviler  på  to  bud,  nemlig  "Du
skal elske Herren din Gud af  hele dit hjerte," og "Du skal elske din næste som dig selv."

Og han spørger, fordi han vil sætte Jesus på prøve. Han vil sikkert forsøge at afsløre, at
Jesus er en falsk profet eller blot en uvidende tåbe. Men Jesus er ikke bare en profet eller en
lovkyndig. Han kender loven dybere end nogen anden, fordi han er Guds søn. 

Derfor kender hans også problemet med en udvendig lovoverholdelse. Buddene er ikke til
for, at du og jeg kan sætte flueben ved de enkelte bud og derefter komme videre med vores
liv. Buddene er til for, at du kan elske Gud og have tillid til ham, og for at du kan elske og
værne konkret om din næste.

Men den lovkyndige fra fortællingen er ihærdig. Han vil også vide, hvem næsten er.  For når
han først ved det, tænker han sikkert, så kan jo bare gå hen og gøre godt for ham og så



sætte  flueben ved det bud og -  som jeg sagde før  -  komme videre med det  egentlige.  

Men Jesus vil ikke sådan lige udpege, hvem der er den konkrete næste.  Han fortæller som så
ofte før en historie, og historien er mere provokerende, end man måskesådan umiddelbart 
kan forestille sig på 2000 års afstand. 

Det provokerede, fordi det er samaritaneren, som hjælper. Samaritanere så man ned på, for
samaritanerne havde stiftet familie med ikke-jøder. De var ikke rene jøder og derfor mildt
sagt ikke vellidte. Og derfor er det jo provokerende, at det netop er en samaritaner,  der
bliver fremhævet som den, der lever op til loven.

Vi  kan  jo  bare  spørge  os  selv,  hvem vi nødigst ville  ha  til  at  redde  os,  hvis  vi  kom i
knibe. Det er jo altid træls at blive nødt til at acceptere hjælp fra een, som vi er vant til at
opfatte  som et  rigtigt  dårligt  menneske. Og  sådan  gør  vi  jo,  vi  mennesker.  Vi  har  én
eller anden gruppe af  mennesker, som vi kalder   ’de andre’, dem der ikke er som os.  Dem, 
der er forkert på den. Og det gælder uanset, om man er på højre- eller venstrefløjen, om
man er sort eller hvid, om man er rig eller fattig, om man er til det ene eller det andet. 

Vi danner helt uvilkårligt nogle forestillinger om disse 'andre', som er så nemme at pege på,
når man ikke rigtigt har evne eller overskud til at forstå sin egen medvirken i verdens små og
store fortrædeligheder.

Men altså, i Jesu fortælling viser denne 'anden' sig så, stærkt imod forventningen, at være
den,  der  handler  kærligt. For  buddet  om næstekærlighed  er  ikke  en  mere  eller  mindre
abstrakt erklæring om, hvad der er sand kærlighed.

Fortællingen i dag viser, at næstekærligheden altid er konkret. Det handler ganske enkelt om
at få hænderne op af  lommen.

Det  er  meget  let  at  udtale  eller  underskrive  erklæringer  vedrørende  næste-
kærlighed. Og livet er jo fyldt med situationer, hvor vi hører om nogen, det er synd for, og   
som det er helt indlysende at føle sympati for. Og så står vi måske frem og erklærer, at vi
syntes  at  det  er  synd  for  dem eller  dem,  og  det  vil  vi  gerne  understrege  med  vores
underskrift eller ved at sætte vores navn på en liste og dele vores indignation på Facebook.
Vi følger samvittighedsfuldt det årlige indsamlingsshow med den friske Hans Pilgaard, eller
hvem der nu er vært. Måske giver vi oven i købet 100 kroner til et i øvrigt ukonkret 'godt
formål'. Og det ER faktisk alt sammen meget godt.

Men. Om du så underskriver støtteerklæringer til hele raden af  godgørende organisationer,
som du løber spidsrod gennem herude på Fiolstræde OG stemmer på et bestemt, særligt
næstekærligt parti OG synger "kringsatt av fiender" i en demonstration, så har du ikke ved
dine handlinger opfyldt buddet om næstekærlighed.

Buddet er irriterende nok aldrig opfyldt, der er altid mere, du kan og bør gøre. Din næste
møder du overalt,  og han er ikke altid en sympatisk stakkel, som du kan have lyst til  at



hjælpe. 
 
Din næste kan lige så vel være en person, som harsynspunkter du finder frastødende.   Din
næste kan meget vel vise sig at være besværlig. Sådan én, du ikke bare kan betale dig fra, eller
synge dig fra, eller samle tøj ind til.

For din næste møder dig i din hverdag som et ganske almindeligt menneske, der har penge
nok. Din næste er rigtig træls og uforskammet. Din næste er en sladrehank og en dårlig
kammerat. Din næste er din højtåbende nabo.

Og ja, du er selv en irriterende næste, som vi andre bør tage os af. Du er selv en næste, som
Gud elsker, og som verden derfor også bør elske. Du er selv en næste, som Jesus elsker så
meget, at han døde for dig på korset.

Den livsvisdom og god-karma-tankegang, som de fleste fremhæver ved kristendommen -
lever du og jeg så selv op til den i vores ganske almindelige liv med hinanden?

Og det er måske så netop denne velkendte lignelses egentlige pointe, at den barmhjertige
samaritaner ikke kun er et forbillede for dig og mig, nej, den rigtige, den ægte, den sande
barmhjertige samaritaner er et billede på Jesus selv, på Kristus. Guds søn er den, der med
risiko for selv at blive slået ned standser op der, hvor du og jeg ligger eller kommer til kort –
han er parat til at betale for os – og er der brug for yderligere betaling, så lover han at
komme tilbage og betale resten.

Guds søn er den, der vasker vore fødder og sår, løfter os op og bærer os hjem og bringer os
lindring  og  frelse  fra  den  visse  død  i  ødemarken.  For  uanset  hvor  godt  og  rigtigt  og
kristeligt, vi lever vores liv, så bygger det kristne håb ikke på, hvad vi gør og kan, men på
hvad Gud vil og kan og allerede har gjort for os og lovet os.

At det gode og dårlige, vi har gjort, de gange, hvor vi standsede op og hjalp, og de mange
gange, vi vendte ryggen og det døve øre til og gik forbi, alt det, der definitivt ikke er til at
ændre, uanset hvor meget, vi fortryder, det dømmer alene Gud, og vort håb og tro er, at
Gud vil vise sig som den barmhjertige samaritaner og løfte dig og mig op og bære os hen til
sit herberg, hvor alt er betalt.

Det er bogstavelig talt den kristne tros inderste kerne: at Gud er den Gud, der elsker os og
samler os op, sådan som vi nu engang er – med det hele.

Og derfor begyndte vi gudstjenesten med at synge DU Herre Krist min frelser est, til dig jeg
håber ene. For her i kirken skal vi ikke nøjes med Jesu livsvisdom – her i kirken forkyndes
kristendom – her i kirken forkyndes ordet om Guds barmhjertighed og kærlighed.

Det fritager os aldrig fra ansvaret – tværtimod, det fastholder os på ansvaret lige til  det
sidste.  Men  det  minder  os  om,  at  når  alt  kommer  til  alt,  så  er  det  afgørende  ikke,
hvad jeg gjorde eller undlod at gøre, men hvad Gud i sin kærlighed har gjort for mig.

Amen
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