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Jeg være vil, 

O Jesus mild, 

Hvor du mig helst vil have; 

Jeg lukker ind 

I sjæl og sind 

Dig, Herre min,  

Med al din nådegave 

 

Selvom Martin Luther er den mest kendte reformator her på 

vore breddegradder, så er han langt fra den eneste. Gennem 

hele kirkens historie har den bestået af levende mennesker, der 

har været enige eller uenige. Været ens eller forskellige. 

Luther afbildes ofte i selskab med en svane. Og det er der en 

ganske bestemt grund til, som er næsten 100 ældre end Luther 

selv. Vi begynder altså lidt langt tilbage i dag. 

I begyndelsen af 1400-tallet var der oprør i den bøhmiske kirke 

i det land, der i dag hedder Tjekkiet. Oprøreren hed Jan Huss 

og han blev i 1415 brændt på bålet i Konstanz som kætter. 

Hans sidste ord skulle angiveligt have været: ” I dag steger I en 

gås – om 100 år skal der opstå en svane, som ikke kan brænde. 

Denne svane var ifølge legenden Martin Luther. 

Men grunden til at Jan Huss sagde, som han gjorde var, at Huss 

på tjekkisk betyder gås. 



Der er knyttet mange sælsomme ting til gæs uden at det 

nødvendigvis har noget med Jan Huss at gøre. 

For eksempel siger man: 

”At give en dåre råd er som at slå koldt vand på en gås” 

Det er et citat fra Peder Laale, der levede i slutningen af 1300-

tallet og som brugte sit liv på at samle på ordsprog og 

talemåder. 

Nu har jeg aldrig personligt prøvet at smide hverken koldt eller 

varmt vand på en gås. Men efter sigende skulle der altså ikke 

ske noget ved at smide vand på en gås. 

Det preller af. 

Som det vel gør det på alle fugle, der jævnligt er i kontakt med 

det våde element. 

Og det er altså meget gammel visdom. 

Men det er ikke det eneste den stakkels gås må lægge fjer til. 

Den får også skyld for at være dum. 

Det ry har den sandsynligvis fået fordi den ikke vil gøre det, 

man vil have den til. 

Men vil bestemme selv. 

Og ser man sådan på det, så handler dagens evangelietekst om, 

at der bliver slået koldt vand på en gås. 

Og så må man sådan set selv om, hvorvidt man vil tolke dette 

derhen, at tilhørerne i dagens tekst lader vandet prelle af uden 

at lade sig gå på af det, eller om de slet og ret er dumme. 

Det sidste er de i så fald kun efter gåsedefinitionen. Altså, at 

man ikke kan få dem til at makke ret. 

For det er ikke uvidende mennesker, Jesus i dag er kommet i 

diskussion med. Selvom det ikke direkte fremgår af teksten er 

der vel grund til at tro, at tilhørerne er repræsentanter for den 



gruppe mennesker, vi som regel møder under betegnelsen 

”farisæerne og de skriftkloge.” 

Det var veluddannede og vidende mennesker, der havde viet 

deres liv til granskning af den hellige skrift og til tolkning af de 

mange regler og forordninger, der udsprang af Bibelen og 

udlægningen af den. 

Og så var det mennesker med selvtilliden i orden. 

Men at være vidende og velorienteret, at have selvtilliden i 

orden. Er det ikke  stadig drømmen for de fleste mennesker? 

Det er i hvert fald det, reklamerne for selvhjælp under alle 

mulige former lover i mere eller mindre floromvundne 

vendinger. 

Et liv, der er mere enkelt, mere overskueligt og i pagt med dit 

indre. 

Det er det liv, mennesker stadig kan drømme om. 

Og det var tilsyneladende det liv, de mennesker, der i dag må 

lægge ører til dagens lignelse levede. 

Nogle mennesker, som stolede på, at de selv var retfærdige. 

Stoler vi ikke selv på det i dag? 

Men så er det tilføjelsen kommer: 

Og som foragtede alle andre. 

Det er nemlig altid selvretfærdighedens skyggeside. At mene at 

vide, man har ret, kan meget let blive til viden om, at de andre 

tager fejl. 

Eller er det altid sådan? 

Ja, det er her, dagens lignelse går ind og skaber splittelse. Fordi 

den rejser det spørgsmål om de to ting nødvendigvis hænger 

sammen. 



Og samtidig stilles spørgsmålet, om de to personer i dagens 

lignelse, farisæeren og tolderen, i virkeligheden står så langt fra 

hinanden som vi uvægerligt vil høre det. 

Om skillelinjen går mellem mennesker eller om den i 

virkeligheden går igennem mennesker. 

Det kommer nemlig an på, hvad man mener med begrebet 

retfærdighed. 

 

Da vi som børn stod i skolegården og skulle dele en slikpose, 

var vi ikke i tvivl: 

Retfærdighed er, at alle får lige meget. 

Men derfra er der ikke så langt til, at retfærdighed er, at alle 

skal være ens. 

Det var bestemt ikke, vi oplevede det i skolegården. 

Og derfor kan man da næsten ikke undgå at drage konklusio-

nen: 

 

Verden er ikke retfærdig. 

V synes ikke selv, vi er ens. 

Og det er da heller ikke det, evangeliet vil have os til at være.  

Men det vil verden somme tider have os til. 

Moderne selvhjælp vil gerne mediere mellem tolderen og 

farisæeren. Hvis man putter tilstrækkelig tolder ind i 

farisæreren og giver tolderen lidt mere selvtillid, så kan der 

såmænd komme to helt fornuftige mennesker ud af det, ville 

mange sige. 

Mennesker, der kunne fungere. 

Men ville det være retfærdigt? 

I dag siger Jesus, at det kun er den ene, der går hjem som 

retfærdig. 



Nemlig den tolder, der kastede al sin smerte på Herrens stærke 

magt. 

At være retfærdig i Guds rige er altså ikke at være ens. 

Men det glædelige budskab er alligevel, at alle får lige meget. 

Det er det, der er så svært at forstå. At man kan være retfærdig 

uden at foragte alle andre. 

At de andre også kan have ret. 

Og have ret til Guds nåde. 

Det er det evangelium, der har en tendens til at prelle af på 

verden. 

Fordi det er så uforeneligt med alt, hvad vi ellers hører og 

lærer. 

Der er ikke kun forskel på toldere og farisæere i verden. De er 

ikke en gang selv ens til alle tider. 

Og alle mennesker har arvet lidt af hver. 

Derfor er det meget få mennesker, der altid stoler på sig selv, at 

de er retfærdige. 

Og det er heldigvis endnu færre mennesker, der aldrig tror på 

sig selv overhovedet. 

Alligevel får de alle del i den samme retfærdighed. 

Retfærdigheden fra Gud. 

 

Vi kan kalde den dåbsretfærdigheden. 

Havde vi læste blot nogle enkelte vers videre i 

Lukasevangeliets kapitel 18, som vi hører dagens tekst fra, 

ville ordene have lydt således: 

”Og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre 

ved dem; da disciplene så det, truede de ad dem, men Jesus 

kaldte børnene hen til sig og sagde: ”Lad de små børn komme 

til mig, det må I ikke hindre dem i.” 



Selvom vi normalt hører disse ord i Markusevangeliets udgave, 

så vil de fleste nikke genkendende til dem. 

Det er de ord, der lyder ved enhver barnedåb. Og konklusionen 

lyder: Den, der ikke tager imod Guds rige lige som et lille barn, 

kommer slet ikke ind i det” 

Ordene der lyder sammen med det vand, der ikke preller af. 

Fordi det møder os sammen med ordene, der gør alle folkeslag 

ens. 

I Guds retfærdighed. 

De ord udelukker på den ene side selvretfærdigheden som børn 

ganske vist tidligt udvikler, men som de dog ikke er født med. 

Og de ord tager imod selv det menneske, der intet godt kan se 

hos sig selv. 

Som det nyfødte barn ikke drømmer om at tænke sig værdigt til 

at modtage kærlighed. 

Men tager imod. Fordi det er betingelsen for at overleve. 

 

Dagens evangelium er det glædelige budskab om Guds 

retfærdighed. Retfærdigheden, der ikke kommer fra mennesker 

selv, men fra den Guds Søn, der gav sit liv på et kors for at 

kunne opstå fra de døde til menneskers frelse. 

Det er ikke en retfærdighed, der gør alle mennesker ens i deres 

egne øjne. Der er stadig i vores verden forskel på farisæere og 

toldere selvom der er blevet længere mellem begge dele. 

Men vi gøres alle ens i Guds øjne. Alle værdige til Guds 

kærlighed som vi modtog den første gang i dåben og som vi 

næres af den ved alterbordet. 

 

Den kærlighed, vi holdes i live af. 

AMEN 


