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Ikkeenhandel
Jesus kom ind i Jeriko og
gik gennem byen. D6r
var der en mand, som
hed Zakaus, han var
overtolder, og han var
rig. Han ville gerne se,
hvem Jesus var, men
kunne ikke for skaren,
da han var lille af vekst.
Sfl lgb han i forvejen og
klatrede op i et morberfigentre for at fi ham at
se, for han mfltte komme
den vej forbi. Da.Jesus

kom til stedet, sfl han op
>>Zak&uq
og
sagde:
skynd dig at komme ned!
I dag vil jeg vere gest i
dit hus.< Si skyndte han
sig ned og tog glad imod
ham. Men alle. som sf,
det, gav ondt af sig og
sagde: >>Haner giet ind
som grest hos en syndig
Zakeus
mand.<< Men
stod frem og sagde til
>>Se Herre,
Herren:
halvdelen af, hvad jeg

ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver
jeg det firedobbelt tilbage.< Da sagde Jesus
om ham: >I dag er der
kommet frelse til dette
hus, fordi ogsfl han er en
For
Abrahams son.
er
Menneskes0nnen
kommet for at opspgeog
frelse det fortabte<.

Ddr sidd
Det er ikke en handel, Zakeus slflr
af med Jesus. Zakeus har holdt rig, i mo
flyttedag. I det danske kirkeir, alt- overklattet
s6. I stedet for at mOde ham om klatter af t
vlnteren, kort tid efter jul, mpder vi fiet. da ha
ham efter den nye gudstjenesteord- samtidig et
ning nu om sommeren. Og endda det fra fugle
Overtolde
oprykket fra B-rrekken til A-rrekken. Det g$r nu neppe den store le!
Men han'
forskel. For hvor man end placerer
Hvor sto
Zakels i kirkeiret, er han en af de
mest populare skikkelser i Lukase- varet som 1
vangeliet, godt forankret i vores be- ved med
vidsthed som manden i treet. Oe >Hvis j"g t
det vil han vedblive at v&re, overl gen, glver
tolderen fra Jeriko, if4lge turistbro- bage< er iki
churerne verdensaldste by, den by, ten betyde,
som er alt for varrn at bo i om som- sAdan udpre
meren, men behagelig at flytte til sfl indromm
om vinteren, s6dan som rigmend det uden at
og andre fra Jerusalem da ogsfl det.
Derimod
gjorde det pi Jesutid.
Palmestaden kalder man den. han siger, z
Men det er nu ikke palmer, turister, af sin rigdr
der er pA besOgi Jeriko i dag, vil se. ingen hanc
Men morberfigentr&et, det Za- med Jesus
kaus klatrede op i. Og der stir sta- hos ham el
og frelsere
digvreket, i hvert fald et der ligner.
Folk, der hrevder at have for- keus' hus
stand pi den slags traer, siger, at kobsl6r mr
frugterne ikke er srerligt velsma- Frelse tage
gende, og at de derfor ofte bliver ster. Zakahengende pA traerne. Desto mere omvendt bliver der til fuglene. I sidant et Abrahamss
Men Abr
tre er der altsi gevinst for fuglene.
Og af ren taknemmelighedover de- sA retvende
d6bte ogsi
res gevinstklatter de gevaldigt.

LgRDAGSSIDERNE

D6r sidder han, Zakeus, lille og
en handel. Zakaus sl6r
esus. Zaka.us har holdt rig, i morberfigentraet. Pe en
I det danske kirkeflr. alt- overklattet gren, tgrrer de fuglet for at mdde ham om klatter af henderne, som han har
rt tid efter jul, mgder vi fiet, da han klatrede op - og fir
den nye gudstjenesteord- samtidig et par nye klatter i hove)m sommeren. Og endda det fra fuglenepi de Overstegrene.
Overtolderen overklattet af fugfra B-rekken til A-rrek96r nu neppe den store le!
Men han ville altsflseJesus!
hvor man end placerer
Hvor stor en slyngel Zakeus har
kirkeiret. er han en af de
re skikkelser i Lukase- veret som tolder, er der ingen, der
godt forankret i vores be- ved med sikkerhed. Hans ord:
manden i traet. Og >Hvis jeg har presset penge af novedblive at v&re, over- gen, giver jeg det firedobbelt tilJeriko, if4lge turistbro- bage< er ikke entydige. De kan enns eldste by, den by, ten betyde, at han ikke er sig en
for varm at bo i om som- sidan udpresning bevidst, eller ogn behagelig at flytte til sfl indrpmmer han, at han har giort
n, sidan som rigmand det uden at have fgrt regnskab med
fra Jerusalem da ogsfl det.
Derimod er der ingen tvivl, n6r
pi Jesutid.
n kalder man den. han siger, at han vil give halvdelen
nu ikke palmer, turister, af sin rigdom til de fattige. Det er
s6g i Jeriko i dag, vil se. ingen handel, Zakeus her indgir
figentreet, det Za- med Jesus.At Jesusvil vere grest
op i. Og der stfl.r sta- hos ham er udtryk for, at frelsen og frelseren - er kommet til Zai hvert fald et der ligner.
ler hrevder at have for- kaus' hus. Det forhandler eller
den slags tr&er, siger, at kobslfir man ikke med Jesus om.
I ikke er serligt velsma- Frelse tager man imod eller forkaI at de derfor ofte bliver ster. Zakreus tog imod den. Blev
I pi treerne. Desto mere omvendt om man vil. Han var en
s0n.
Abrahams
fuglene.
I
sidant
et
dl
f
Men Abrahams spnner skulle ogF altsfl gevinst for fuglene.
I taknemmelighedover de- sfl retvendesaf Jesus.Sidan som vi
dgbteogsi skal kaldes til omvendelI klatter de gevaldigt.

seog retvendes.
Det udfordrende i Zakre,us'0mvendelseligger i de yderst jordnrere
og praktiske konsekvenser, mpdet
med Jesus indebar. Ingen uforpligtende halleluja-stemning. Ingen
spidsfindige teologiske tanker. Ingen fromme visioner om, hvad andre, der var endnu mere rige - og
som ogsi havde m6dt Jesus- burde
gflre for mennesker pi den anden
side af Jordan eller oppe i Jerusalem. Men jordnrere frelseskonsekvenser: Jeg giver til de fattige af
min rigdom.Her og nu!
Zakaus st&r som den. der har
fiet frelsesgaven fra Gud og derfor
kan li' at give gaver. Til andre, der
er skabti Guds billede.
Samtidig tegnes Zakaus som et
modbillede til den rige rf,:dsherre,
som Lukas har fortalt om i det foregiende kapitel, ham, som var bundet til sin rigdom og foretrak den
frem for at f4lge Jesus. Si trist lyder det her: >>Hvorer det vanskeligt
for dem, der ejer meget, at komme
ind i Gudsrige<.
Zaknus er et eksempel p6, at det
kan lykkes. For det, der er umuligt
for mennesker,er muligt for Gud.
Og sfl har jeg nu giort, som man
plejer, nir beretningen om Zakaus
er teksten: talt mest om Zakreus.
Den nye bibeloversettelses overskrift til denne tekst er da ogsi bare
Zaknus. Det svarer til overskriften

i den gamle oversaettelse,og si
skulle alt jo vrere i orden! Men gode
overskrifter udg@r altid en forkortelse. Og dermed en afkortning.
Gad vide, om der i det hele taget er
tekster i evangelierne, hvor Jesus
ikke kunne indgi i overskriften? I
hvert fald handler denne tekst
som de fleste andre i evangelierne fgrst og fremmestom Jesus.
Han kom for at frelse det fortabte. Ikke kun de i materiel henseende fattige, men ogsi de i materiel
henseende rige. Materiel fattigdom
er ikke en >kvalitet<(,som frelser.
Materiel rigdom er omvendt ikke
noget, der diskvalificerer, n6r sagen
drejer sig om den frelse, Jesusbringer, selv om de rige har det svrerere,
netop fordi de som regel har det lettere i livet. I gvngt fonsafie Zakreus vel som overtolder i Jeriko efter mgdet med Jesus. Uanset hvor
meget han gav af sin rigdom, har
han stadig veret rig i forhold til
mangeandre.
Derfor er der ogsi hib for os rige
i dag.
Men ogs6 en udfordring. Toldere, der tror pfl Jesus, skal vare ordentlige toldere, som JohannesDOber har lart os: >>Opkrrev
ikke mere
end det, der er foreskrevet jer<
(Luk 2,13).
Selvfglgelig ggr det en forskel,
om der ved Jesus er kommet frelse
til vort hus.

