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Skattenslr.flnt
Matt. 22. I5-22.
Da gik fariseernehen og
besluttedeat fange Jesus
i ord. De sendtederesdisciplehen til ham sammen med herodianerne,
og de sagde:,rMester,vi
ved, at du er sanddruog
lerer sandtom Guds vej
og ikke retterdig efter
andre,for du g0r ikke

forskel pfl folk. Sig os,
hvad du mener:Er det
tilladt at give kejseren
s k a te l l e r e j ? < M e n J e s u s
gennemskuede
deres
ondskabog sagde:
,'Hvorfor sretterI mig pA
prgve, I hyklere?Vis mig
skattensm0nt!< De rakte
ham en denar.Og han
s p u rg ted e m: o H v i s b i l l e -

de og indskrift er det?<
oKejserens,..
svaredede.
Da sagdehan til dem:
giv kejserens,hvad
"Si
kejserenser, og Gud,
hvad Guds er!<<Da de
h6rte det, undredede sig
og forlod ham og gik deres veJ.

Man kommer ikke godt fra at forspge at fange Jesus i ord. De fclder, man setter op for Jesus,falder
man selv i. Men ikke nok med at
man ikke kommer godt fra det:
man gqr noget forkert, nir man
>>s&tter
Jesuspi pr6ve". Det er udtryk for, at man ikke har forstAet,
hvem han er. Derfor er det ondt.
Man kommer uvilkirligt til at
tenke pi, hvordan det var med Israels folk i orkentiden.D6r sattede
Gud pi prgve, udeskede ham, sord
det lyder i den nye oversettelse,og
anklagedeham. Det klassiskeeksempel herpi kan man lcse om i
A nden Mosebog l 7,l -7. Men det
udvalgtefolk har ikke ret til at sette Gud pi prpve. Pagtener Gud og
Israels folk felles om. Men de to
parter i pagtsforholdeter ikke jevnbyrdige. Gud er den suverane,
han kan ikke svigte eller lade sit
folk i stikken, han er trofast og retferdig i alt, hvad han g$r.
Den Jesus, som Mattheus har
tegnet for os, er den, som Gud er
med. Jesus er Immanuel ( 1,23) .
Han taler og handlermed guddommel i g magt og myndi ghed.Men nesker er ikke javnbyrdige med ham.
Man skulle derfor hellere erligt
sp0rge ham for at ffi svar i stedet
for at forsgge at fange ham i ord.
At sette ham pi prgve er for sfl
vidt det samme som at sige, som
israelitternegiorde i grkenen: Er
Herrenhos os eller ej?
Men Jesusgflr ikke i den felde,
som fariseerne og herodianerne
setter op. I sit svar, del ber@mte
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ord om kejseren og Gud, som udg4r tyngdepunktet i beretningen,
vises, at Jesus hverken kan rubrices som kollaborat4r med besettelsesmagteneller som politisk oprflrer. Han spren- ger disse kategoner.
Det ironiske ved det hele er, at
selv om modstandernessp0rgsmil
hverken er udsprunget af egte
tvivl eller af onsketom et autoritativt svar, taler de rigtigt om Jesus,
n6r de siger, at Jesustaler sandt,at
hans lere f4rer til Gud, og at Jesus
ikke indretter sine ord efter folks
smag og forgodtbefindende.
Den skat, der er tale om, blev
indfgrt i ir 6 e.Kr. og mfl ikke forveksles med tempelskatten (se
Matt 17,24-27).For hvert hoved uansetindkomst - skulle der til romerne betales en denar, hvilket
svarede til en dagl4n for en arbejder. Bortset fra at folk dengang
heller ikke var srerlig begejstrede
for at betale skat, indebar det at
betale skat en principiel anerkendelse af kejserens her- redgmme
og myndighed.Dette stredimod, at
kun IsraelsGud var Israelskonge.
Dog mfltte man lrere at leve med
tingenes tilstand. Farisreerneaccepterede npdtvungent at betale
skatten.Herodianernehavde ingen
religigse eller politiske skrupler
med den, da Herodes-slegtenblev
st0ttet af romerne. De, der var
mest imod, var zeloterne,den nationalpolitiske gruppe, der af al
magt bekrempederomerne.
Da skatten blev indf'ort i flr 6

e.Kr., resulterededet i et opr@ri
Galilea, anf4rt af Judas fra Gamala, en by som li nord6st for Galileas SO.Han blev ogsflkaldt Judas
fra Galilrea (ApG 5,37). Det gav
stgdet til dannelsen af zelot-bevegelsen, som kempede mod romerne. Hans s0nner fortsatte den
politiske kamp mod romerne og
deltog meget aktivt i den jodisk-romerskekrig 61 66-70 e.Kr.
Skattens mOnt var en romersk
denar, en s9lvmOnt. Den havde
kejserensbillede indgraveret,hvilket var anst6de-ligt for jpderne pf,
grund af billedforbudet. Desuden
havde m@ntenen inskription, som
fremhevede kejserensguddommelighed, hvilket ikke var mindre anstodeligt.
Hvis Jesussvaredeja til at betale skat, ville faris€eerne
kunne kritisere og angribe ham for at vere
en dirlig Messias.Hvis han svarede nej, kunne herodianerneanklage ham for at v€re politisk farlig
for romerne.
Jesus beder spgrgsmilsstillerne
om at vise sig kejserensm6nt. Og
det 96r de. At de har denaren pf,
sig viser, at de selv har svaretja pfl
det sporgsmel, de stillede ham.
Selv svarer Jesus hverkenja eller
nej. Han svarer med en setning,
som senereer blevet beromt:
giv kejseren,hvad kejserenser,"Sfl
og
G u d , h v a d Gu d se r!<
Jesu svar er blevet tolket meget
forskelligt.
Er det udtryk for en meget positiv vurderingaf stats-magten?

Er det udtryk for foragt for kejserenog statsmagten?
Eller trekkes der nogle grrenser
mellem det, der h4rer statentil, og
det, der horer Gud til?
Det sidsteer nok det mest sandsynlige. Der kan ncppe udledesen
klar lare om staten af disse ord.
Hovedvegten ligger pfl, at Gud har
krav pi det, der er hans. NAr mennesker er skabt i Guds billede ( I
Mos 1,26), er det en selvfplgelig
forudsetning, at mennesker hgrer
ham til. Og at Gud har krav pi
mennesket.
Modstanderne fflr siledes ikke
held til at ggre Jesustil noget andet, end han er. Nir han nogle fi
dage efter udleverestil henrettelse,
giver han Gud, hvad Guds er. Deri
bestir hansmission.
Nir et par af Jesu disciple, Peter
og Johannes, kort tid efter hans
dOd og opstandelsetages til fange
og stilles for det jgdiske rid i Jerusalem, giver de et ek- sempel pi,
hvad det vil sige at give Gud, hvad
Guds er. De havde forkyndt om Jesus og handlet i hans navn. De fik
ordre om at holde op med det.
Nesten lige sfl bergmt som Jesu
ord om kejseren og Gud er deres
ord til det jpdiske rid: >>DOm
selv,
om det er rigtigt over for Gud at
adlyde jer mere end ham; men vi
kan ikke lade v&re at tale om,
hvad vi har set og hprt.< (ApG
4,lg-20\.
Gad vide, hvad vi andreville have sagt i en lignendesituatibn?
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