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AF KAI KJER.HANSEN

theol.dr.
Beretningensnavn har vi vrennetos
til. >Lignelsenom den rige mand og
Lazarus<<
kalder vi den. Lad os bare
fortsrettemed det. I sit liv varLazarus fattig, fik ikke mad fra den riges
bord, og hundeneslikkedehanssflr.
Efter sin dpd befinder han sig i
>Abrahamsskpd<,hosjgdernes
stamfader.Det er salighed.Omvendt befinder den rige mand sig efter sin dod i pinestedet.Det er det
modsatteaf salighed.Mellem de to
stederbyggesikke broer.Der er en
afgrundsdybklgft.
Man skal ikke vente at finde alt
sagtom alle mulige ting i enhveraf
Jesulignelser.

Man skal heller ikke ud fra en lignelseog densbilledtalelave alt for
bombastiskedogmatiskelaresetninger.Men lignelsen96r totalt i
stykker,hvis det ikke fastholdes,at
der er en dobbelt udgangpfl livet
- om vi kan li' ath4re det eller ej.
Lazaruser en nodvendigkontrastfigur.Som sidan er han vigtig,
men det er ikke ham og hans
skabne, der er i centrum.Havde
man kaldt lignelsen>>Dommen
over
de rige der ikke vil h6re<,var man
kommet lidt nermere pi lignelsens
pointe.
Man kommer til at ggre Jesuforkyndelsemegetbanal, hvis man mener, at lignelsenshovedpointeer, at
fattige menneskerpi dennejord aui den komtomatisk bliver >rige<<
mendeverden,og at rige mennesker
pi dennejord automatiskbliver
>fattige<i den kommendeverden.
Lignelsen svarerikke pfl sporgsmelet, hvordar?man bliver frelst. Derimod bevareslignelsensradikalitet
- og udfordrer os rige mennesker
- nir man ser den som et domsord

mod rige, der forspmmer at h6re ordet fra Gud, mens de lever.
Det var netop det, lignelsensrige
mand havdefors@mt.Som jgde burde han have hprt, at Gud er 6n, og at
man skal elskeGud af hele sit hjerte
og af hele sin sjel og af hele sin
styrke. At elske Gud helt - og ikke
delt - betyder,at man ogsflelsker
ham med sin mammon. Elsker sin
neste som sig selv.
Dette havdeden rige ikke gjort.
Han havdeelsket sig selv.Han havde fors@mtsin nrste. Han havde
vaeretforblindet af sin egenvelstand.Af sin egenlykke. Det blev
hansulykke.
Det ligger helt uden for lignelsens
intention at dvale ved, at den rige
viser medmenneskelighed,
idet han
med tanke pfl sine fem brpdre s6ger
at hindre, at de enderi sammepinestedsom han. Pointener klar nok.
Brodrenehar i deresliv, hvad deres
rige bror ogsflhavde i sit liv, nemlig
Moses og profeterne.H6rer de dem,
har de mulighed for at vendeom,
for Moses og profeternehar talt

klart om krerlighed til Gud og
karlighed til nasten. >>Hvisde ikke
h4rer Moses og profeterne, vil de
heller ikke lade sig overbevise,selv
om en stir op fra de dpde.,. Den rigesgnske om et specielttegn afvises.Kraver man mere end ordet,
har man alleredeafgjort sig imod
ordet.
Den rige mand og hans fem
br4dre barer det fulde ansvar for,
hvordan de vil forholde sig til det,
Gud har sagtgennemMoses og profeterne.I deresbudskabsigesdet
klart, at man gener@st
skal dele ud
af sin rigdom, ikke overhpre den
ngdlidendesskrig og ikke mode et
rflb om hjalp med isnendetavshed.
Sidanne forhold laver Jesusikke
om p1. Og man skal ikke ventep6,
at en opstir fra de dgde og forteller,
hvad man skal E@re,
f$r man kan begynde pfl at vise barmhjertighedog
delegavmildt ud af sin rigdom. Man
skal hgre, hvad der er sagt,og g@re
derefter. H4rer man ikke - og g6r
man ikke derefter - rammes man af
Gudsdom.

Der er visse teksteri Det Nye Testamente.som man - hvis man er
arlig - godt kunne have vreretforuden og ikke kan li'. Lignelsen om
>>Dommenover de rige der ikke vil
hore< er en af dem. Vi maltrakterer
den, hvis vi i fromhedensnavn bruger den til at give udspekulerede
svar p6, hvordan forholdeneer i en
>mellemtilstand<efter doden.Vi
bruger den rigtigt, hvis vi h6rer,
hvad Gud krreveraf os rige. Og 96r
derefter.
Vi skal til andreteksterfor at finde ud af. hvordan vi kommer ind i
Guds rige - og bliver frelst. For os
- som lutherskeog danskekristne,
der har forstandpfl, hvad nide er er lignelsenover de rige, der ikke
vil hpre, en udfordring. En gang
imellem taler Jesusunidigt om,
hvad Gud krrever.Lukas. som
gengiver lignelsen,mener ibenbart,
at eftertidenogsi har brug for det.
Selv omkring en Grundlovsdag
anno 1999.

