
Prædiken til 23. søndag efter trinitatis 2020 

Prædikentekst: Markusevangeliet kapitel 12 vers 38-44: 

I sin undervisning sagde Jesus: »Tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne 

vil gå omkring i lange gevandter og lade sig hilse på torvet og sidde øverst 

i synagogen og til højbords ved fester. De æder enker ud af huset og beder 

længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere.« Og Jesus satte 

sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i 

blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, 

som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen 

til sig og sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har 

givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har 

alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad 

hun havde, alt det, hun havde at leve af.«  

Der blev desuden ved gudstjenesten læst teksten fra profeten 

Jeremias’ bog kapitel 7 vers 1-11:  

Det ord, som kom til Jeremias fra Herren: Stil dig i porten til Herrens 

tempel; dér skal du udråbe dette ord. Du skal sige: Hør Herrens ord, hele 

Juda, alle I, som kommer ind gennem disse porte for at tilbede Herren. 

Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Gør jeres færd og jeres 

gerninger gode; så vil jeg lade jer bo på dette sted. Sæt ikke jeres lid til de 



løgneord: 

Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel! 

Nej, gør jeres færd og jeres gerninger gode: I skal dømme retfærdigt mand 

og mand imellem. I må ikke undertrykke den fremmede, den faderløse og 

enken, I må ikke udgyde uskyldigt blod på dette sted, I må ikke følge andre 

guder til ulykke for jer selv! Så vil jeg lade jer bo på dette sted fra evighed 

til evighed i det land, jeg gav jeres fædre. Men I sætter jeres lid til 

løgneord, der intet gavner. Kan I stjæle, begå drab eller bryde et ægteskab, 

kan I sværge falsk eller tænde offerild for Ba'al, kan I følge andre guder, 

som I ikke før har kendt, og så komme og træde frem for mit ansigt i dette 

hus, som mit navn er udråbt over, og sige: »Vi er reddet!« – når I begår 

alle disse afskyelige handlinger? Er dette hus, som mit navn er udråbt 

over, en røverkule? Også jeg kan se! siger Herren. 

Denne søndags tekst handler dels om forskellen mellem pengenes 

magt og barmhjertighedens magt, og så handler den også om 

forskellen mellem at give efter beregning eller af kærlighed. 

Det sidste først. Der er jo flere måder at være beregnende på. Også i 

forholdet til Gud. Der er mange varianter af temaet.  

Jesus taler i den første del af dagens evangelium om de skriftkloge, 

der holder af at udstille sig selv. De, der beder længe, for at alle skal 



se, hvor fromme de er, hvor fint de dyrker deres Gud, og hvor 

optagne de er af omsorgen for templet, når de i alles påsyn bringer 

deres store gaver. Deres fromhed er en beregnende fromhed og 

derfor ikke særlig from. Det er en skinfromhed, for den sidder kun 

på overfladen og ikke i hjertet. Skinfromheden giver ikke, så det gør 

ondt, men kun så det gør godt for en selv. Denne beregnende 

fromhed er til stede i alle tider og i alle dele af verden. En 

kamufleret egoisme, der ytrer sig som velgørenhed.  

Det betyder vel at mærke ikke, at al velgørenhed er skjult egoisme. 

Altruisme findes, og den skal ikke blive genstand for en falsk 

’afsløring’, hvor man i en naiv kombination af motivanalyse og 

reduktionisme forsøger at nedgøre den ægte næstekærlighed ved at 

’forklare’ den som skjult egoisme.  Den ægte vilje til netop at gøre 

vel mod andre findes, og det er enken jo et eksempel på. Men i 

første omgang retter vi et øjeblik fokus mod den velgørenhed, som 

benytter lejligheden til lige selv at hive nogle point hjem. Så er det 

hele jo knap så ædelt, hvis formålet f.eks. er at fremhæve den glade 

givers navn. Måske husker I også nogle episoder fra de store 

nødhjælpsindsamlinger, hvor man nærmede sig og for nogens 

vedkommende kom i absolut nærkontakt med netop denne særlige 

variant af giversind.  



En variant af samme tema er det, hvor man i forsøget på at holde 

orden i regnskabet over for Gud søger at sikre sig hans kærlighed, 

ved selv at yde noget, så man i egen optik har gjort sig fortjent til 

Guds kærlighed. Den holdning er bestemt udtryk for en tendens, 

som sikkert sidder dybt i os. Ofte udspringer den af angst og af 

forsøget på at tækkes Gud, fordi det nok gælder om at sætte ind på 

kontoen, for investerer man i et nogenlunde anstændigt liv må der 

vel også være en eller anden form for bonusudbetaling, om ikke før 

så siden. Det lyder jo dumt, men sådan kan vi alligevel gribe os i at 

tænke den ene gang efter den anden. 

Men hvis vores forhold til Gud bliver et beregnende forhold, hvad 

enten det så er ved at udstille sin fromhed eller ved at have et 

forhold til Gud som til en regnskabsmester, så er der noget helt 

afgørende galt. Lige som der er noget i vejen, hvis forholdet  

mennesker imellem præges af en beregnende karakter. Så 

behandler vi ikke længere hinanden som mål, men som midler, som 

filosoffen Kant advarede imod at gøre det. 

Det er altid farligt, når denne kræmmermentalitet virker med i det, 

man foretager sig, og det er ikke mindst farligt, hvis det finder sted 

inden for de kirkelige rammer. Egen vinding skal være fjernt fra 

enhver kirkelig sammenhæng, det samme skal ord og fænomener 

som karriere og magt for magtens egen skyld. Det er altid til skade 



for kirken, når nogle ikke kan dy sig for fristelsen til at træde ud af 

tjenerfunktionen og ind i de personlige ambitioners virkefelt. F.eks. 

ved at søge at gøre ’karriere’. Det er der ikke brug for i det 

kirkelige. Folk, som har magt som mål, gør før eller siden mere 

skade end gavn. Der er derimod brug for kærlighedens gerninger. 

Gerninger som netop ikke sker ud fra en eller anden beregning. Og 

derfor er det så vigtigt at vi husker på denne enke, som Jesus 

fremhæver i dagens evangeliefortælling. Hun og hendes slags gør 

hvad de gør, uden at tænke på, om deres gerninger nu er synlige. 

Her er der ikke noget, som gøres for et syns skyld, bogstaveligt talt.  

Hun handlede ikke beregnende. 

Og derfor var det enken der gav mest. Målt i pengeværdi er der jo 

ikke så meget at debattere. Så var det de rige, som gav mest. Således 

er det i den verden, der forstår sig på penge, og som næppe ville 

have meget andet end lidt hånlige bemærkninger eller medlidende 

smil til overs for en person, der som enken gav nogle småmønter,  

som jo ikke kunne gavne synderlig meget. For kræmmermennesket 

er enken jo bare lidt latterlig. 

Men Kristus siger derimod, at enken gav mest. Fordi han forstår sig 

på barmhjertighed. Søren Kierkegaard givet i skriftet om 

kærlighedens gerninger denne fortælling nogle ord med på vejen. 

Han taler netop om pengene kontra barmhjertigheden. Og han 



skriver: ”Ak, mange mener, at det evige er en indbildning, penge 

det virkelige: og just penge er i evighedens og i sandhedens 

forstand en indbildning. Tænk dig evigheden, hvorledes du vil. 

Meget af det timelige ønsker du at gense i evigheden: atter at se 

træerne og blomsterne og stjernerne, atter at høre fuglesange og 

bækkens rislen. Men kunne det falde dig ind, at der skulle være 

penge i evigheden? Nej, så var jo himmerige selv igen blevet 

elendighedens land. Der er af alt, hvad du har set, intet du kan 

være så vis på aldrig skal komme ind i himlen som: penge. Og 

derimod er der intet, der er himlen så vis som barmhjertighed.”  

Således siges det også til os, som så ofte forstår os så meget bedre 

på det med penge end på det med barmhjertigheden, at Jesus er 

kommet til os med et rige, som ytrer sig i barmhjertighed. Derfor 

gælder det om at vi befries fra pengenes magt i enhver betydning af 

ordet. Ikke bare når vi sidder i kirken, men i vores hverdag er det, 

det skal stå sin prøve, om vi i vore hjerter forstår at skelne mellem 

det rige, som forstår sig på pengenes magt eller det rige, som forstår 

sig på barmhjertighed. Den overfladiske tro eller måske bedre: den 

selvsikre og bedrevidende og dermed overfladiske tro vil altid 

kunne høre ét i kirken og handle anderledes i hverdagen. Det er 

sådan en slags eksistentiel multitasking: jeg hører med glæde ordet 



i kirken og handler trygt imod det til hverdag. Og den måde at 

indrette sig på revses, både i evangeliets tekst og i den 

gammeltestamentlige læsning til i dag.  Den overfladiske tro 

spørger aldrig sig selv, om man nu er på rette vej, og den dækker 

sig bag floskler, lige som når Jeremias’ tilhørere mente, de havde 

deres på det tørre, når de bare råbte ”Herrens tempel, Herrens 

tempel”. ”Gør jeres færd og jeres gerninger gode” var svaret til 

dem. 

Vi skal høre Jesu ord og tage dem til os, så vi lever af Guds gode 

barmhjertighed og viser den kærlighed videre, som vi selv er mødt 

af. Vi skal stræbe efter at undgå den beregnende kærlighed. Den 

sniger sig let ind, for vi lever på den forkerte side af syndefaldet til 

at den kærlighed, vi gerne vil, altid fremstår rent. Men vi kan gøre 

vores bedste for at bekæmpe både magtsygen og når vi ødelægger 

vores evne til overhovedet at have relationer, hvis vi kun har dem, 

for vi synes, det kunne gavne vores karriere eller egne planer.  

Kærligheden sætter enhver beregning ud af kraft.  

Mikkel Wold 


