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I dag er der kommet frelse til dette hus.
(Dåb af Rosa Lund Rasmussen og Optagelse af Rikke
Roland Honoré)
En voksen mand højt oppe i et træ. Det er måske ikke
noget særligt for os, for voksne mænd i vores kultur er jo
stadig drenge - bare med lidt gråt hår.
Men da Jesus går ind i byen Jeriko på sin vej mod
Jerusalem, hvor Zakæus sidder oppe i et træ, for at
kunne se. Der er forargelsen stor.
For det første, så opfører en voksen mand sig ikke
sådan. Det er børn, der kravler i træer.
For det andet, er Zakæus ganske forhadt i byen. Hans
job var nemligt at opkræve told på de varer, som
passerede jeriko. Det var en god forretning. Ikke mindst
fordi Zakæus som andre af datidens toldere, var ret
opfindsom omkring de gebyrer, som kunne lægges på de
handlendes varer. Og der var intet at gøre. Det var bare
at betale ved kasse 1.
Han har gjort som han selv ville på bekostning af alle
andre i Jeriko, så hadet mod ham var intenst.
Lukas skriver i sit evangelium at Zakæus var en rig
mand. Han har altså været god til at være urimelig. Eller
sagt lidt pænere hans begær efter penge, havde fået
overtaget.
Da Jesus, som alle er stimlet sammen for at se kommer
til Jeriko, er det først ham den blinde mand, som får
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opmærksomhed. Det er historien lige inden den, som vi
har hørt læst op.
Dernæst er det Zakæus oppe i træet, som Jesu blik
fanger.
Her står alle byens gode borgere på rad og række, fordi
rygtet har sagt, at Jesus ville komme til byen. Og så er
det tolderen, som Jesus lægger mærke til. Er det ikke
bare irriterende?
Men sådan er det med Jesus. Det bliver sjældent som
folk forventer med ham.
Det er måske også derfor, at folk har hørt om ham.
Denne her mand, som mange siger er Guds søn. En ny
konge? Men tilsyneladende ikke en konge med magt. Det
skulle da lige være den magt han har over sygdom,
lidelse og elendighed. Der sker jo mirakler der, hvor han
er.
Og så er der jo underholdningsværdien, når han sætter
alle de fromme på plads og taler hjerteligt med dem, som
ikke nødvendigvis er Guds bedste børn.
Folk vil se Jesus. For de har alle sammen hørt om ham.
De vil se ham med deres egne øjne.
Det vil Zakæus også. Men det er ikke så let. For det kan
godt være at han er en stor mand byen på grund af sin
rigdom, men han er en lille mand ren fysisk. Derfor
ydmyger han sig selv, ved at kravle op i træet. For han vil
se Jesus. Koste hvad det koste vil.
Jeg tænker på, hvad der mon er gået forud for dette.
Hvorfor vil den her mand, så gerne se Jesus?
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Jeg vil påstå, at Zakæus har været udsat for det, som vi i
et teologisk sprog kalder forekommende nåde.
Hele grundideen bag det er er, at vi tror Guds kærlighed
er først og størst.1
Gud prikker til mennesket før Gud overhovedet er en
tanke hos os. Det kan ske på mange måder.
Måske har Zakæus siddet midt i sin rigdom og følt sig
ensom. Jeg tænker, at de inderste tanker om, at det han
har gang i og måden han udnytter folk på økonomisk er
forkert, har trængt sig på.
Selvom det er et mantra i vores tid, at man skal finde alle
kræfter indeni sig selv - sikke noget vås, i øvrigt - så ved
Zakæus godt på dette tidspunkt, at hvis hans liv skal se
anderledes ud, så skal der ske noget radikalt. Derfor
sidder han i toppen af et træ og venter på Jesus.
“Zakæus, skynd dig at komme ned, i dag skal jeg være
gæst i dit hus.”2
Zakæus tager glad i mod Jesus. Det kan jeg godt forstå.
Vi der hører om denne historie i dag, bør lægge mærke til
at Jesus ikke bare taler med Zakæus, men at han er
gæst i hans hus. Det betyder mad på bordet. Det tilsiger
alle regler om gæstfrihed. Jesus kommer altså med helt
ind i Zakæus’ inderste liv.

1

JF. 1. Joh 4,10: “ Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os
og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder.”
2

Luk 19,5
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Og folket udenfor er foragerede over, at Jesus ikke går
ind til en af de polerede bedsteborgere, men i stedet får
ind hos manden, som de alle sammen elsker at hade.
I mødet med Jesus bliver Zakæus klar over, at han er
elsket og accepteret, endda på trods af hvad alle andre
måtte mene om ham.
Det betyder han, at ser på sig selv og sit liv på en helt
anden måde. Det får ham til at stille sig op og
proklamere, at han giver halvdelen af hvad han ejer til de
fattige.
Og vel vidende at han har afpresset, tilbyder han, at hans
ofre får firedobbelt igen.
Det er vigtigt,at dette er konsekvenser af den kærlighed
Jesus viser ham. Det er ikke forudsætning for at få den.
Jesus gik ind til ham først!
Zakæus får et nyt liv. Han er sikkert stadig tolder, men nu
er han en retfærdig én af slagsen. Når Jesus siger, at der
der kommet frelse til dette hus, så er det ikke kun
Zakæus´ hus, han mener.
For nok, får Zakæus nyt liv, men hans nye liv betyder
markante forandringer for folk omkring ham. De fattige får
mad og husly.
Zakækus behandler folk ordentligt.
Det med tro er selvfølgelig personligt, men det er aldrig
uden konsekvenser.
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Mon Zakæus havde gennemskuet alt det, da han
kravlede op i træet?
Amen.
Salme: Vil du følge efter mig

