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 59Om tro og terapi

«Grådighet er roten på 
syndens tre.» 
 
Martin Herbst 
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«GrådiGhet er bra. Grå-
dighet virker. Grådighet avkla-
rer, skjærer gjennom og fanger 
essensen av den evolusjonære 
ånd.» Slik uttrykte finansspeku-
lanten Gordon Gekko sin livsfi-
losofi i filmen Wall Street fra 1987. 
25 år senere gjør den maktsyke 
politikeren Frank Underwood 
det samme i filmserien House 
of Cards fra 2013. «Makt er mat 
for meg. Kamp er søvn. Blod 
er luft ... Mine fiender er min 
føde.» Wall Street og House of 
Cards fremstiller en hemnings-
løs grådighet. Grunnen til at de 
er så populære, er at de avspeiler 
verdenen vi lever i. Kanskje man 
rett og slett kan bruke filmene 
som en ramme rundt vår tids 
viktigste problem? 

La oss se tilbake på de siste 
30 årene. I 1989 falt Berlinmuren. 

Mange håpet at murens fall vil-
le bli starten på en periode med 
rettferdighet og velstand for alle. 
I stedet gikk grådigheten amok, 
både i øst og vest. Ville spekula-
sjoner gjorde økonomien opp-
blåst. I 2008 sprakk boblen. Fi-
nanskrisen var en realitet. Både 
høy og lav vedgikk at de hadde 
latt seg forføre av grådighetens 
ånd. Filosofer som som Slavoj 
Žižek og Alain Badiou ba om 
en ny gjennomtenkning av vårt 
forhold til penger. Det prellet av 
på makthaverne. Bølgene etter 
finanskrisen hadde knapt lagt 
seg før man var i gang igjen. De 
rike fortsatte å dynge opp kapi-
tal. Ifølge organisasjonen Oxfam 
sitter 20 prosent av verdens ri-
keste på rundt 95 prosent av alle 
verdier. Avstanden mellom fattig 
og rik har økt. Det er ikke tvil om 
at grådighet er et dominerende 
trekk ved vår tid. Det er riktig 
nok lett å se problemet i and-
re. Men dødssyndene er ikke 
bare et prisme. De er heller 
et speil. Grådighet dreier seg 
ikke bare om multinasjonale 
selskaper, børsspekulanter, 
skatteunndragelse, vanvitti-
ge bonusordninger, korrupte 

diktatorer, trygdesvindel og tju-
veradder. Du og jeg har også grå-
dighet inn på livet. Spørsmålet 
er hvordan vi kan forholde oss 
til det på en konstruktiv måte.

Grunnproblemet. Ifølge Buddha 
(560–480 f.Kr.) er begjær (sans-
krit: tanhã) roten til all lidelse. 
Begjæret skaper angst og lidel-
se fordi vi frykter å miste det vi 
har, og blir fylt av smerte når det 
skjer. Buddhas løsning er dras-
tisk: Kvitt deg med begjæret, så 
slipper du lidelsen. Den model-
len ligger til grunn for buddhis-
mens åttedelte vei. Den blir i dag 
fulgt av millioner av mennesker, 
ikke minst i vestlige land. Filo-
sofen Aristoteles (384–322 f.Kr.) 
innså også alvoret i dette proble-
met. I sitt etiske hovedverk Den 
nikomakiske etikk beskriver han 
grådigheten som alle konflikters 
mor. Og selvsagt blir grådighe-
ten ikke bare kritisert i Bibelen, 
den blir forbudt! Det skjer i de to 
siste av De ti bud: «Du skal ikke 
begjære din nestes hus. Du skal 
ikke begjære din nestes kone, 
slaven eller slavekvinnen hans, 
oksen eller eselet hans eller noe 
annet som hører din neste til.» (2. 

Dødelig rik
Grådighet er synden som drev Kristus mot Golgata. 
Hva ser vi i syndespeilet?
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Mos. 20, 17). Ifølge teologiprofessor  
David Noel Freedman har forbudet 
mot begjær særstatus. Hvis man 
overholder det, har man gode sjan-
ser til også å overholde budene mot 
hor, tyveri og mened (bud 5–8), for 
de springer ut av grådighet.1 Freed-
man påpeker også det nære forhol-
det mellom forbudet mot å begjæ-
re og de syv dødssyndene. I begge 
tilfeller er det tale om motivasjon 
snarere enn spesifikke gjerninger. 
Grådighet er et grunnleggende pro-
blem. Det er med god grunn at den 
orientalske, greske og bibelske tra-
disjonen går sterkt ut mot den.

Bibelen og grådighet. Erkjennelsen 
av grådighetens destruktive vesen 
går som en rød tråd gjennom Bibe-
len.  Mennesket ga fra seg det gode 
liv fordi det ville være «som Gud.»2 
Fristelsene Jesus utsettes for i ør-
kenen kulminerer med grådighet: 
«Så tok djevelen ham med seg opp 
på et meget høyt fjell og viste ham 
alle verdens riker og deres herlighet 
og sa: ‘Alt dette vil jeg gi deg dersom 
du faller ned og tilber meg.’»3 Iføl-
ge Matteus er det grådighet som er 
årsaken til Jesu død på korset: «Da 
gikk en av de tolv, han som het Ju-
das Iskariot, til overprestene og sa: 
‘Hva vil dere gi meg for å utlevere 
ham til dere?’ De betalte ham tretti 
sølvpenger.» 4 Og grådighet utløser 
også den første rettssak i kristen-
hetens historie. I hemmelighet har 
Ananias og Safira lagt til side noen 
penger fra salget av et hus. Dette blir 
oppdaget, og koster ekteparet livet.5  
Bibelens budskap er klart. Grådig-
het er splittende og ødeleggende. 
I Paulus’ første brev til Timoteus 

6,10 definerer Paulus grådighet som 
menneskets dypeste problem. «For 
kjærligheten til penger (eg. kjærlig-
het til sølv, gresk filargyria) er roten 
til alt ondt.» Det utsagnet kan virke 
litt overdrevet. Hva er galt med å ha 
litt penger? 

Det er imidlertid en kunnskap 
som bygger på erfaring. La oss an-
vende det på de syv dødssyndene: 
Hva kan fråtseri skyldes, annet 
enn grådighet etter mat og drikke? 
Hva ligger bak utukt, om ikke be-
gjær etter sex? Er ikke dovenskap 
bare trang til hvile? Hvor kommer 
vreden fra, om ikke fra hevntørst? 
Skyldes ikke misunnelse og hovmod 
trangen til å nedverdige andre og 
opphøye seg selv? 

Paulus har rett. Grådighet er 
roten på syndens tre. Det var man 
bevisst på i de første av kirkens 
århundrer. Da hadde grådigheten 
høyere status enn andre synder, in-
kludert hovmod. Betingelsen for å 
kunne representere kristendommen 
var et liv i fattigdom. Man måtte 
velge Gud fremfor Mammon. Ellers 
var det umulig å vinne befolknin-
gens respekt.

Tre dødelige bitt. Grådighet er en 
hån mot Guds skaperorden. Hør 
bare kirkefaderen Johannes Chry-
sostomos’ råd til en rik mann i old-
kirken: «Hvis du hadde gått mange 
slektledd tilbake, ville du da kunne 
bevise at rikdommen din er rettfer-
dig? Nei, det kunne du ikke. Det må 
skyldes at den til i sin opprinnelse 
og rot springer ut av noens urett-
ferdighet. Hvorfor? 

Jo, i begynnelsen skapte ikke Gud 
den ene rik og den andre fattig, og 
han førte ikke den ene til mange 
gullskatter, mens han snøt en an-
nen så han ikke  fant dem. I stedet 
overlot han samme jord til alle.»6   

For det andre er grådigheten aso-
sial. Igjen Chrysostomos: «Denne 
grusomheten (grådighet) er den 
verste formen for ondskap. Den er 
umenneskelighetens verste utslag. 
For det er ikke det samme når en 
som lever i fattigdom ikke hjelper 
dem som trenger det, som når en 
som lever i overdådig velstand for-
sømmer å hjelpe dem som dør av 
sult.»7 

Det er også noe selvdestruktivt 
over grådigheten. Det understre-
ker Jesus. «Hva vil det gagne 
et menneske om det vinner 
hele verden, men taper 
sin sjel?» (Matt 16,26). 
Hva er det som er 
selvdestruktivt 
med ‘kjærlig-
heten til sølv’? 
Den  oppløser 
kjærligheten. 
Det er kjær-
lighetens ve-
sen at man 
blir ett med 
den man 
elsker. 

David Noel 
Freedman, The Nine 
Commandments. 
Uncovering a Hidden 
Pattern of Crime and 
Punishment in the 
Hebrew Bible, New 
York, Doubleday, 
2000. s. 156.

1 Mos 3,5.

Matt 4,8-9.

Matt 26,14-15

Apg 5,1-10

Oversatt etter 
Johannes Chrysosto-
mos, ‘Homily XII on 
the First Epistle of 
St. Paul to Timothy’, 
Nicene and Post-
Nicene Fathers, 
Series I, Vol. XII.

Oversatt etter St 
John Chrysostom, 
‘First sermon on 
Lazarus and the rich 
man’, On wealth 
and poverty, trans 
Catharine P. Roth, St 
Vladimir’s Seminary 
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1984, s. 22.
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Elsker man en død klump av sølv 
eller gull, blir man død som den. 
Dante skildrer denne effekten i Den 
guddommelige komedie i bildene av de 
botferdige på skjærsildens femte 

terrasse: «Då eg var slop-
pen ut i femte ringen, 

fekk eg sjå folk 
på den, som 

gret og klaga, liggjande å gruve alle 
ihop på bakken.»8  De kysser stø-
vet i syndserkjennelse, gråter over 
sin brøde. Det er ikke pengene eller 
sølvet i seg selv som er problemet, 
men forholdet til dem. Hvis pen-
ger opphøyes til å være det viktig-
ste i tilværelsen, er det snakk om en 
slags avgudsdyrkelse. Man dyrker 
den døde Mammon i stedet for den 
levende Gud. 

Men hvorfor føler vi en slik hen-
givenhet for penger? Fordi penger 
gir sikkerhet og status. Jo flere pen-
ger, jo mer sikkerhet og status. Det 
er noe besnærende ved den logik-
ken. Penger gir en viss sikkerhet. 
Stemmer ikke det? Status følger i 
rikdommens kjølvann. Hvem kan 
nekte for det?

Men kan penger gi oss den sik-
kerheten og verdigheten vi søker? 
Nei, for den sikkerheten vi søker er 
ikke rent materiell. Den er eksis-
tensiell. Bare tillitsfulle og kjærlige 
relasjoner kan oss den sikkerheten 
vi er ute etter. Hvis man prøver å 
tilfredsstille behovet for åndelig og 
eksistensiell sikkerhet med døde 
ting, er man styrt av det Augustin  
kaller forkvaklet sikkerhet (latin: 
perversa securitas).

Når man tenker over at det bare 
er kjærlige og tillitsfulle relasjoner 

som kan gi oss den sikkerhet og fred 
som hjertet lengter etter, er det uro-
vekkende at så mange har kjøpt ide-
en om at verden bare kan bli et bedre 
sted om alle er blitt rikere.

Ørkenens rikdom. Ifølge ørkenfa-
deren Evagrius Ponticus (345–399) 
er grådighet den tredje utfordringen 
man skal konfronteres med på vei-
en til personlig modenhet. Den 
kommer etter fråtseri og utukt og 
er dermed det tredje hjørnet i en 
trekant av utfordringer knyttet til 
mat, sex og penger. Hva kan være 
mer grunnleggende enn det? I verket 
Praktikos sammenfatter Evagrius 
sitt syn på grådighet. Grådigheten 
forespeiler oss en slitsom alder-
dom, den nærer alskens bekymrin-
ger rundt en fremtid med «...tap av 
praktisk arbeidsevne, kommende 
hungersnød og sykelighet, fattig-
dommens bitre virkelighet og skam-
men over å motta ytelser fra andre 
for å dekke sine egne behov.»9 Legg 
merke til at Evagrius ikke fokuserer 
på handlinger, men på tanker. Grå-
dighetens tanke (gresk: logismos) er 
svært utspekulert. Den utgir seg for 
å være velbegrunnet omhu, ansvar-
lighet og verdighet. Den forvandler 
noe syndig til en dyd. 

Ikke virkelighetsflukt. Det ville 
imidlertid være feil å tolke Evagri-
us’ uttalelser som en oppfordring 
til virkelighetsflukt. Det er omvendt. 
Ifølge Evagrius er livets tyngde-
punkt her og nå. Hvordan kan man 
være til stede i nåtiden hvis man har 
deponert lykken i fremtiden? Hvor-
dan kan man elske når man bruker 
all sin tid på å kretse om seg selv og 
sin egen kroppslige helse? 

Evagrius oppfordrer til at man 

Dante, Den gud-
dommelege kome-
die, Skiringsheimen, 
Nittande songen 
71–72, til norsk ved 
Magnus Ulleland, 
Gyldendal Norsk 
Forlag 2000 8

Oversatt etter ‘Prak-
tikos’ 9, Robert E. 
Sinkewicz, Evagrius 
of Pontus: The Greek 
Ascetic Corpus, 
Oxford, Oxford 
University Press, 
2003, s, 98.
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«Man finner 
trygghet  
i det døde  
i stedet for  
det levende.»
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spør seg selv: Hva er sikkerheten 
i mitt liv? Hva er mitt fundament, 
min rikdom, min skatt? Grådighet 
fører til at man finner trygghet i det 
døde i stedet for det levende. I mot-
setning til mange i sin samtid mente 
ikke Evagrius at grådighet var forbe-
holdt de rike og mektige. Fattigdom 
er ingen garanti mot grådighet. Ei 
heller velgjørenhet. Spørsmålet er 
hvor skatten din er. Der skatten er, 
vil også hjertet være til evig tid. 

Evagrius var altså kritisk til opp-
hopning av kapital. Den var tyngen-
de på livets reise. I den forbindelsen 
sammenlignet han ofte mennesket 
med en båt som bare kan seile fritt 
til bestemmelsesstedet og kom-
me uskadd gjennom stormene når 
man har kastet overflødig last over 
bord. Noen ganger ble oppfordrin-
gen fulgt til minste detalj. En av ør-
kenfedrene eide bare én ting: en 
avskrift av evangeliene. Den solgte 
han en dag, og sa etterpå: «Jeg har 

solgt ordet som sa: ‘selg alt du eier, 
og gi det til de fattige’.» 10 

God grådighet. Grådighet var, er og 
vil være et problem. Hvordan for-
holder vi oss til det? Buddha svarte: 
«Gjør deg fri fra alt begjær!» Gjen-
nom historien har mange kristne 
nedkjempet begjæret med fattig-
dom og forsakelse av verden. Marx 
foreslo å gjøre slutt på grådigheten 
med en voldelig revolusjon. Budd-
has løsning var feil, asketenes mis-
visende og Marx’ naiv. Grådighet 
er misbruk av et gudegitt behov. 
Løsningen består derfor hverken 
i annihilation (selvutslettelse) el-
ler revolusjon (massemord), men i 
transformasjon. Det er ikke snakk 
om  å benekte eller utslette begjæ-
ret, men om å transformere det fra 
selviskhet og dumhet til omsorg og 
visdom. Dette er noe som skjer når 
mennesket har åpnet seg for Guds 
kjærlighet og sannhet. 

Denne positive oppfatningen 
av begjær har vært normgivende 
gjennom hele kristenhetens his-
torie. Den tar utgangspunkt i Jesu 
programerklæring: «Søk først Guds 
rike og hans rettferdighet, så skal 
dere få alt det andre i tillegg.» (Matt 
6,33). Eller i det dobbelte kjærlighe-
tesbudet: «Du skal elske Herren 
din Gud av hele ditt hjerte og ... din 
neste som deg selv.» (Mark 12,31-31). 
Hvordan kan man ta disse utsagn-
ene alvorlig og påstå at menneskets 
begjær, ønsker og streben alltid er 
syndige? Det finnes et velsignet be-
gjær. Det finnes en guddommelig 
grådighet. Den blir ikke mett av per-
sonlig karriere, familiemedlemmers 
suksess eller nasjonal velstand. Den 
er langt mer grådig enn som så. Den 
berører både evigheten og dagen i 
dag. Ingen sier det bedre enn Jesus: 
«Salige er de som hungrer og tør-
ster etter rettferdigheten, for de skal 
mettes.»11

Grådighet: et speil
• Dagliglivet: Hvor mye opptar  

penger oss?
• Parforhold og familie: Hva er kilden til 

din sikkerhet, status og frihet?
• Kirke og samfunn: Brukes det mer  

penger på døde ting enn på levende 
mennesker? 

• Barmhjertighet: Når ga så det sved sist?
• God grådighet: Hvordan gir du ut-

trykk for sult og tørst etter din største 
skatt?

et ekko fra dylan

Well, that big dumb blonde with her wheel in the gorge
And Turtle, that friend of theirs with his checks all forged 
And his cheeks in a chunk with his cheese in the cash 
They’re all gonna be there at that million dollar bash 
Ooh, baby, ooh-ee, ooh, baby, ooh-ee
It’s that million dollar bash

(Bob Dylan, «Million Dollar Bash», The Basement Tapes, 1967)

Oversatt etter: Rich-
ard Newhauser, The 
early history of greed: 
the sin of avarice 
in early medieval 
thought, Cambridge, 
Cambridge Universi-
ty Press, 2000, s, 41.

Matt 5,6.
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