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>Reis dig, tag din seng og gd hjem" siger Jesus til den lamme. Situationen er her illustreret af Esben Hanefelt Kristensen.

HSLBREDELSEN
AF DEN
LAMME
I KAPE,RNATJM
TEKST:

MATT.

9.1-8

Og Jesusgik om bord i en bid og satteover til sin egen
by. Og se,der kom nogletil ham med en lam, der 16pfl
en seng.Da Jesussflderestro, sagdehantil denlamme:
>Ver frimodig,sgn,dinesyndertilgivesdig.<Men nogle af de skriftklogesagdeved sig selv: >Hanspotter

- pi
Jesustilgiver suveraent
egnevegne.
Anklagenfor gudsbespottelsetagesop ved forhpretaf
Jesusi Jerusalem- og han
dommestil dodenfor det
(26,65-66).
Overvej Jesuhelbredelse
og tilgivelsemed de skriftklogesOjneog ud fra deresfor-

9:*:i::n:-1"hJ,g9ggrY::",s^,'1s,9::.:1y::1"^1*,"

9,32-34;12,22-32
ved helbredelsepi en sabbat:12,9-14.
Om Jesukritik af dem,der
ikke reageredepositivtpi
hansgerninger,se 13,54-58;
t1.20-24.

En minimal tro -

TFoer at kommetil
form for tro. Muligvis, og
hvad s6?Ens >>bortvendthed< Jesus
fra Kristuser vantro.Det er
Beretningenom den lamme'
da megetvaene!
giver et glimrendeeksempel
Overvej dissepAstande.
p6, hvadtro er. Det er at komme til Jesus.
Hvad er lettest?
Har man megetsyndat beMan kan fore historienlidt vi- kende,bekenderman den.
Har man lidt svndat bedereog sporge:Hvad er let-

LAMME
TEKST:

MATT.

I KAPE,RNATJM

9,1-8

Og Jesusgik om bord i en bid og satteover til sin egen
by. Og se,derkom nogletil hammeden lam, der 16pi
en seng.Da Jesussi derestro, sagdehantil den lamme:
>Vrerfrimodig, sgn,dine syndertilgivesdig.< Men nogle af de skriftklogesagdeved sig selv: >Hanspotter
Gud." Jesussfl,hvadde tankte, og sagde:>Hvorfor tenker I ondt i jereshjerte?Hvad er det letteste,at sige:Dine syndertilgivesdig, eller at sige:Rejsdig og 96?
Men for at I kan vide, at Menneskesgnnen
har myndighedpi jorden til at tilgive synder<- da sigerhan til
denlamme:>Rejsdig, tagdin sengog ge hjem!<Og han
rejstesig og gik hjem. Da folkeskarernesi det, blev de
grebetaf frygt og pristeGud, der havdegivet mennesker
en sidan myndighed.

Jesustilgiversuverent- pi
egnevegne.
Anklagenfor gudsbespottelsetagesop ved forhpret af
Jesusi Jerusalem- og han
dommestil dgdenfor det
(26,65-66).
Overvej Jesuhelbredelse
og tilgivelsemed de skriftklogespjne og ud fra deresforudsetninger.Hvis f.eks.
sikaldte nyreligigsebevregelserg0r >>godt<<,
men miden,
de 96r det p6, ikke stemmer
overensmedden kristnetro,
reagerervi ogs6.En sidan
sammenligningkan miske
hjelpe til at forsti, hvorfor de
skriftklogereagerede,
som de
glorde.

Stridssamtaler
AF KAI KJER.HANSEI{

almindeligemennesker
ville
fi del i den kommendeverdensgodeqselv om de ikke
Ofte fremstillesJesumodfulgte deresstrengenormer.
standeresom barmhjertighedHvordanfik man somjode
slOsemennesker,
der ikke kan syndstilgivelse?
glede sig over,at Jesusg0r
Man bekendtesinesynder
godt. En sidan fremstilling
(syndsbekendelse)
yder dem neppe fuld retfrerMan giordebod (omvendigheg.
delse)
Det'anstodeligefor skriftMan holdt dem, man havde
kloge Af fariseisk observans
forbrudtsig imod, skadeslgse
er ikke, at Jesusgor syge
ved at yde erstatning(se3
menneskerraske,menmdden Mos 5,21-26)
han 96r det pfl, og at han tilgiMan ofredei templet.
ver pfl egnevegne.
Jesuschokererde skriftkloNaturligvishavdefarisaer- ge vedsin betingelseslgse
tilne for deresegetvedkomgivelse.
mendebrug for GudstilgivelJesusspprgerikke efter,
se.De anerkendteogsi, at alom mandenhar begiet en bemindeligemennesker,
der
stemtsynd,som kunneforganskevist ikke levedeefter
klare hanssygdom.
dereshoje religiPsestandard,
Jesuskrreverikke forudfik tilgivelsentilsagtaf
giende syndsbekendelse
eller
pr8sternei Jerusalem.Fariandet,som man plejedeat
s&ernenagtedehellerikke, at gorefor at opnetilgivelse.

Nogle mener,at de sikaldte
stridssamtaler
sigermereom
situationenpi det tidspunkt,
da Mattheus skriver,end pi
Jesutid. Efter denneforstflelsehar den kristnekirke v&ret
angrebetfor denstale om
syndstilgivelse,
og st har man
- efter denneopfattelse- .
skabtdennestridssamtale
fdl
at legitimeresin egenpraksis.
Efter traditionel opfattelse
har Jesushaft en messiansk
selvbevidsthed
og handlet
medguddommeligmyndighed,hvilket har medfortstrid
og konfrontationermed nogle
jgdiske grupperinger.
De vesentligstestederhos
Mattheus.hvor det kommer
til opggrmellemJesusog
hansmodstandere
i forbindelsemed Jesuhelbredelser,
er:
ved helbredelsemed pipeget syndstilgivelse:
9,I -8
ved demonuddrivelser:

9,32-34:12,22-32
ved helbredelsepi en sabbat: 12,9-14.
Om Jesukritik af dem.der
ikke reageredepositivtpi
hansgerninger,se 13,54-58;
1t.20-24.

En minimal tro og hvad sfl?
Der er en ting, der er v&rre,
end nir et troendemenneske
siger:>Jegkan ikke tro!<
Sp0rgsmileter, hvem man siger det til, og hvor man gir
hen,nir man sigerdet.For alt
aftrangigaf hvem man vender sig til, viserman,om man
er troendeeller vantro.Vender man sig til Jesusmed sit
>Jegkan ikke tro!<<,
stgder
hanjo ingenfra sig.Ens
>vendthed<mod Kristuser
tro. Nogle vil miske sige,at
det er en megetbeskeden

form for tro. Muligvis, og
Thoer at kommetil
hvad sfl?Ens >bortvendthed<
Jesus
fra Kristuser vantro.Det er
Beretningen
om denlamme'
da megetverre!
glver et glimrendeeksempel
Overvej dissepistande.
pi, hvadtro er. Det er at komme til Jesus.
Hvad er lettest?
Har man megetsyndat bekende,bekenderman den.
Man kan fore historienlidt viHar man lidt syndat bedereog sporge:Hvad er letkende,bekenderman den.
test:at bedeGud om tilgivelHar man ingen syndat bese?eller at bedemennesker
kende,men kommertil Jesus
om tilgivelse?
i sin ngd,er det ogsi tro.
Overvejdettei lysetaf, at
Skulleman fgrst prestere
kristneundertidensvnesat
et vist kvantumsyndog syndhavelettereved at bedeGud
serkendelse,fd,r
man mfl
om tilgivelseend at bedeen
komme,er detjo ikke rigtigt,
medkristenom tilgivelse,
at manmi kommetil Jesus,
hvilket skaberforkroblethed
og en dirlig atmosferei Guds lige sommaner.
Han skal nok s6rgg.for,gt
menighed,sombestflraf til-derbliVenaftoin-svnd.
- - ---r
givne syndere. ---/
Overvejogsi hvadsynd
mod Gud og syndmod medmenneskerer - bibelskforstiet.
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SponcsnaAl6
I hvilket kapitel hos Mattheus tales der offi, at folk i Jesu
hjemby Nazaret blevforarget pd ham?
Det rigtige svar:
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