-*rWil]FWs.Y'-ffiewi1li1{E..ft!.li84sfrJeY'qi,ll1*s',1.iit$ffi\:i'1i:'"i':.:{'ryry'ri''ir.,.6'$;-..$$$i.:i.'"'_,jfi

Uenishedenme
Barnabasog Pau

KD 22/12-1995

ApG 15,36-41
>Lados vende
Nogentid eftersagdePaulustil Barnabas:
tilbageog besBgebrgdrenei alle de byer,hvor vi har forkyndt Herrensord, og se,hvordande har det.<
Barnabas
ville ogsfltageJohannes,
somkaldtesMarkus,
med,men Paulusfandt det ikke rigtigt at tageen med,der
havdeforladtdem i Pamfylienog ikke deltageti arbejdet
sammenmeddem.Det fprtetil bitteruenighed,si deres
vejeskiltes.Barnabas
tog Markusmedog sejledetil Cypein, menPaulusvalgteSilas,og efter at br6drenehavde
overgivetham til Herrensnide, tog han af sted.Han rejste

AF KAI KJER.HANSEI{
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Somberetningenstflr,drejer
problemetsig om uenighedi
bedgmmelsen
af en person.
Var JohannesMarkusegnet
elleruegnettil at deltagei den
andenrejse,nir han havde
forladt dem pi den f6rste?
( 13,l3).Grundentil, at han
havdeforladt dem,angives
i kkeaf Luk as( 13, 13 ).
Af Lukasteologiseresproblemethellerikke. Han tager
ikke engangdirektestillingtil
sporgsmilet.Af Lukas' fremstillingaf striden
fritagesPaulusikke for sin
andeli denulyksaligestrid- i
hvert fald er det et ibent
sporgsmil- menPaulus'forbindelsetil menigheden
i Antiokiapivirkes ikke af den
viserLukas,at der er mere
at sigeom de troendei den
f6rstemenighed,endat de altid var >6thjerteog sind<
(4,32;jfberetningen
om
Ananiasog Safirai 5,1-l l ).
Nogle fortolkereladersig
ikke ngjemedLukas' forklaring, r4envil seen dybere
teologiskuenighed,som
Lukassi har skjultfor sine
lresere.
De hrevder,at Markus
og Barnabashar vaeretteologiskuenigemedPaulus,hvad
angflrsporgsmAlet
om hedningekristnes
forholdtil loven.Dettepasserikke godt
til, hvaddersigesi 15,22.32.
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Bitter uenighed
Det er som at komme fra den

eneverdentil denanden.I afsnittetforudi kap. l5 er der
fOrtdybtgiendeteologiske
samtalerom hedningersforhold til loven;resultatet,
man
nfledefrem til, skabteepoke;
det har stadigbetydningfor
os ikke-jOder,der lever ved
indgangentil det 21. irhundrede.
Og nu - enddalige forud
for et evangelisationsfremstgd- diskutererman et lille
personsp0rgsmil- om JohannesMarkus,hvilketforertil
>bitteruenighed<
mellem
Barnabas
og Paulus.Uenighedmellemfjendereller mellem folk, der ikke kommer
hinanden
ved,er 6n ting.Nogetandet
er uenighedmellemnare
venner,for sletikke at tale
om uenighedmellemvenner,
der delersammetro og kremper for sammesag.Sfldanvar
detmellemBarnabas
og
Paulus:
Barnabas
tog sig af Paulus,
da man i Jerusalem
ikke troede pi alvorenaf hansomvendelse(9,26-27)
havdehentet
Barnabas
Paulusi Tarsus,hvorefterde
to havdearbejdetsammeni et
flr i Antiokia(l 1,25-26)
Barnabas
og Paulushavde
udf6rt en opgavesammeni
(11,30;12,25)
Jerusalem
Barnabas
og Paulusvar
sammenblevetudtaeetaf
Helliginden ti I missi"onsarbejdet(13,2)
Barnabas
og Paulushavde

stiet sammenfor evangeliets
sagpfl den fprstemissionsrejs e( 1 3 , 4 - 1 4 , 2 8 )
Barnabasog Paulusvar af
menigheden
i Jerusalem
blevet overdragetopgavenmed
at g4reaposteldekretet
kendt
(15,22).
Ingenaf de.tokamphaner
skalroses! Den eneste,der
skalroses,er Lukas,fordi han
ikke skjulerdenneuoverensstemmelse.
Man kunnemflske haveOnsket,at hanhavde
vcret endnumeredetaljeret.
For hvordanklaredede at leve meddenuenighed?
Hvad sagdeBarnabaspi
Cyperntil de troende,nu nflr
Paulusikke var medph hans
rejse?
Og hvadsagdePaulustil
de troendei det sydligeLilleasien,nu nir Barnabasikke
var med p5,hansrejse?
Hvordanpivirkededenne
bitreuenighed
deresfrimodighed,nflr de forkyndte
evangeliet?
Hvordankunnede taleom
fred og fordragelighedtil andre.nir der mellemdemselv
bestodet bittert modsetningsforhold,som ikke var
blevetlost?
Og sAdankunnemanblive
ved.

Det kan imidlertidiagttages,at kontroversen
ikkehindredehverkenBarnabaseller
Paulusi at vere aktivefor Jesu sag.De skalikke rosesfor
deresstrid,menderforkan
man nu alligevelgodtfinde
en slags>bagvendtopbyggelse<i deresuoverensstemmelse.Den smadrernemligenhver forestillingom
at der findesen guldalderi
den apostoliskeepoke,en
guldalderudenvanskeligheder,syndog personstridigheder
at evangelietkun kan forkyndesaf perfektemennesker,der for egendel har orden pfl alle forhold,ogsi til
deresn&rmeste.
Overvejde nrevnteiagttapfl
gelserog find eksempler
problemerfra
tilsvarende
egenerfaringsverden

Snakken om en
guldalder
Snakkenom en guldalder,
hvadentenden angflrden
apostoliske
tidsaldereller andre opgangstiderfor evangeliet, brugesundertidentil at
setteen kontrastop mellem
>degodegamledage<og ens
egentid, sompr. definitioner

de d6rligec
man sig til
vanskelige
man selvhr
det 6n gang

Uenisheden
mellem
Bornctbosog Paulus
Paulusog Barnabasmodtagesaf befolkningeni Lystra,
somom de var guder Maleri
af hollenderen Jan Gaspar
Blekerfra 1638.
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stiet sammenfor evangeliets
sagpi den fprstemissi6nsrejse( 13, 4- 14, 28)
Barnabasog Paulusvar af
menigheden
i Jerusalem
blevet overdragetopgavenmed
at g6re aposteldekretet
kendt
(15,22).
Ingen af de to kamphaner
skalroses!Den eneste,der
skal roses,er Lukas,fordi han
ikke skjulerdenneuoverensstemmelse.
Man kunnemflske haveOnsket,at hanhavde
vaeretendnumeredetaljeret.
For hvordanklaredede at leve medden uenighed?
pi
Hvad sagdeBarnabas
Cyperntil de troende,nu nir
Paulusikke var medpAhans
rejse?
Og hvadsagdePaulustil
de troendei det sydligeLilleasien,nu nir Barnabas
ikke
varrne*p& hans rejsdl
Hvordanpivirkede denne
bitre uenighedderesfrimodighed,nir de forkyndte
evangeliet?
Hvordankunnede taleom
fred og fordragelighed
til andre,nflrder mellemdemselv
bestodet bittertmodsretningsforhold,som ikke var
blevetlost?
Og s6dankunneman blive
ved.
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Det kan imidlertid iagttages,at kontroversenikkehindredehverkenBarnabaseller
Paulusi at vare aktivefor Jesu sag.De skal ikke rosesfor
deresstrid,men derforkan
man nu alligevelgodt finde
en slags>bagvendtopbyggelse<i deresuoverensstemmelse.Den smadrernemligenhverforestillingom
at der findesen guldalderi
denapostoliske
epoke,en
guldalderudenvanskeligheder,syndog personstridigheder
at evangelietkun kan forkyndesaf perfektemennesker,der for egendel har orden pfl alle forhold,ogsfltil
deresnarmeste.
Overvejde nrevnteiagttagelserog find eksemplerpfl
problemerfra
ti lsvarende
egenerfaringsverden.

Snakken om en
guldalder
Snakken om en guldalder,
hvad enten den angflr den
apostolisketidsalder eller andre opgangstider for evangeliet, bruges undertiden til at
sette en kontrast op mellem
>de gode gamle dage< og ens
egen tid, som pr. definition er

de dirlige dage.Og si satter
man sig til at pibe over,hvor
vanskeligekir evangelietog
man selvhar.Langt bedreer
det 6n gangfor alle at erken

de. at enhvertidsalderhar sine problemerog udfordringer.
Piberikommerman almindeligvis ikke langtmed,hvis
evangelietskaludbredes.
Overvejpistanden,at alle
dageer
vanskeligedage,og at man
ikke skalfortegnevirkeligheden ved at hevde, at i
godegamledage<var alt
"de
lettere.

