Præsteforeningens blad 1982/35
Men jeg ser ingen nodvendighed i, at
hverken jeg eller andre setter den gensidige frihed, som den nuverende struktur i
folkekirken giver alle parter, over styr, ved
at ville tage patent pi folkekirkenavnet og
omforme den efter eget onske og tilbojelighed.
Det er jo nemlig sldan, at nlr vores kirkeform hedder evangelisk-luthersk, si har
denne betegnelsei praksis f.ra f.srste frrd
v€ret en omfangsbetegnelseog ikke en indholdsbeskrivelse. Den betegner omfanget
af, hvor langt ud man gLr, inden man ikke
vil dele kirkenavn med andrg og man lader oveniksbet folk selv definere sig i forhold hertil. Derfor er den si rummelig.
Men begynder man at ville indholdsbestemme den, fx. ved at fotsage at gore den
til en missionerende kirke og altsi til alt
andet end en rammeordning om de lokale
menighedersliv og trivsel, si er man i ferd
med at tage livet af den. For si lader man
een bestemt kristendomsopfattelsegelde og
mi derfor lyse de andre i band. Det skal
man miske ogsl, hvis man mener de er
falske, men patenttegning pi folkekirken
og dens institutioner skal man ikke bilde
sig ind, at man kommer godt fra. Folkekirken er i live, takket vrre dens fra starten lave profil. Skal vi ikke lade den leve
ved at bevare denne profil!
(Atm. dansk Prestekonvent).

Hvad vil vi

med folkekirken?
Af larer aed Menighedsfakaltetet,
cand. tbeol. Kai Kiar-Hansen
Det er folkekirkens fremtid, som stir pi
dagsordenen. Ethvert medlem og ikke
mindst folkekirkens praster har sit ansvar
for denne fremtid. Dette ansvar er ligeledes felles, uanset hvilken kirkelig retning
man tilhorer. Og selv om man er af den
opfattelsg at ens eget ))parti<<er mindst
skyldig i folkekirkens forfald, skal man

have meg*. haje tanker om sig selv for
ikke at gi ind i selvbesindelsenog selvkritikken og dermed tage sin skyld pl sig for
den tilstand, folkekirken i dag befinder
sig i. Fortsetter nemlig udviklingen, dor
folkekirken Det behsver man ikke at vere
profet for at forudsige. Det kan aflases af
tal og statistikker, og her skal man vare
utopist, dersom man ikke kan se skriften
pi vaeggen.Den drastige nedgang i dab
f. eks. i visse sogne i Storksbenhavn og andre steder taler sit tydelige sprog. Og hvad
der kommer fra hovedstaden smitter pi sin
egen mi,de, siledes at det n€ppe lader sig
begrense som et lokalt problem. Hvis der
da ikke sker noget afgorende nyt.
Alligevel dor folkekirken som institution
ikke lige med det samme, selv om udviklingen fortsrtter. Her drejer det sig nemlig ikke kun om, hvad ai vil med folkekirken, men ogsi om hvad folkekirken vil
med os, dvs. hvad statsmagten og de politiske instanser vil med det, som de kalder
kirken. Og her kan man have sine anelser
om, at folkekirken skal vere sltet ihjel op
til flere gange for nogle vil erkendg at den
er dod. Elier sagt anderledes: Selv om
smitten fra det storksbenhavnske breder
sig ud i landet varer det lenge fsr det statistisk kan afleses, at folkekirken ikke lengere er majoritetens kirkq og det er vist
dettg der teller for visse politiske vurderinger.
Det verste er imidlertid ikke hvis folkekirken dor. Verre er det, at Kristi kirke
har tabt terren i folket eller taber terren,
selv om heller ikke alt i de gode gamle
dage var sl godt - hverken kirkehistorisk
eller bibelsk betragtet. Det er synd for folk,
nlr Kristi kirke taber terren, og det er en
synd, hvis vi som pr€ster lader Kristi kirke
i vort folk sygne hen. Evangeliet er nemlig
for alle mennesker - for mig gerne: for
hele folket - selv om det er en dlrlig eksegese at ville begrunde folkekirkeordningen
med henvisning til Lk. 2,I0, hvilket undertiden gores geldende.
Et er, hvad vi vil med folkekirken. Men
man skulle miske vove pelsen og sporge,
hvad Gud vil med den? Eller, for nu at helgardere sig: Hvad Gud vil med kirken? 53,-
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danne sporgsmll er det nok bedst at lade
de bibelske forfattere svare pt. Og her tsr
man formulere sig ret sl kontant m. h. t.
hvad Gud ail, som f. eks. i 1. Tim. 2,3-5,
hvor der tales om, at Gud vor frelser >>vil,
at alle mennesker skal frelses og komme
til erkendelseaf sandheden.Thi der er kun
een Gud, og kun een mellemmand imellem
Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, der gav sig selv som losesum for
alle. , .<<. Dette siges i forbindelse med
Paulus' forkyndergerning og apostolat.
Dette er en pregnant srtning, som der er
fuld dekning for i hele det nytestamentlige
vidnesbyrd.
Det ligger i Guds vilje og Jesu soningsdsd, at evangeliet er for alle, hvilket ikke
begrunder en folkekirke, men begrunder
kirkens missionsforpligtelse over for alle.
Milet er universelt, midlet eksklusivt forbundet med Jesu stedfortrcdende gerning.
Sl lang tid som folkekirkens bekendelsesskrifter - og dermed grundlag - €r, som de
er, behover jeg hverken at fsle mig som en
fremmed eller som en parasit i folkekirken.
Det er ikke altid uden problemer at vere
der, og jeg vil ikke lave udsalg pi evangeliet for at bevare en folkekirkeordning for
alt i verden. Pi den anden side er der nogle
historiske rodder, som jeg ikke vil gare eo
dyd af at afhugge. Enhver kirkeordning
har sine svage sider. Selv den fsrste menighed havde sine problemer at bakse med.
Derfor snsker jeg ikke folkekirkens dad,
men onsker, at der i en doende folkekirke
mi skabes nyt liv. Hvis jeg ikke havde tro
p2, at det stadig er det bedste udgangspunkt for at ni folket med wangeliet, var
)>man((vel gAet, hvilket ikke er ensbetydende med at det under alle omstendigheder teologisk set er den eneste rigtige
kirkeordning.
Si det punkt, jeg vil fastholde mig selv
og mit bidrag til diskussioneni dag pl, er,
at jeg vil en missionerende og wangeliserende kirke. Sagt uden omsvsb: Blandt
dobte mennesker findes der dels nogle som
lever i troens livssamfund med den korsfcstede og opstandne, dels noglg dvs.
mange, tror jeg, der lever borte fra livssamfundet med den le\rende Gud. Mod den
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sidste part forsynder jeg mig groft, dersom jeg bilder dem ind, at deb sikrer livssamfundet med Gud. Det er ikke vanskeligt at finde beleg for, at Guds-folket enten da nu er i den gamle eller nye pagt
- kan sette Gud fra tronen og spille egne
herrer. Det kan vere ,at vi kommer til at
trekke nogle forkerte grenser nogle g^nge.
Det er en risiko, men sidan som risikoen
for at komme til at forkynde egne ord, nlr
vi er sat til at forkynde Guds ord ikke afholder os fra at forkynde Guds ord, sidan
bsr heller ikke risikoen for at tegne forkerte skillelinjer afholde os fra at ridse
nogle hovedskel op. Lader vi vere - og det
er jo altid det enkleste - sl dor en kirke
heraf.
Jeg hiber ikke, at jeg kommer til at misbruge biskop Ole Bertelsens navn i denne
forbindelse. Men i sin ordinationstale ssndag d. 2. maj d. e. i Ksbenhavns Domkirke fik han pi sin sedvanlige sterke
mide sagt til ordinanterne, at de ikke var
ornatsklcdte socialridgivere, men: )I er
evangelister<<.
Hvis det er rigtigt at sige det ved en ordination ved indgangen til en prestegerning, kan det ikke vere forkert at minde
hinanden om det efter nogle f5. eller mange
lrs prestegerning.
Et af de steder, hvor det er glet galt, er,
at den danske folkekirke har manglet prastef, som har vovet at vrte wangelister og
taget det pl sig at stl i spidsen f.or congregatio sanctorilm.
Selv om visse forsvarsmekanismermlske
allerede er glet igang hos nogle og irritationstrrsklen overskreden, fordi jeg ikke
snakker om rAdighedsbelsb, menighedsridenes kompetencg provstevalg og udnevnelseskriterier o. lign. - hvilket alt sammen sl. sandelig er relevante sager, isaer
nlr en forkert hindtering af disse sager
kan blokere for evangeliet - sl vil jeg ikke
desto mindre her indskrenke mig til de
allerede afstukne linjer.
Vi mangler evangelister, der tor og vil
gl til nominelle folkekirkemedlemmer med
et kald til omvendelsg en venden tilbage
til den syndflod af nlde som Kristi gerning
og dlben er udtryk for, men som mange

mere eller mindre udtrykkelig har vist ikke
betyder stort for dem i deres daglige liv.
Og vi mangler prester og lederg som tor
satse pl eo congregatio sanctolum, vete
med til at fremelske de g ver, som de enkelte lemmer pl Kristi legeme nu har, sl
de kan blive brugt for at nl dern, som ikke
harer med til de helliges samfund. Hvis en
prast har haft meget at bestille i g2.r, fir
han ikke mindre at gare imorgen. Jeg ansker altsd.en folkekirke, hvor prest og den
levende menighed ikke bukker under i mismod, dersom Gud ikke giver en vekst,
men hvor de pi den anden side minder
hinanden om, at Gud ail vekst - ogsl en
numerisk vekst - for han vil, at alle skal
frelses. Jeg onsker en kirkg som er biret
oppe af en hellig triumf over Jesu sejr over
synd og dod, og som uden at blive en
triumfalistisk kirke v6d, at den har flet
noget givet, som ingen andre har, og hvis
ikke den rekker dette viderg sl dor mennesker. Og det skulle faktisk vere det vcrste der kan ske med et rnenneske,at det
dsr i sine synder - bibelsk bedsmt.
Samtidig med at det mil betones at congregation sdnctoruln aldrig nir op pl gnostiske hajder, hvor man ikke lengere selv
har behov for ordet om syndernes fodadelse, sl er den troende menighed under
en forpligtelse og har et ord givet, som kan
skabe liv i dode ben. Og fl tungen til at
glade - i Jesu navn, som Grundwig sl fint
har formuleret det.
Lad mig her kontrastete en sldan evangelist, som evangeliet har flet tag i, som
ikke bare er ornatskledt embedsmand,men
som tjener den korsfestede og opstandne
Herre og som g5,rp3.dennesbefaling og pe
dennes ord, med en >kirkelig socialddgiver<<.Pl Pastoralseminarieti Arhus - i faget sjclesorg - vejledes de kommende prcster bl. a. pL folgende mlde. Under overskriften r>Nogle rld, som man aldrig bliver ferdig med at sve<<lyder det i et
skriftligt oplcg, hvor der - tro mig - endog
tales om >>klienten<<:
>>Man skal ikke fortelle klienten, hvad
han ml eller ikke ml (moral), eller hvad
han skal tro eller ikke tro (religion), eller
hvad han bar gare eller ikke gore (gode

rld er dirlige) - hvad vedkommer vejlederens moralske eller religiose opfattelser
klienten, for ikke ^t nrevne ddgiverens
praktiske sans. Man skal slet ikke fortelle
klienten noget, men lade ham/hende
komme til orde.<<
Folges sldanne rid, si dw ikke blot
folkekirken, men ogsl Kristi kirke. For
hvor rigtigt det end er, at vi skal lare at
lytte til - ikke en klient - men et medmenneskg og vi ikke for hurtigt skal
komme med fingerknipslosninger, sl har vi
perverteret kristendommen og vort kald
som pr€ster, hvis vi ikke ttor, at der i
evangeliet ligger en nyskabende kraft. Og
det siger jeg uden * jeg bagefter snsker
at blive lagt i munden, at kristentroen lsser alle menneskeligeproblemer. Men disse
har immen'ek fiet et andet fortegn, og
dette skal udbasuneres, siges, lagges pl
sinde: at Jesus lever.
Sikkert er det i hvert fald, at det er andre toner og en anden grundholdning, som
f. eks. pr€ger Paulus, nlr han underviser
sine medarbejdere. Forovrigt havde vi aldrig hort evangeliet, hvis de forste kristne
- eller dem, som senere fortalte os herom,
enten vi nu menneskeligt var kort helt i
bund eller havde det meget godt - havde
fulgt den navnte model.
Fortsetter vi med denne sorgloshedens
teologi, som samtidig er sA gledeslos, sl
er vi med til at fremskynde ikke blot folkekirkens, men ogsl Kristi kirkes dod i vort
folk.
Selv om det i manges oren lyder odiost,
tror jeg ikke vi kommer videre, dersom vi
ikke tor telle registrere og vurdere, om
man vil: tage temperaturen pl den l.ndelige
situation i en menighed. I hvert fald er
termometret et vigtigt instrument for legen, nlr han skal stille en diagnose. Hyrden i Jesu fortalling om det fortabte flr i
Lk. t5 kendte i hvert fald tallet pl, dem,
han havde ansvar for, tolkede tallet, bare
nlr der manglede et fflr. Her er tdling og
registrering motiveret af. omsorg. Og det
bliver til motivation for at opsoge det
tabte. Og hvis der i Himmelen kan blive
glaede over en synder det omvender sig,
kommer tilbage, hvor meget storre m3, glr-
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den sl ikke blive, hvis der er 99 der gar
det!
Her kan j.g ikke lade vere med at
sporgq hvordan vi i de menigheder, vi har
ansvaret for, ville tage imod f. eks. nogle
unge mennesker, som havde modt evangeliet, var kommet til tro - og det skaber altid tro ph rt evangeliet kan sll sin gnist
ogsl i andre - og de si kommer og siger
til os: Prest, vi har fundet Jesus. Vi vil
godt hjdpe dig. Lad os nu se at komme op
pl dupperne. Hvordan skai vi fd. vennerne
med?
Ivrige og brendende kristne kan en sund
menighed ikke undvere. Men det skulle
slmend ikke undre mig, om nogle praster
ville se det som deres fornemste opgave at
helde en spand kold vand over en sidan
flok unge og i sit selvforsvar med glede
lade dem lobe andre steder hen, hvor man
ved, at en menighed har brug for gnisttandere. Men lad det nu her blot blive ved
sporgsmilet: Vil vi hilse sldanne velkomne ,vil vi lade os hjelpe af dem, vil vi
forsoge at indsluse dem for at fi andre
tunger til at glade - i Jesu navn?
Uden offer og hengivelse - og det gelder blde prast og congregatio sanctorum
- sygner kirken hen. Det er jo ikke en ny
iagttagelse, men noget som ligger f. eks. i
den vigtige ekklesiologiske term akolouthein, sidan som Matteus bruger den, hvilket bl. a. Jack Dean Kingsbury (Journal
of Biblical Literature 9711978:56-73) har
understreget, hvor verbet, nlr det bruges
metaforisk om at folge som discipel anvendes i forbindelse med talen om >>costand
commitment<<.Hvis kirken ikke skal sygne
hen, mi menigheden undervises i dette, og
i kaldet til omvendelse ml det ligeledes
klinge med.
Med offer og hengivelse og i troens frimodighed ml der satsespi en storre milrettethed, end det almindeligvis har veret
tilfeldet. Vore menigheder bestlr af. mange
forskellige grupper, med mange forskellige
behov. En prast skal ikke bilde sig ind,
uanset hvor god hans uddannelseet, at han
kan tale lige godt til alle mennesker.Derfor har han brug for hele den troende menighed. Mennesker er forskellige og skal
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msdes pl forskellig mlde med det evangelium, som er ens for alle. Dette mener
jeg ogsl, at der er nytestamentligt beleg
for. Holdes mi.let og wangeliets kerne
klart for aje, ligger der et vidtforgrenet arbejdsfelt foran os, hvor mange forskellige
midler kan bruges, hvor fantasirigdommen
kan udfolde sig, og hvor der ikke er 6n rigtig mide at vidne pl, men mange. Og hvor
en prcst ogsl tor skere tingene ud i pap for om muligt at n6. et fortabt menneske
med evangeliet, uden hensyntagen til hvad
kollegaer mAtte mene. Det er trods alt ikke
dem, han taler til, eller er det?
Pi tre punkter kan der tales om vekst
for at kirken numerisk skal vokse, og hvor
det ofte 96r galt for os:
1. Opdragelsesaakst.Alt for mange born
smutter vrk fra os. En intensivering af.
bornearbejdet er bydende nodvendigt, hvor
kirke og hjem gir sammen og milrettet ^tbejder sammen for bornenes skyld. Her er
det ikke nok med en bornegudstjenestei ny
og n€. Nlr man sammenlignermed hvad
en politisk bevidst dreng eller pige i konfirmationsalderen ved om sin politiske
overbevisnirg - og hvor fremragende de
kan udtrykke den - med en gennemsnitskonfirmand og hvad denne ved om sin kristentrq er der ikke noget at sige til, at konfirmanden med sin kristentro let bliver lobet over ende og giver op. Samtidig med at
de kirkeligt ansvadige arbejder f.or agede
bevillinger, skal arbejdet intensiveres nu.
Og arbejdet skal vr:rc af. en sidan art, at
det ikke er sl afhrngigt af skiftende bevillinger, at det gir i sti, dersom pengene
udebliver. En sund menighed kan klare sig
uden statens penge, men tager gerne imod
penge, for at kunne gore det endnu bedre
og ni endnu lengere ud. Og de kirkeligt
ansvadigemA have fingeren pl pulsen, nir
nye kirker bygges, si de ikke kun kommer
til at tilfredsstille arkitektens behov, men
ogsi de unge familiers behov. Nlr unge
familier med smi born har vennet sig til
at blive vek fra den almindelige gudstjeneste - fordi det ofte er umuligt at sfyre
to-tre smi unger uden at forstyrre gudstjenesten,skal man ikke bilde sig selv ind,
at de senerekommer. Hverken de unge fa-

milier, eller bornene. Men da skulle arkitekterne sagtens kunne finde ud af. Vcrre
er det med de urodige, gamle landsbykirker. Her synes det som om, man hellere vil
have monumenter af folkekirker end kirker, der fungerer ogsl for f. eks. unge familier. Grin barq men en del kunne slmend
afhjaelpes ved at sette en glasplade igennem kirkerummet og hajttalere bagved. En
glasplade gor ikke en gammel kirke smuk,
men den tager heller ikke koinonia boft.
2. Tilflytning.raekst. Alt for mange forsvinder fra kirken, nl.r de flytter fra det
ene sted til det andet. Her kan jeg ikke se
andet, end at vi skal tenke langt mere kontant, end vi er vant til, informere hinanden
og mobilisere en kreds i menigheden, som
er villig til at ofre tid og krefter, ikke blot
pL at tilflyttere skal fole sig velkommen i
kirkens rum, men ogsi i de kristnes private
rum. En kirke fungerer dirligt, dersom der
ikke foreglr noget I kirken eller i tilknytrung til kirken. Men kirke og kristent fellesskab er ikke bare kl. 10 sondag og eventuelt en tirsdag aften om mlneden - i vinterhalvi.ret. Folkekirken dsr nt.r congregatio sanctoran il<kehar tid eller vil ofre tid
pt at vere sammen med folk uden for kirkens rum og ikke vil stille deres egne rum
til ridighed.
Og endelig er der
hvor menneskerle3. Ornaendelsesaakst,
des ind i et levende menighedsfellesskab.
Nlr noget sidant forekommer - og det er
da sket tidligere, sl hvorfor skulle det ikke
kunne ske i dag, Gud er da den samme og
vil det samme - si skabesder samtidig ny
frimodighed i de helliges samfund. Noget
sldant kan natudigvis ikke ske dersom
man ikke mener, at dsbte kan falde fra
livssamfundet med den korsfrstede og opstandne. Men mener man det, er man langt
borte fra den nytestamentlige virkelighedsforstielse. Og det synesjeg at man skylder
sig selv - og andre - at gare klart.
Afsluttende vil jeg sige, at Kristi kirke i
folkekirken ml, som Kristi kirke altid har
v€ret, v€re en kirke i offensiv. Den lever i
tro pl Guds kraft, den, som overstiger vore
stsrste forventninger. Nlr modstand, ligegyldighed og sekulariseringen tager til og

vi fristes til at tabe modet eller sll os til
ro med en det-er-da-ikke-sl-siemt-holdning,
trenger Kristi kirke til at harc, at Herren
selv gir foran. Han er kommet til os i Jesus Immanuel, >>Gud med. ar<<,som Matteus pointerer (Mt. 1,22 f..). Uden at 96.
ind i en hcslig Gott-mit-uns-teologi, som
der er mange afskrekkende eksempler pl i
fortidens kirkehistorie, tranger vi ikke
desto mindre til at hsre, at den kristne
kirke og det kristne menneske har flet noget, som ingen andre har, elsker, fordi man
fsrst er elsket, tjener, fordi man fsrst er
blevet tjent. Og vi trenger til at opmuntre
hinanden, nir vores tro og frimodighed p"ralyseres af en nededagsstemning,og sige
at den opstandne et iblandt os nir vi samles i hans navn (cf. Mt. 18,20). Og vi
tr€nger til at hsre det igen og igen, at den
korsfestede og opstandne er med os, n6l
vi gor folk til hans disciple, ved at dobe
og lere dem alt, hvad han har befalet os
(Mt. 28, L9 t.) - med kirken og os selv opbygget pl apostlenes og profeternes grundvold og med Jesus Kristus selv som hovedhjornesten(Ef . 2,20).
Sporgsmllet om, hvad ui vil med folkekirken mt pt en eller anden mide kunne
kombineres med sporgsmllet om, hvad Gud
vil med kirken. Selv om der er en bunke
forhold, ai har ansvaret for i folkekirken
og mi tage stilling til hen langs ad vejen,
afveje og afbalancere, sl ml sporgsmilet
om, hvad han oil med menneskerhele tiden
klinge med, og hvad han vil med vort arbejde - dersom vi da ikke vil sll os til tels
med at v€re ornatskledte embedsmend.
Ornatskledte embedsmend gor nok, hvad
de skal, men gor vi blot, hvad vi skal, og
hvad vi ikke bliver afskediget for, sL dar
folkekirken, og Kristi kirke lider.
Skal alle de i vort folk, for hvem Kristus ikke betyder noget, msdes med evangeliet, mi sivel ornatskledte som ikke ornatskledte lemmer pl Kristi legeme msde
disse med en med-liden, som man ikke bare
flot ryster ud af ermet, men som koster
noget. Det er f.orcvrigt kirkens Herre selv
det bedste eksempel pl.
Hvad jeg her har gjort geldende er ikke
et sporgsmil om at fi en flok elitekristng
625

der har deres pi det tsrre. Tvertimod er
det et f.orsag pA at minde mig selv og andre om, at som den synder, der har flet og flr - meget tilgivet, kan jeg tage en
med-synder i hinden og sige: Gud er for
Jesu Kristi skyld uores far. Lader jeg i misforstlet veniighed vrre med at sige det, si
ikke blot dsr folkekirken, men sl er jeg
medansvarlig for, at et med-menneske og
en med-synder lever og dar i sine synder.
Det et en udfordring der batter. Og jeg
mener, at kirkens Herre seiv stir bag den
og stiller den til sin kirke - altid.
(Almindeligt dansk Prestekonvent).

Teksnejledning
14. sondag efter trinitatis
lohs.5,1-15
Underberetningerne i Johs.-ev.,sl. f5. de er,
er ofte mere end underberetninger. Undertiden bruges de som anledning til diskussion, undertiden skal de tjene til afsloring
af Jesu doxa, i regelen er der et klart rnotiv til, at de fortelles. Men man kan enkelte gange komme i tvivl om, hvad der er
den pracise pointe ved hele historien. Som
nu dagens bereining om den syge, formentlig lamme eller invalide, ved Betesdadam.
Historien fortelles i og for sig meget
jevnt og ligeud. Som si ofte hos Johs. er
beretningen omhyggelig, med mange detaljer og med en ret udforlig gengivelse af
dialogen. Og Jesus foretager sig strenSt
taget ikke andet end det, vi pl forhlnd
kunne vente: da han trnffer en kronisk og
hlblos syg, helbreder han ham uden hensyn til, at det just er pi en sabbat.Derpi
forsager han at unddrage sig opmerksomhed, men forgeves. Den helbredte kender
ganske vist ikke Jesus, men han treffer
'joderne',
ham senereog rober nu over for
at det var harn, der helbredte ham. Her
standser teksten merkeligt nok. Det ville
have veret rimeligt, om vi havde flet 16
ogL7, wentuelt ogsi 18 med. De repr€senterer ikke blot afslutningen pl historien,
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Men alt i alt synes historien meget klar
og uden serlige fortolkningsvanskeligheder. Alligevel finder jeg, at den pi visse
punkter faktisk er noget dunkel, og som
hovedresultat rejser den et problem, der
har vidtrckkende konsekvenserfor det helt
centrale i Jesu forkyndelse. Det vil jeg til
slut forsoge at udrede - og fremsette et
forslag til overvejelse.
Vanskeligheden med helt najagtigt at
forsti historien hidrorer f ra, at vi nok bliver precist informeret om, hvad Jesus rent
faktisk foretager sig. Vi flr derimod ikke
meget at vide om, hvorfor han i grunden
handler, som han gar. Der stlr intet om
hans motiver eller hensigter - og det er dog
forst ud fra dem, hans faktiske adfard flr
betydning og bliver af interesse.
Problemet dukker op straks fra begyndelsen, for hvad var egentlig hensigten
med, at Jesus kom til Jerusalem? Var det
som led i sin gerning? Yar det for at provokere?SidsteB ng, i kap. 2, havde han jo
renset templet for hele det kommercielle
leben og bl. a. fremsat den udfordrende og
skebnesvangreudtalelse om at nedbryde og
genopbygge templet. Eller kommer han
denne gang blot som enhver anden from
israelit for at deltage i festen - hvad da
sA var for en? spargsmllet er ikke uden befdning, for svaret ville have sat helbredelsen af den syge i relief.
I fortsrttelse lreraf er der det sporgsmll,
om han denne gang kommer alene. Vi er
vant til at forestille os Jesus i spidsen for
sin gruppe af disciple. Men her er de ikke
n€vnt, og historien kan bedst forstls, hvis
de ikke er der. Men hvad kommer han sl
for? Er det en slags ferietur? Hele oplegget er si lsst, at alle begivenhedernebliver
tilfaldige hendelser uden plan og klar
hensigt. Hvad der kontrasterer markant
med Jesu hojtidelige og principielle programerklering i v. 77 - der jo virkelig horer med til teksten, selv om den er udeladt.
Under de omstendigheder er det srkeslost at spekulere over grunden til, at Jesus
netop dukker op ved denne sundhedskilde
- om han bare kom forbi pi vej til tem-

