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De dme
"MEN ER DET DA ikke Luther, der har skrevet Det nve
Testamente..?
Vi sad i deres pragtfulde
have og snakkede om hebraiske oversattelser af Det nve
Testamente. Ungerne havie
lige varet henne og plukke
en citron til aftentheen. Og
en frisk brise fra Middelhavet n6ede op i haven, hvor gode, gamle jgdiske bekendte
nu boede.
Ingen tvivl om, at hendes
spgrgsmil ikke rigtig faldt i
egtemandens
smag. Han
gjorde da ogs& sit til for at
redde situationen. Men hun,
derimod, gjorde intet forsog
pA at skjule, at det kom som
en overraskende nyhed for
hende, at Det nye Testamente var skrevet i det fgrste irhundrede.
Nuvel. Jeg tror ikke, at
hendes sporgsmil som sidan
er typisk for israelske jOder
og deres kendskab til kristne
emner. Og for gvrigt: Hvem
af os kender nogle navne pfr
de vigtigste jOdiske personer
op gennem historien, sidan
som hun da i det mindste
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spprgsmal
kendte Luthers navn?
Men situationen som sidan kender vi. At der er en.
der stiller et sporgsmAl, som
omgivelserne
fornemmer
som dumt. Og man ved ikke
rigtigt, hvordan man skal reagere og komme videre.
Men egentlig er det vel
endnu varre, at vi af frygt for
selv at komme i en sidan situation slet ikke t6r stille
sporgsmAl, eller af al kraft
forsoger at undlade at stille
dumme sporgsmil. Men det
er jo en tosset m&de at leve
pA. Hvis man da vil udvikle
sig og opnA storre erkendelse.
JEG SKAL IKKE gore mig
bedre, endjeg er. Vel kom det
ogsi bag pA mig, at hun med
den baggrund, hun har, og si
vidtberejst som hun er, ikke
vidste mere om oprindelsen
til Det nye Testamente.
Men ved nerrnere eftertanke beundrerjeg hende. Og
jeg vil gerne tage ved lere af
hende.
Man larer ved at stille
sp0rgsm6l. Man lerer mest,
n&r man tgr stille de "dumme( sp0rgsmil, vover at udle-

vere sig, ikke er engstelig for
at lagge rgst til de sporgsm6l, som andre givetvis ogi6
har, men bare ikke tor stille
af frygt for omgivelsernes reaktion. Og af frygt for omgivelsernes billede af en.
Hvis der i det hele taget er
noget, der hedder
"dumme.
sporgsm&I, skulle det vare
en menneskeret at stille dem.
Og hvis det ikke er en menneskeret, sA er det i hvert fald
en kristen ret. Det egentligt
dumme kommer vel frem.
hvis den, der har svaret, ikke
svarer pA sporgsmilet, men
kun giver den, der har stillet
sporgsm&let en fglelse af, at
vedkommende har dummet
sig.
DET MEST DUMME er ikke de dumme spgrgsmAl,
men en dum mide at besvare
sAdanne sporgsm6l p6.
Og her ramler vi mAske lige ind i et problem, som er
mere alvorligt, end vi altid
tanker pi.
Erjeg forst blevet sondagsskolelerer forventes der selvfolgelig noget af mig. Jeg begynder at sammenligne mig
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Af Kai Kjrer-Hansen
med andre sondagsskolelarere. Og jeg, som tidligere
kunne stille sporgsmil, fordi
jeg var videbegerlig, opdager
nu, at jeg ikke lrengere stiller
sporgsmAl. Ikke fordi jeg nu
ved alt om det, der har med
Bibelen at gure, men fordi jeg
sammenligner mig med de
andre og ngdig vil falde igennem. Det samme kan ske for
en ungdomsleder. For slet ikke at tale om en predikant!
Eller man har i et langt liv
deltaget i missionshusets liv
eller siddet i en bibelkreds.
Sporgsmilene bliver farre og
farre. Ikke altid fordi man
ved mere og mere, men fordi
man ganske enkelt ikke tor
stille sporgsmAl, fordi man er
bange for de andres reaktion.
Ogsi selv om omgivelserne er
ens gode kristne venner.
Hvis situationen er s6dan.
er den egentlig ikke serlig
rar at tanke pe. I hvert fald
er der grund til at overveje,
om kendskabet til elementere ting, som har med Bibelen
at gore, daler i takt med hvor
lenge, man har befundet sig i
en kristen sammenh@ng.

VEL BLIVER MAN IKKE
frelst, fordi man kan svare
p6, hvornir kong David levede, om det var omkring 500
hr fgr Jesu fodsel, eller det
n@rmere var omkring 700 6r
fOr eller 1000 &r fgr Jesu fsdsel. - fia, hvornAr var det nu,
det var?
Men alligevel skal vi ikke
holde os for gode til at beskeftige os med s&danne forhold. Ggr vi det alligevel, skal
vi ikke regne med, at vores
erkendelse bliver stone.
Under alle omstandigheder: den, der ikke tor stille
sporgsm&I, lerer mindre og
mindre. Den, der tor stille
"dummeo sporgsm&I, lerer
mest.
Fri os fra den situation, at
vi larer lidt af try4t for dem,
der ved mere. Det er ikke
verdigt for et kristent fellesskab.
Tvertimod
skulle vi opmuntre hinanden til at dumme os lidt oftere og vove at
stille de
"dumme" sporgsmAl.
Det bliver man klogereaf. Vi
er jo alle pA vej.

