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Men da Johannesi sit
fangsel hsrte om Kristi
gerninger,sendteham
bud ved sinediscipleog
spurgteham: >Er du den,
som kommer,ellerskal vi
venteen anden?<Da sva-

rede Jesusog sagdetil
dem: >Gi hen og fortal
Johannes,hvad I hsrer
og ser: blinde ser og
lammegAr, spedalske
rensesog dove horer,
dsde stir oD, og evangeliet forkyndes for fattige, og salig den, som ikke forargespA mig<. Da

Ogsi de storehar derestvivl at kampe med, selv om de ofte mA skjule
den, fordi den sag, de stllr i spidsen
for ikke kan tAle, at tvivlen kommer
til udtryk. Men et menneske,der er
mereend en stor person,tor give udtryk for sin tvivl. OgsAuden at tage
hensyn til hvad baggrundsgruppJn
mAttesice-oc om mcninqsmlllinqclne

nu de gik bort, gav Jesus
sig til at tale fil tolkeskarerneom Johannes:
>>Hvorfor
gik I ud i orkenen?for at seet ror, som
svajerhid og did for vinden?Nej, hvorfor gik I
ud? for at seet menneske,kledt i blsde klader?Se,de, som gAr med

At et stort menneskei mangdens
pdhsr giver et andet stort menneske
denne anerkendelse,
er jo et smukt
trek. Sidanneklap er ofte en mangelvare blandt de store,som hver for sig
har tilhengere.Men standservi her,
glr vi galt af teksten.
Nir Jesussicer

blsdekleder, er i kongernesslotte.Nej, hvor
for gik I ud? for at seen
profet?Ja, jeg sigerjer,
endogmereend en profet. Han er den, om
hvemder stdr skrevet:Se,
jeg sendermin engelfor
dit Asyn,han skal bane
din vej foran dig<.

laring om, at Johanneser mereend
en profet, pegerJesuspi sig selv.
NAr Johanneser mereend en profet,
er Jesusendnumere.Nir vi forsoger
at kasseJesusind i en kategorisammen med de andre storei historien,
udfordrer dennetekst os. Den stiller
det nargAendesporgsmilom, hvem
poentlio

OgsAde storehar derestvivl at kampe med, selv om de ofte mA skjule
den, fordi den sag, de stAr i spidsen
for ikke kan tile, at tvivlen kommer
til udtryk. Men et menneske,der er
mere end en stor persoR,tor give udtryk for sin tvivl. OgsAuden at tage
hensyn til hvad baggrundsgruppen
mitte sige,og om meningsmAlingerne
vil faldeaf dengrund.
JohannesDsber er en af historiens
store,somer arlig i sin tvivl, en arlighed, som ikke tager hensyntil bag.
grundsgruppens
fremgangog succes.
,€rlig over for sig selv, overfor sine
discipleog ikke mindstover for Jesus.
Om det er fordi, han er i fangsel,
han er kommeti tvivl, er ikke godt at
vide. Hans revsendebudskabhar fsrt
ham derhen.Uden at han selvforstAr
sin egenposition,som den gamletids
sidsteog endegyldige
profet, delerhan
skebne med andreprofeter fsr ham.
Det hsrer med til profetjobberar lide.
Og hverkendet eller at blive profet
valger man selv.Det gor Gud.
Profeterneshistorie i GT viser, at
det kan v&re et hirdt lob. Som profet
talerman jo Gudsord - og regnessA
som farlig eller latterliggsres.Men
farlige personer,om man vil: tosser,
der tsr sige det, som Gud vil have
sagt, har Guds menighedaltid haft
brug for. Tosser, som den ene dag
med fasthedtsr proklamere,som Johanneshavdegjort det, at Jesus Der
starkere end mig< (Mt 3,ll) og en
andendag tor sporgei sin tvivl: Er du
- Jesus- den, der skal komme?Er
du Guds svar pA lsfterne om en tid
medet nyt fortegn?Er du fortegnet?
Hvad Johannesikke er klar over,er
Jesus.Jesusv6d nogit om Johannes'
placeringi frelseshistorien.
Men Jesus
ved ogsl noget om sin egenposition.
For Jesus er Johannesmere end en
profet.

At et stort menneskei mangdens
pAhsr giver et andet stort menneske
denne anerkendelse,
er jo et smukt
trak. Sidanneklap er ofte en mangelvareblandt de store,som hver for sig
har tilhangere. Men standservi her,
gir vi galt af teksten.
NAr Jesussiger om Johannes,at
han er mereend en profet, liggerdet i
luften: Nir I hsrer efter, hvad de
gamle profeter har sagt, hvor meget
mereskal I sAikke lytte til Johannes.
Men pA dennemdde sigerJesusogsi
noget om sig selv. Jesus er pA dette
punkt mereubeskeden
end Johannes!
Dettekan ententolkessomudtryk for
en religios fanatikers vanvid. Eller
det kan tolkes,som Mattaus og den
kristnekirke med ham har gjort det,
som udtryk for Jesu enestAende
bevidsthedom at vare den ganske
sarlige, Messias, den levendeGuds
Ssn.
For nir forlsberenkan betegnes
om
en, der er mereend en profet, hvor
megetmere mi sA ikke Jesusv&re,
han, som Johanneshar pegetpi. Et
tema, som er starkt markeretnetop
hos Mattasus, idet Jesusom sig selv
siger, at han er mereend Jonas(Mt
12,41),mereend Salomon(Mt 12,42),
(Mt 12,6)og
storreend helligdommen
herreoversabbatten(Mt 12,8).
Siv, der ster og svajer, dognfluer
med et budskab,der dsr for fluerne,
er der nok af. Og menneskermed
lekre klader, der virker som surrogater for fattigemennesker,
hvad enten
man er fattig indeligt eller materielt,
er der ogsi nok af. Men dem med de
lakre klader, hjalper os jo ikke, nAr
vi er ude at hange i tovene.Og de
lakre klader, bAret af mennesker
med hjerter,der fryser,hjalper heller
ikke megeti deresbarskehverdag.
N{r Jesusderfor gav mangdenbe-

lering om, at Johanneser mereend
en profet, pegerJesuspA sig selv.
Nir Johanneser mereend en profet,
er Jesusendnumere.NAr vi forsoger
at kasseJesusind i en kategorisammen med de andre storei historien,
udfordrer dennetekst os. Den stiller
det nergAendesporgsmil om, hvem
det egentliger, vi venterpi. Den advarerimod at laveos en Jesus,der er
mindreend ham,Gudsord proklamerer. Og den animereros til piny at
sporge efter, hvem Jesusegentlig er
for os i dag,og hvad han vil medos.
Men samtidig er tekstenfyldt med
optimisme,ikke blot til en fangslet
Johannes,
menogsAtil os kristne,som
ikkeblot har tvivl, menhvadvarre er:
er lammet af en nederlagsstemning.
Nir Jesusville have med sin tids spedalskemenneskerat ggre, er der hAb
for vor tids >spedalske<.Nir Jesus
kunne opvakke dsde, er der ogsi
hib for os, ndr dsdener ligerundt om
hjornet. Hvad Jesuskan udrettei dag
er mereend det, som vi almindeligvis
opmuntrer hinandenmed, fordi han
er mere end det storstemenneske.
Og med den evangeliske
optimisme, bliver der ogsAoverskud til at
forkynde de godenyhederfor fattige
- i ord og med penge- sA tunger
kan glodei Jesunavn, >hoshedninger
sivel somjsder<.
Gadvide,om denskonomiskekrise
i missionsselskaber
for >hedninger
sAvel somjsder< har noget at gsremed,
at vi har gjort Jesusmindre, endhan
er? Og gad vide, om den lammelse
pA det personligeplan med Gud, som
mange af os marker, har noget at
goremed,at Jesusikke er mereendalle de andrestore?
Gsr vi ham mindreend han er, gor
vi os selvtil taberne.Og sAforkyndes
evangeliet
ikke for de fattige,hverken
i ord ellermedpenge.

