l0isteligt Dagblad

Af
Kai Kjer-Hansen

3.sondagi advent

Tvivlogtro
,tV

Mattaus,l1.kap. 2 til 10.
Da Johannesi fangselet
hsrteom Kristi gerninger,
sendtehan bud med sinediscipleog spurgteham:"Er
du den,somkommer,eller
skalvi venteen anden?"Jesussvarededem:"Gi hen
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lammeg[r, spedalskebliver
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er den,der ikke forargespA
mig". Da de var giet, BegyndteJesusat tale til
folkeskarerneom Johannes:
"Hvad gik I ud i srkenen?
for at se?Et siv,der svajer
for vinden?Nej, hvadgik I
ud for at se?Et menneskei
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LgRDAGSSIDERNE
Men nu - i fangslet - sporgelhan Jet ikke sfr almindeligt, at
tvivler og kommer-i an- susvia sinesendebud.,Er du den,som
kommer,eller skalvi venteen anden?"
:n her op tit jul moder vi
Naturligvis er der intet eva-ngelium
ngel.., iremlig Johannes

PA den dag skal de dsve hsre, hvad
der stAr i bogen,og de blinde ojne se
trods mulm og morke. De hjalpelose
skal igen glade sig over Herren, de
fattige skal juble over Israels Gud"
(Es 29,17-19):
"Da skal blindesojne
det reJte perspektiv, fordi vi andre ibnes og doves srer lukkes op, da
engeleller sendebudfik
f Jelus, at det blomstrede smAofte gor os forkerte tanker om de springer den halte som hjorten, den
tro.. Evangelis- stummestunge bryder ud i jubel" (Es
engird. Dette budskab store per-sonligheders
til-ham via nogle andre ten ser i hvert fald ikke ud til at have 35,5-6):"Gud Herrens ind er over
vordan Johann-es
Dsber taget anstsdaf ,at Dsberen- han, som mig, fordi Herren har salvetmig. Han
I budskabet, gives der bidekan betegnessomGudsengelog har sendtmig for at bringe godt bud€n, 'dgr.e.r nJeleend gn profet( - var skab til fattige og lagedom til dem,
Et par kapitlei senerei
roget.indi tvivl-og anfagtelse.
hvis hjerteer knustu(Es 61,1).
:ggei denrie uengel* sit
Med henvisningentil noglefaktiske
klen i fengslet ifuaka- ;! Tvivl orfr anfaStelse-hsrer nu enforhold, som havde fundet sted, siger
rhavet.Og lkke nok med " g1\8 troens verden til. Det gelder
erespAeifad, si Herodi- pe{e fo1 store^ogfor.smi personlig- Jesusaltsi, at han er opfyldelsenaf
, bririgedetteenglehoved l9d9tr Det anfPgtgltdg.i denne for- Guds forjattelse. Hvad han havde
bindelseer, at de sikaldte store ikke gjort, overgikde almindeligemessianrende,som samiren med
evet ramt af Johannes' iignalerer dette forhold nogetklarere ske forventninger.Som Johanneser
til de sikaldte smA. Pi dette punkt mereenden profet, er Jesusmere,end
else.
kan Gud-s9ng9! med dea store pege- hvad man ventede sig af Messias.
e han stiet og peget pi
finger altsi ikke angribes. Dermed Hvad Esajashavde sagt,at Gud ville
var opfyldehJn af-lsffet
gsre,det giorde nu Jesus.For evangekommeirde"skulle kom- stir han som et lysendeeksempelfor
alle andre, der bide vil tale til andre listen utvivlsomt endnu et tesn pA. at
ders kunstnerehar eivet
qm .Gud og samtidig selv tiltales af Jesuser af guddommeligopri'nde[e.
vernaturlig stor pegifinKendsgerningerkommer man ikke
ent positivt.Det er nem- cud.--.
'igtigt at pegepAJesus.I
godt fra at benagte. At der foregik
_ Tidligere havdeJohannespege-tgi
Jesusfor andre.Nu pegerJesuspi sig usedvanlige ting omkring Jesus bevar-der imidl-ertid oesi
fattede fingeren som-en selv for Joh-annes.Han gor det med nrcgtedeikke engang hans modstanord-fra-profeten-Psajas,-ord,der.nu dere. Men kendsgerningerkan tolkes
nger. Heli forkert var
finder deresopfyldelsei Jesugerning: forskelligt. Jesu undergerningerblev
elie nu heller ikke. Jors forkyndelseindeholdt
"Dine dsde bliver levende,deres lig af nogletolket som et tegn p6, at han
stir op" (Es 26,19):"Det varerkun en stod i ledtog med de onde inders fyrhab. Habet var knvttet
kort tid, si bliver Libanon igen en ste. Af andre blev de tolket som et
kulle komme.Det hivde
frugthave,og Karmel regnesfor skov. tegn pi, at han var Guds enestiende
og rAbt ud.
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ssn. Med Jesusvar var det nu lagt op
til Johannesat tolke Jesu gerniige..
Tolke dem rigtigt, gsr man i-tro.Tilke
oem lorlcert, gar man i vantro. Men
tolkesskal de. Jesugerningkan nemlig ikke settes pi mitematJskformel.
Og derfor mi computermennesker
med hovedersom regiremaskinersive
9p.,.n4rder tales o_mGuds lofte og-opfyldelsenaf det i Jesugerning.Fjr sidannemenneskerer d6r entei for meget i loftet, som ikke opfyldes matematisk korrekt, eller dei er for meset
i opfyldelsen,som ikke til punkt-og
prikke stemmermed Guds g'amlelsfl
te.
JohannesDsber var stor. Det er i
avrigt alle, som stiller sie til tieneste
for Gud. Han sagde,hvid dei skulle
sig-e-s
fra Gud, og opfyldte dermed sit
kald som profeten,der skulle indvarsle Messias-tiden.
Og nir han ikke kunne fA tingene til at stemmeos kom i
tvivl, sendtehan bud til JesuslDet er
vist ogsi det eneste,der kan hialpe os
i en lignendesituation.Nir 6n Guds
engel som JohannesDsber kan komme ^i tvivl, kan vi andre det nemlig
ogsi.
Jesus,der bragte godt budskabtil
verden,smiderikke tvivlendetroende
eller troendetvivlere pA porten. Han
erklerer den salig, som ikke forarqes
pi ham eller tager anstsd af haml I
dette finder troentrsst vedevangeliet.
Al tvivl til trods.

