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2. sondagI
fasten

Af Kai Kjer-Hansen

Undtagehen
Matt 15,21-28:
Jesusgik bort derfra og
drog til omriderne ved
Tyrus og Sidon.Og se,en
kana'anaiskkvinde kom
fra den sammeegnog ribte: "Forbarmdig over
mig, Herre,Davidsson!
Min datter plagesaf en
Men han
slemdaemon."
ivaredehendeikke et ord.

Og hansdisciplekom hen
og bad ham. "Send hende
vpk! Hun rAberefter os."
Han svarede:"Jeg er ikke
sendttil andreend de fortabte fir af Israelshus."
Men hun kom og kastede
sig ned for ham og bad:
,Herre, hjalp mig!" Han
sagde:"Det er ikke rigtigt
attage bsrnenesbrod og

give det til de smi hunde." Men hun svarede:
,nJo,Herre,forde smi
hundeader da af de smuler, somfalder fra deres
herresbord."Da sagde
Jesustil hende:"Kvinde,
din tro er stor. Det ske
dig, somdu vil. Og i samme ojeblik blev hendes
datter rask.

Han - Jesus - svarede hende - den
kana'aneiske kvinde - ikke et ord.
Og: Han svarede:Jeg er ikke sendt
til andre end til de fortabte fir af
Israels hus. Og videre: Han sagde:
Det er ikke rigtigt at tage bsrnenes
brod og give det til de smi hunde.
Det er afvisning, si det forsltr.
At msde et menneske,der er i nsd,
med tavshed er noget af det mest
ubarmhjertige, man kan tenke sig.
At msde en kvinde af hedenskherkomst med ord om, at ens sendelse
kun gelder ens eget folk, det jodiske, forekommer ikke mindre
ubarmhjertigt. Og selv om "de smi
hunde" kan forstis om kaledyr, og
ikke nsdvendigviser et negativt udtryk for hedninger, kommer man
dog ikke uden om, at der med de
smi hunde i denne beretning er
ticnkt pi hedninger. Med bsrnene
tankes der pi joderne.
Jesus afviser. Kvinden insisterer.
Pi den mide taler denne beretning
ogs6om tro, ja, netop om tro, sA det
forslir. Pi baggrund af Jesu afvisning profileres kvindens tro. Hun
fanger jo Jesus i hans egne ord.
Hedningekvindenvinder over joden
Jesus.
Som sidan siger denne beretning
os hedninger en masse.Troen er ogsi for os. Samtidig indeholder beretningen en kritik af dem i Israel,
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LgRDAGSSIDERNE
som ikke reagerede p[ Jesu virksomhed med tro, men tvartimod
med vahtro, som ogse er en slags
tro.
Alligevel udgor Jesu msde med
den kana'anaiske kvinde en undtagelse. I et frelseshistorisk lys var
Jesussendt til Israel. I landet Israel
virkede han, blandt joderne talte og
handlede han. Han drev Israelsmission. Hans msde med ikke-joder
var undtagelser,der bekrafter denne regel. Hermed var der givet et
signal om, at tiden skulle komme,
da det, der var gjort i Israel og for
Israel, ogsi skulle galde for hedninger. Men det var fsrst efter sin
dod og opstandelse,at Jesusbefalede sine disciple, at de skulle gA hen
og gsre alle folkeslag til hans disciple.
Messias tilhsrer Israel. Messias
tilhsrer det udvalgte folk. Hvor
meget ubehag nogle end fsler ved
talen om et udvalgt folk, forstir vi
hverken Jesu msde med denne
kvinde eller Guds frelseshistorie i
det hele taget, hvis vi forbigir Bibelens tale om udvelgelse. En udvelgelse, som er et privilegium,
men samtidig er en forpligtelse til
at falge udvalgerens spilleregler.
Udvalgelse og lidelse er ogsi to
storrelser, der henger sammen, er
to sider af samme mont, sidan at

der b6de kan tales om det udvalgte
folk og lidelsernes folk. Pi tilsvarende mide kan der tales om Jesus
som Guds udvalgte son, samtidig
med at han er lidelsernesmenneske.
Denne tanke kan i ovrigt viderefsres pi den kristne menighed.
Selv om det svimler for os, taler
Det Nye Testamenteom, at vi alle joder sivel som hedninger - er udvalgt i Kristus fsr verden blev
grundlagt (Ef 1,4). I Mattheusevangeliet giver forfatteren allerede
i det fsrste vers et signal om, at det
evangelium, som stammer fra Israel, ogsi har betydning for hedninger, idet han prasenterer Jesussom
"Abrahams son(. I ham er Guds
lsfte til Abraham blev opfyldt: "I
dig og i dit afkom skal alle jordens
slagter velsignes" (1 Mos 28,14).
Lsftet til Abraham inkluderede gc.
de nyhederfor hedningeverdenen.
For os ligesivel som for de fsrste
lcsere af Matthausevangeliet er
den tid forbi, hvor Jesusikke svarer
os hedninger et ord. Hans Israelsmission inkluderede i princippet en
hedningemission, en mission, der
dog forst blev ivarksat efter hans
dod op opstandelse.
Evangeliet er ogsi for os, der er
af hedensk herkomst, det evangelium, som kommer fra Israels Gud,
ham, som vi for Jesu skvld kalder

vores himmelske far, og endda taler
hebraisktil, nir vi i tro sigerAbba!
Men evangelieter kun for os hedninger, hvis det samtidig og stadigvek er for joder. De fsrste Jesustroende jader havde - naturligvis ingen problemer med, at Jesushavde drevet Israelsmission.De havde
heller ikke stsrre problemer med,
at Jesu gerning ogsi gjaldt hedninger. Problemet var snarere, om de
hedninger, der kom til tro, skulle
blive joder, et synspunkt, der blev
afvist ved det slkaldte Apostelmode i Jerusalem(ApG 15).
I dag er der nogle kristne, der
mener, at Israels folk ikke har brug
for Jesusfor at v&re tro mod Israels
Gud. Er det synspunkt rigtigt, har
vi hedninger det nu heller ikke. Alt
det gode vi i evangeliet om Jesus
har flet fra Israels Gud, er et afledt
gode. Det er afledt af noget, der
fsrst blev forkyndt Israel, fsrst
gialdt Israel og stadig galder det
jodiske folk.
Pi en forudgribende mide viser
beretningen om den kana'anaiske
kvinde, at evangeliet ogsi gelder
hedninger. Bare vi mitte have en
tro som hende, sidan at den med
Guds hjelp kunne gore indtryk pi
bide hedningerogjoder.
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