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Tagimodvid$esbyrdet
4. s4ndagi advent,
Johs.I.19-28

Men evangelistenkan ogsi pegepa
andre vidner. Skrifterne vidner om
Jesus,Faderenvidner. Jesusselv vidner. Det sammeggr Helliginden og
disciplene. Og ikke at forglemme
JohannesD6ber. Ogsfl han vidner.
I prologen har Dgberen allerede
AF KAI KJ/ER HANSEI{
lagt rost til vidnesbyrdet,at >den
dr.teol.
kommende<<,
dvs. Jesushar varet til
Ingen, der leser Johannesevangeliet, forud for Doberen. At Doberen var
kan vere i tvivl om, hvad evangelifgdtf4r Jesus,betyderikke, at han har
stenJohannesmener om Jesus.Alleforrangen for ham. At han er blevet
rede i den storsliede indledning,i
en offentlig kendt personfpr Jesus,
prologen,prasenteresJesussom det
indeberer ikke, at han er mere betydguddommeligeord, der pi en spendningsfuld end sin fretterJesus.DObeingsfyldt mide var hos Gud og var
ren er en r@st,som skal forberede den
Gud, og som blev menneskei Jesusaf kommendeskomme.
Nazaret.Evangelistenselv vidner for
Deputationen af jpdiske ledere fra
sin egennutid om, at Jesuser Kristus, Jerusalem,som sendesud til DObeGuds sgn.Tror man pi hansvidnesren, har til opgave at afklare, hvem
byrd, ffrr man livet fra Gud i eje.
Dgberenegentlig er. Jesuser endnu

uden for deressynsfelt.Hvem er du? 't
sporgerde. Og de fir et klart svar.
4
Han er ikke Messiaseller en messi- i:
I
ansk skikkelse. I Dgberensnegative t
vidnesbyrdom sig selv antydes,at
den kommende rent faktisk er kom- t
met - for de religiose ledere stadig
I
som den ukendte.
Mellem linjerne fir evangelisten
Johannessagt, at der ikke var nogen
rivalisering mellem de to fatre, mellem Dgberenog Jesus.Og skulle nogle i hans samtid mene, at Doberen var
den sandeMessias og Jesusden falske Messias,vidner evangelisten
imod en sidan opfattelse.
EvangelistenJohannesved selvfglgelig udmarket godt, at der ikke kan
skabestro pi Jesusved bare at sige,
hvem JohannesD4ber ikke er. Men
efter at nysgerrighedenfor den komL
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mende er vakt, vidner Johannes
D0ber neste dag og siger om Jesus:
>>Se,
der er Guds lam, som barer verdenssynd.<
Egentlig er det lidt rrgerligt, at de
ord ikke er med i teksten til fjerde
spndagi advent. For evangelistenJohannesh4rer tingene nemlig sarnmen.
Jesudgd er for ham ikke et appendiks.
Han vil have sine hsere til at tanke tingene sammen.Sidan som ogsi
Grundtvig g4r detpi sin omvendte
mflde, nir han siger, at pflske og pinse
udsprangafjul. Ingen virkelig piskeog pinseglade,uden at julens budskabmedtankes.Og for evangelisten:
intet vidnesbyrd om ordet, der blev
k6d, uden at tanke pi manden pi korset, Guds lam, som berer verdens
synd.

JohannesDober havde forstiet det.
Hans fetter Jesusvar megetmere end
han. Middelaldereirsmalereforstod
det ogsfl, nir de undertiden fremstillede JohannesDgbei med en overnaturlig stor pegefinger, der pegedehen pfl
Jesus.Og ikonmalerne har forstfiet
det, nir de fremstiller det lille Jesusbarn med ligklader og liggende i en
krybbe, som egentlig er en kiste! Gad
vide, om vi har forstiet det? Og tgr
vidne om det! Ogsi ved juletid. At
barnet i krybben skal tolkes i lyset af,
hvad der senereskete med denne
mand pA korset - og omvendt!
TOr vi, si kan vi ogsi synge:
FodterHerren af enmg,
og vi ej fodes til atd0,
Gud med os, Immanuel,
Immanuel

