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Jesus Kristus – døbt som du og jeg
Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af
ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive
døbt af dig, og du kommer til mig?« Men Jesus svarede ham: »Lad det nu
ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham. Men da
Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over
ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der
lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet
velbehag!«
Læsning fra Matthæusevangeliet kapitel 3 vers 13-17

Gud vil møde os
Søren Kierkegaard gjorde sig mange anstrengelser for at finde ud, hvordan
Gud kan møde os. Han sammenlignede således bl.a. med en konge, der er
forelsket i en ringe pige, som Kirkegaard kalder det. Hvordan skulle denne
konge nu erklære sin kærlighed til pigen? Den ene mulighed var at hente pigen
op på slottet. Kongen havde nemlig magt til at få sin vilje med alle i landet.
Ved at hente pigen op på slottet kunne kongen forgylde hende, og måske ville
hun være ham evigt taknemmelig. Men ville hun elske ham for det? Ville hun
blive kongelig af det eller et eller andet sted have sin kærlighed i det

almindelige liv. Den anden mulighed var, at kongen bevægede sig ud af
slottet. I Kierkegaards tankeeksperiment betyder ud af slottet, at kongen giver
afkald på alt det kongelige. Han går ikke bare en tur med sin krone på hovedet
og hoffolk i følget. Kongen opgiver sin magt og herlighed for i stedet at blive
tjener. På den måde kan han møde pigen og være sammen med hende, uden
at der er lagt pres på hende. I Kierkegaards optik må kongen vælge den sidste
måde, hvis han virkelig ønsker at vinde pigens hjerte og ikke bare hæve hende
op i herlighed.
Gud vil gerne vinde vores tro og håb og kærlighed. Derfor bevæger Gud sig ud
af sin himmel. Derfor lader Han sin søn dele vores vilkår fra fødsel til død, og
derfor lader Jesus sig døbe med samme dåb som os.

