Af Finn Buhl

Fastelavn betyder ”aftenen før
fastens begyndelse”: Fasten varer i
40 hverdage inden påske, og så kan
protestanter og katolikker ”skændes”
om, hvorvidt Skærtorsdag er en
helligdag eller ej.
I Den Protestantiske Kirke fejres
Skærtorsdag som helligdag, og vi
hævder, at det er denne dags aften,
nadveren blev indstiftet, men Jesus
og disciplene fulgte det jødiske
døgn, så det må være den aften, vi i
dag regner for onsdag aften, Jesus og
disciplene holdt påskemåltid, og
Jesus altså indstiftede nadveren. For
i jødisk tradition starter døgnet kl.
18.00 og slutter næste dag kl. 18.00:
”…Så blev det aften, og det blev
morgen…” 1. Mos. Kap. 1 vers 5,8,13,19,23 og
31.

Nu spiller sådan en ”lille” detalje
imidlertid ingen rolle. Det vigtigste
er, at indstiftelsen for nadveren
markeres i menighedens kreds….til
erkendelse,
selvransagelse
og
omvendelse.
Matt. 3.16 – Mark. 1.10 – Luk. 3.22 – Joh. 1.32: ”…Helligånden dalede ned over Ham i legemlig
skikkelse, som en due…”

Epiphani betyder ”Tilsynekomst”, og var
oprindelig festen for Jesu Dåb i Jordan floden,
hvor Han blev åbenbaret som Guds Søn. Festen

holdtes i Den Østlige Kirke d. 6. januar, men da
Romerkirken ”overtog” festen, ændredes festens indhold til ”Hellig Tre Kongers tilbedelse

af BARNET”.
Dette skyldtes formegentlig, at man ville styrke
teologien om ”Jesu Præ-Eksistens”, og svække
”Adoptions Teologien”, som nogle kredse
tolkede ”Jesu Dåb”.
Med ”Hellig Tre Konger festen” opnåede man
også dét, at d. 25. december klart fremstod som
festen for ”Jesu Fødsel” og ”Hyrdernes
tilbedelse af BARNET”: Der var nu en
”ramme” om ”Jesu Tilsynekomst”.
Med Reformationen genindførte man læsningen
om ”Jesu Dåb”, men denne gang på Fastelavns
søndag……...Dermed kom de to sakramenter,

Luther accepterede, til at stå som en ”ramme”
om Fasten.
Den ”ramme” er desværre brudt igen med
indførelsen af anden tekstrække: Således læses
det ene år Mattæus Kap. 3 vers 13-17 om ”Jesu
Dåb”, og det andet år Lukas kap. 18 vers 31-43
”….Se, vi drager op til Jerusalem…”
Personligt kunne jeg godt tænke mig, at den
Danske Folkekirke langt stærkere markerede
”Hellig Tre Konger” og ”Jesu Dåb”…hhv. 6.
januar og fastelavns søndag…således disse to
”rammer” igen kunne virke som ”støtte” for
FORKYNDELSEN.

Ha´ en munter Fastelavn.

Lukas kap. 24 vers 30: ”…Og mens Han sad til bords sammen med dem, tog Han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne,
og de genkendte Ham, men så blev Han usynlig for dem…”

