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HVIS JAKOB HAVDE
KENDT JESUS
Det er svært at formidle sandheden om
Jesus, hvis man ikke kender ham, men
han kan alligevel være til stede, hvor han
ikke er tænkt med
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a jeg var studerende mødte jeg forventningsfuldt op til et foredrag
med en lektor i litteraturhistorie, som skulle fortælle om, hvordan Gud
gemmer sig i litteraturen.
Som litteraturhistoriestuderende glædede jeg mig naturligvis, men jeg blev
slemt skuffet. Han lavede ikke andet end
at remse bøger op, hvori en halv fyldt petroleumslampe helt sikkert var en henvisning til lignelsen om de ti brudepiger. Det
kom til at handle om »kristne billeder« i
litteraturen – ikke om Jesus.

Jesus på scenen
Det kunne jeg have sagt mig selv, for jeg
tror ikke, lektoren vil betegne sig selv som
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personligt troende. På den måde er jeg
før gået forgæves, fordi jeg har jaget efter
bøger, film og teater, hvor ophavsmanden
forsøger at bruge Jesus til at understrege
en eller anden pointe. Men min bitre erfaring siger mig nu, at det endnu ikke er
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sket, at én, som ikke kender Jesus personligt, har kunnet formidle en sandhed om
ham, som jeg ikke allerede kender. Tværtimod er det ofte et forvrænget billede af
min frelser, der møder mig.
Til gengæld mødte jeg senere Jesus
meget stærkt i teatret, netop fordi Jesus slet ikke var tænkt ind i det. Det var
en grotesk, men autentisk, historie om en
ensom dreng, Jakob, som føler sig tvunget
til at opfinde falske personligheder over
nettet for at bevare opmærksomheden fra
»vennen« Alexander.
Udfaldet er ulykkeligt, og Jakob ender
med, gennem en af de falske karakterer
på nettet, at manipulere Alexander til at
stikke sig ned. Jakob dør ikke, og det gjorde den virkelige dreng bag historien heller
ikke, men det er en ulykkelig, sand historie, og midt i det hele greb det mig, at det,
der for alvor var galt, var, at Jakob ikke
kendte Jesus.

Alt og i alle
Jesus var slet ikke tiltænkt en rolle i fortællingen, men det blev så tydeligt for
mig, at hvis Jakob havde kendt Jesus, ville
alt have set anderledes ud. Jakob, instruktøren, teatret havde ikke kalkuleret med
Gud i den fortælling, men Gud viste mig
den aften, at der hvor mennesker er, der
er han også »… Kristus er alt og i alle.«
(Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 11b).
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Han er også dér, hvor vi ikke tænker ham
ind. Og dér står han nogle gange endnu
tydeligere frem.
Line Reckweg
Fra jesusnet.dk

CI
TAT SAGT OM

JESUS’ DØD

»Jesus døde som morder, butikstyv, alfons, skattesvindler, sortbørshandler, løgner, spritbilist, terrorist,
krigsforbryder og alt hvad vi ellers
kan nævne. Fordi Jesus døde for dig
og mig! For at forsone os med Gud
i himlen og dermed bane vej til at
genoprette det oprindelige forhold
mellem Gud og mennesker.«
Asbjørn Asmussen
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/1012)

»Men da officeren og hans folk, der
holdt vagt over Jesus, så jordskælvet
og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde: ’Sandelig, han
var Guds søn.’«
Matthæusevangeliet kapitel 27, vers 54

imedia samler video og
lyd om tro til dig
Kig forbi imedia.dk

GÅ BORT MED FRED

De andre ved bordet begyndte at tænke
ved sig selv: »Hvem er han, som endog
tilgiver synder?« Men han (Jesus) sagde til kvinden: »Din tro har frelst dig. Gå
bort med fred!«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 7, vers 36-50

DEN VIGTIGSTE
Spørgsmålet i bibelteksten kommer, efter
Jesus har fortalt en kvinde, at hun får tilgivelse for sin synd. Jesus’ tilgivelse, der
er udtryk for både hans kærlighed og hans
magt som Guds søn, får mange mennesker til at spørge som de andre ved bordet: »Hvem er han?«
Jesus bliver ofte – og med rette – omtalt som den vigtigste person i verdenshistorien, men jeg er overbevist om, at Jesus
først og fremmest vil være den vigtigste i
dit og mit liv.
Han ønsker, at vi kan svare på spørgsmålet med ordene: »Han er min Herre og
Frelser!« Og ligesom kvinden, der blev tilgivet, kan vi frit komme til Jesus og bede
ham om, at han må være netop det. Han
har lovet, at han aldrig viser os bort, når vi
kommer til ham.

Han siger godt nok til kvinden: »Gå
bort… » – men det er med tilføjelsen »...
med fred«, og det kan hun og vi gøre, fordi han også siger: »Dine synder er tilgivet«
og »Din tro har frelst dig«.
Jeg ønsker, Jesus også må være den
vigtigste for dig.
Morten Nielsen

