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"Gud er ikke en israelit,"ribte Jesustil de jodiskeypperstepr&steri denomdiskuterede film uThelast Temptation
of Christ".Detteudsaln,lige
sA vel som filmens genereile
billedeaf Jesussom en person,der ikke er rodfasteti jodedommen,er miske - nir alt
kommertil alt - mererelevant
at beskaftigesig med end Jesu sex-hallucinationer
pi korset.Det sidstegiverfilmen en
propaganda,som den ikke
fortjener,og eftersigendehar
amerikanskekredseved deres protesterskaffetden propagandafor over20 millioner
dollars!Det fsrste er et problem,kristnetil stadighed
mi
gennemarbejde.
Gennemirhundreder har
denkristnekirke fortonetforbindelsenmellem Jesus og
hans folk. Det gor The lasi
Temptationogsi. Vel kaldes
Jesusnoglegange"rabbi..og
betegnes
en enkeltgangsom
en ,jodisk politiker". Men
hverkendetteeller et par scener, hvor man ser den svvarmede lysestage- menorien forandrer,at Jesushelt igennem er portr&tteret som en
goy- en hedning.Jesu6ndeli-

cb

ge og kulturellersdder i Det
gamleTestamente
og ijodedommener afhugget.
P9! .. n:eppesandsynligt
at billedetaiiesus i Si:orsise'sJesus-filmville haveveret mere jodisk, hvis filmen
var blevet optageti Israel som fsrst planlagt.Okonomiog pressionfra kristnekredse
-. gj_ordedette umuligt. Og
derfor kan israelskeembedsmend med rette hevde.at israeler blevetsparetfor kristne organisationersfordsmmelseved at filmenikke blev
optageti Israel,meni Marokko.
Derimoder man i Amerika
ikke blevet sparetfor antisemitiske sloganmod filmen.
Det hengervel sammenmed,
at en del joderer involvereti
film-business
i det heletaget.
I denneforbindelse
er deiinteressantat merke sig,
- hvad
Pierre Sauvage,en jodisk
filminstruktor,-siger.
Eiter at
have set The Last Temptation skriver han i Jerusaiem
Post,at hantil en visgradforstir kristnesforargelsemod
filmen.Man kan nemligikke
benegte,skriverhan,at amerikanskefilm i stor udstrekning har ignoreretamerikanske kristneslivsverdier.Som
en, der selvlaver film. er han

ikke upivirket af, at "vi jader kampegjorde,hvad derestro
mereog merebliver pegetud sagde,de skulle.Uden sovnfor vores ikke uvesentlige lssenetter. Dissekristne
"var
delagtighedi disse tingenes rodfestede i deres familier,
tilstand".
rodfestedei deresslegt, rodI The last Temptation er festet i deresland. rodfesteJesusafbilledetsomdenstore de,ja,endogi derestrosjodisneurotiker, nmin-generatio- ke rodder",skriverhan.nens portret af en frelser,
Sauvagemindes,hvordan
som man kan "forholde" sig byensAndeligeleder, pastor
tiln,skriverSauvage.
Andr6 Trocm6,under krigen
Og sf, gir han ellerslos pf, sagde:nl-ad os aldrig glemfilmen.Og pi en uventetmime,at JesuKristi Gud var Isde. Hvis filmen i det hele ta- raelsGud. Denkristnetro bliget har en pointe, si ligger ver mytologi, hvis den ikke
dennei at skildre et menne- stottersigtil jodedommen...<
skesindrekonflikt.Men dette
"Gud er ikke en israelit".
er ikke gjort pfl en serlig in- r6ber Jesusi The last Tempteressantmide. Jesu kamp tation.
med sig selv ser han som et
Hvis vi ikke selvhar krafanakronistisktema p6, hvor- ter til at sigedet, er det fint
dan kristne pAforerJesusen at en jodisk filminstruktsr
konflikt, som de har. Og han kan minde os kristne om. at
finderikke,at det passermed JesuKristi Fader- og vor Fadet billedeaf Jesus,somman der - er IsraelsGud. Vel undkan forventeaf en jode som gik Guds enestiendeSsn ikJesus.Og det stemmersletik- ke en indrekonflikt - somden
ke overens
meddet billedeaf i Getsemane- men hans liv
de kristne, han kender - og var styret af lydighed.Han
som reddedehans liv under gjordesin himmelskeFaders
andenverdenskrig
i Frankrig. vilje.
Som hans disciple i Le
Dissekristnei og omkring
byen Le Chambon reddedE Chambongjorde det. Og tagpkrjng 5000 joder. Og ger TV I ikke og viserSauvablandtdem var PierreSauva] gesdokumentarfilmmdLman
ge,lom netophar fardiggiort hibe, at TV 2 gar dett
en dokumentarfilmom-disse
kristne,som udenstoreindre

