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Fristelserne
i TV

Cand. th.eol,.
Kai Kjer-Hatxsen,
der er Le.rer ued det
sdkaldte M eni,g lted sfakul,tet
t Arhus, sender denne
krltlske kronr.k onx de
'
,,uer dsli,ge pr @d?kenef
i, fjernsgnet.
Han erkl,@rer,
at evangeltet bleu tabt
pd, gulaet, og at talerne
faldt for fjernsAnets
frtstel,ser til at happe
deres eglen pri.uatf i,losofr.

DET er forfriskende at msde
for
mennesker, som . kemper
deres ideer med 6ben pande og
rene viben. Et sddant msde er
velgorende,
uanset om man
sympatiserer
med de pigaldendes ideer. Ja, selv dem,
som kamper for et mil som er
diametralt modsat af ens egen
kan man kun respektere, nir
kampen fsres i erlighedens og
redelighedens navn uden at
og camouflere ens
fordakke
metoder og mAlsetning.
Det ville nok vere uretf:et'domme
alle
seks
digt
at
,,verdslige" pradikener over eI)
kam i den nyiig afholdte TV,serie med baggrund i beretningen om Jesu fristelse. Der blev
ja,
sagt mange sandheder helt
imellem
ligefrem
ind
vise ord. Alligevel sidder man
titbage med et forstemmende
indtryk. Og en tendens tegner
sig for en. For skont de enkelte pradikanter - eller causeuvel mi formodes at
rer
fra
vEere
,,programmeret"
fjernsynets side til at sige netop det, de gjorde, er dette dog
ikke nok tii at retferdiggore
den brug af Jesus, som flere
gjorde sig skyldig i. Flere af
dem faldt nemlig for fjernsynets fristelse. Fristelsen til at
bruge Jesus for at Jremrne
egne synspunkter og formel.

Denne fristelse var stor - indrommet! Si stor, at man falclt.
Fristelsen blev brugt til at
skaffe sig magt over menneskers sind ved bl. a. at bruge
Jesus i kampen for oproret og
revolutionen. I det folgende
skal blot et par eksempler
traekkes frem fra Ebbe Reich
'Klovedals og Su;ranne Broggers pradikener, og si ovellade til andre at bedomme om de
pladilianter
avrige
undgik
denne tendens.
Ved at falde for fjcrnsynets
fristelse sogte man at plofitele
pA intetanende, gocltroende og
og
forsvarslose mennesker dem er der nogle stykker at i
dette land uanset hvor dsbte
de er. Dette forsog pi at skaffe
sig profit adskiller sig ikke fra
den profit, som det kapitalistiske system kan opvise si mange skrekkelige
eksempler p&.
profitmaTV-predikanternes
geri kommer dog i et desto
grellere lys, da de klart har ojnene oppe for og fordommer
det
kapitalistiske
samfunds
profitres
og umenneskeliggorelse.
For ikke at tabe denne plofit-skabende chance mAtte disse predikanter kompromittere
sig og gA ind pi fristerens spilleregler. I stedet for at stille
sig til rAdighed undcr forud-

satni.ng af, at man selv mAtte
vrelge sin tekst, tog man teksten fra Det nye Testamente
uden i synderlig haj grad at,
have lyttet til dens indhold.
For at redeligheden ikke skal
tabes, er det helt nodvendigt at
lytte. Lytter man ikke, kan
man mAske nok bruge en given
tekst som splingbret f or sin
cgen private filosofi - og denkan naturligvis
ne filosofi
enten vare positiv eller negativ eller bare s&dan lidt midt
imellem - men tilbage stir alligevel uledeligheden.
Redeligt havde det varet for
parters
vedkommende,
alle
hvis de nevnte predikanter
havde fiet taletid til at propagandere og missionere for deres egne ideer ud fra f. eks. et
politiske
af de eksisterende
partiers trivselsprogfam,
elletr
at forkynde ud fra et af vor
angiende
tids
domsprofetier
verdensforureningen
eller ressourcefordelingen, eller at for.r
tolke en tekst som beskriver
verdens nsd for storstedelen af
Jordens befolkning.
Si havde man med redeligheden i behold kunne sige,
hvad man sagde. Se havde
man kunnet give et eksempel
pi, hvad udlagning er for noget. I stedet for de indlegnin-
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eret Jesus er, bibelsk bedomt,
en falsk Jesus! Det sarune
gelder naturligvis en hviiken
som helst anden person fra
foltiden, som man soger at
indpasse i nutiden.

*
ger i den bibelske tekst, som
Eller: Jesus gsres til talsmand
for at smadre to-somheden,
nu blev resultatet.
Dette betyder ikke, at Krisksnt han i en anden sammenstus-troende mennesker ignohaeng talte meget ophojet om
det monogame aegteskab, torerer de omtalte problemer,
,somheden, som lravde en livshvis opkomst netop skyldes
menneskets synd. Men lige sA
varig karakter. Vel er fortolkforkert som det er at fore krig - ning en vanskelig kunst. Indlbgning, derimod, det letteste
rned kirkens velsignelse, og
af alt.
misbruge evangeliet til det sAdan som Suzanne Brogger
Nir man bruge;: Jesus uden
rigtigt bemeerkede indledningshensyntagen til sammenhaenge
vis - lige s& forkert er det at
og uden forst at have skaffet
bruge Jesu eller Guds navn i
sig et helhedsbillede af Jesus,
ens krig for et ganske bestemt
kan man nok, nf,r heldet ef
trivselsprogram eller op):oi.
ude, komme frem til en lang
punkter, som kristne
I saerdeleshed n&r resultatet
rekke
bliver, at den eneste mide vi
kan sympatisere med. Hvor
kan msde Satan pA er at give
vaesentligt det end er at f& disse enkelte sandheder frem, s5.
rigtigt brod - i stedet for plastickultur - og rigtigt folkestybliver dog slutresultatet for'kert.
re - i stedet for det vi nu har
- og si lade os noje med vor
NAr rnan f. eks. gir ud fra
dagligdags tro uden om kirsom Suzanne Brogger - og det
kens dogmer, sAdan som Klsvepi tvers af Jesus - at Jesus
dal konkluderede; eller at udtroede pi mennesket, eller som
og
karlighedsbegrebet,
vide
Klovedal, at vi kun kan vere
den begransede
tilintetgsre
pA hold med Jesus, hvis vi gor
som toform for karlighed
(og
noget helt ekstraordinert
somheden er udtryk for, sidan
at vi har kraft i os til at
sor.n Suzanne Brogger plederegore dette), s6. er ens premisde for.
ser af en s&dan karakter, at
slutfacit * alle de gode ansatFortolkning er en vanskelig
ser til trods - bliver en kariheden i behold kunnet sige,
katur af Jesus.
sket ikke lever af brsd alene.
Folgen af at bruge Jesus ud
Og konklusionen er: Den enefra ens egne pramisser er, at
ste mAde at msde Satan pe og
han blivcr misbrugt, En halvovervinde ham er at give brod!

Havder man eksempelvis at
Marx, n6r han talte om religionen som opium for folket, ikke
sigtede til kristendommen, men
kun tenkte p& alle de andre
religioner, si siger man en
halv sandhed; men samtidig er
denne halve sandhed logn, eftersom Marx ikke satte en beskyttende klamme om kristendommen.
Og hrevder man
ud fra
Itlaos lille rode, at han er
fortaier
for
afskaffelse
af
klig, og sA i sin missionsiver
forkynder, at l\{ao er pacifist,
og kun snsker at bruge ,,indelige" vAben i sit forsog pi at
komme revolutionens modstandere til livs, si siger man noget ligtigt, nemlig det, at Mao,
som ethvert andet tenkende
menneske snsker fred.
Men samtidig fordrejer man
hans tanker, forvrEnger
dem,
fordi han i samme 6ndedrag
siger, at krig kun kan afskaffes
gennem krig, og for at slippe
af med gevaeret er det nsdvendigt at gribe til geveret.
Nu er der neppe mange, som
vii bruge Marx, Mao eller nogle af vor tids revolutionere
til at Iegitimere kristendommen med. Dertil er de alligevel
for smi. Derimod er der en hel
del, sorn vil bruge Jesus til at
legitimere deres egne onsker,
visioner og dr6mme, uanset om
de nu gAr i marxistisk
eller

kapitalistisk
retning.
Begge
dele er lige forkastelige.
Underligt er det - men en
kendsgerning kan man jo bare
konstatere - at det er nsdvendigt for revolutionens og oprorets talsmend i vor tid at benytte sig af overtalelsesdefinitioner for at vinde mennesker
til deres program. Og kan det
p6vises, at kristne i ikke.kristne kultursammerrhange
benytter sig ef samme taktik, kan
det ikke uok beklages. Kristengnsker denne kondommen
frontation,
si mennesker kan
tage afstand fra den ud fra de
rigtige premisser
eller forkaste den ud fra de samme pramisser.
Pi vor del af kloden er det
jo en menneskeret at benytte
sig af Det nye Testamente
uden fsrst at skulle indhente
et blit stempel hos en kirkelig
rnyndighed for ens synspunkter. Denne menneskeret skal
ikke anfagtes, ogl derfor skal
dette
indleg
ikke
betragtes
som et desperat foreog pi at
skaffe lovhjemmel
for at ,,kirken'og d€n alene - skal
have eneret pl Jesus.
Men hvis den kerligbcdserklering,
som Suzanne Brogger
fremkom
med, Bkal betragtes
for andet end eD camouflage
for egea egoisme og magt6ngive sig
sker, mi karUgheden
til at
udslag i en vitterligbed
forsti anderledes troende mennesker og ikke forvrenge ham,
de kristne har sat hele deres
eksistenS pfl spil overfor.
og
Det er dybt ualvorligt
at forenormt kerligbedslsst
dreje Jesu ord og ku! komme
med halve randhede". Redetigt

er det derimod Sbent og erligt
at lagge tingene PA bordet,
indrsmme at Jesus sagde en
masse, som er enormt reaktionert set ud fra revolutionens
programskrifter, f. eks. det, at
han setter sig selv og Gud i
centrum i stedet for mennesket. NAr mennesket i et Programskrift kommer i centrum,
mi Jesus vige derfra. I det
kun
centrirm er der nemlig
plads til en. Her ml der velges. Her er der en klsft.

{.
Jesus vil os det gode. Naturligvis. Netop derfor blev han
sendt til denne jord. NetoP
derfor blev han fristet. Det
skal ikke benagtes, at der kan
mange
trekkes
Paralleller
mellem Jesu fristelse og menFristelsesberetneskehedens.
ningen kan lrere mennesket at
holde sig til Guds ord, at sPorge og lytte efter Guds svar,
nir fristeren moder os i en af
sine mangfoldige skikkelser.
Her 'er der virkelig hialP at
finde, idet vi har en ydre autoritet, som langt fra giver os
svar pA alle fristelser, men dog
en klar rettesnor, som er langt
bedre at rette sig efter i stedet
for ens egen Private tro og
indre stemme. Indre stemmer
tarer ofte pS vildspor.
Men primert er fristelsesberetnin,gen en beretning om Jesus og hans fristelse.
Var han faldet for fristelscn
til at friste Gud - prave om
Gud nu ogsA var patat til at
holde sine forpligtelser, sine
si havde det vaeret
lofter ude med os. Det er. hvad de

forste kristne vil have os til at
forstS. Si var der ikke blevet
en langfredag og en pAskemorgen.
O r ; v a r J e s r - r ss e n e f e f a l d e t
for de sataniske lokkerier, udtalt gennem apostelen Peters
mLrnd, om at Jesus sA sandelig
ikke skulle gA dsdens vej, si
havde det ogsA veret ude med
os.
kan
Peters velmente rid
groft taget sidestilles med TVpredikanternes rAd til kristne
om at gore Jesus til en politisk
At
Jesus
samlingsskikkelse.
betragter Petels rAd som el'I
satanisk fristelse, kan man
ikke komme udenom. Til Peter som til fristeren i orkenen
bruger Jesus samme kt'aftige'
udtryk: ,,Vig bag mig, Satan".
NAr Jesus fristes er det for
e't.
f orfattere
de
bibelske
sporgsmil om liv eller dod.
Nok kan de lare en hel del om
mider at overvinde f ristelser
pi. Men de fortaller ikke blot
denne beretning af den grund
alene. For dem er Jesus ikke
en ligemand. Ikke kun en rnodel for. hvordan man skal
mode en fristelse. I Jesu fristelse er der et evangelium,
nogle gode nyheder. Han gjorde det intet andet menneske
kunne gore.
Som den unike og enestAende Guds son forblev han at
rr&re den iydige, helt ind til
doden, ja, doden pl et kols.
D e n n e L y d i g h c d f o r " d r e so g s i a f
Guds srznner og dotre; det er
rigtigt. Men for]<ert bliver det.
nlr Jesus blot stilles op sorn
model eiler eksernpel til eftei-folgelse. i)a er evangeliet tabt
p& gulvet.

Og det blev det de seks aftener.
Programtaler, visioner, ideer
og dromme. Selv om def var
mange udmerkede tanker, som
ogsi kristne kan sige deres ja
og amen til, blev der dog intet
evangelium ud af det, fordi Jesus blev skiret til, halveret.
Programtaler og visioner katr
mange miske nok leve pi. De
staerkeste af disse mange fordem.
endog at da pi
mir
Evangeliet om ham, som overvandt fristeren og som pi korset gik i menneskehedens sted.
kan man bide leve livet Pg og
ds dsden pi. Dette var de gode
nyheder som blev camoufleret
og tilsloret.
For fristelsen, som ligger latent i enhver, til at folge sine
egne ideer og dromme overvandt en og besejrede redeligOg
heden og krerligheden.
endnu engang blev det vist
soi't pA hvidt, at snsket om at
skaffe sig profit pA andres bekostning er enormt godt funderet i menneskedybet.
Se det kom der ud af de
i 'seks
verdslige pradikener
akter. Foruden det, at praster
og andre forkyndere fik en ani hvor
skuelsesundervisning
farligt det er at hyppe sin
egen privatfilosofi, i stedet for
at taie som Guds ord taler.
Og si fristes man bare til at
onske, at TV naste gang ved
en lignende se'rie ville bestrabe sig pA at finde en lagmand,
som kunne vare ,.programmeret" til at sige det, som de fleste Kr-istustroende siger. Det
vilie i deb mindste v€et'e forfriskende til afveksling at hore
noget fra en, som hunne sige

lidt om Guds tanker og handlinger, i stedet for menneskets
tanker om Gud og menneskehedens handlingsprogrammer.
alle
For hvor var de ens seks !
Men dette onske er miske
bare at betragte som en fristelse for TV?
KAI

KJER-HANSEN.

