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JESUS
DEN
INTOLE
RANTE
-

Det irriterende
Det irriterendeved Jesusfor mangemenneskeri den romerskeverdeni det f . irh.
var ikke, at Jesusvar de kristnesfrelser.
Det irriterendevar, at de kristne pistod,
frelser.
at Jesusvarolle menneskers
Det irriterende ved Jesus for mange
menneskeri dag er ikke, at han er de >religioses>frelser. Det irriterende er, at de
pistir, at Jesusogsi er alle an>religiose>
dre menneskersfrelser.
Pistanden som sidan er ikke ny. Den
kan sporeshelt tilbage til Jesusselv.De
forste kristne gentogdennepistand. Om
gader:>Ogder
Jesussagdede i Jerusalems
er ikke frelse i nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet menneskernoget andet navn, hvorved vi ksn frelses>>
(ApostlenesGerninger4,12). Ogsf,nutidenskristnegentagerdennepistand. tkke
for at irritere, men fordi livet frndesher.
For nir Jesusog kristne til alle tider siger
nej til alle andre losningerpl frelse,siges
der netopet ja til livet.
I Jesu nej ligger et stort ja til livet for os.

Jesus den intolerante
- en ddrlig nyhed
Jesus
den intolerantel Der er noget
skrammende og frastodendei den sretning, intet lokkende og dragende.Uden
n&rrnere forklaring er sretningenda ogsi
aldelesuanvendeligtil at sige noget centralt om Jesus.Men med en forklaringog
uddybning rammer sretningendog i noget
helt centralt.Jesusforenerpi en markant
mide bAdetoleranceog intolerance.Han
forstflr mennesker,som ingenanden.Han
tager imod menneskerpi en mide, som
overraskedehans samtid. Med guddommelig autoritet kan han bide tilgive og
skaenke
nyt liv. Men samtidighevder han,
at han er den enestevej til Gud. Dette bflde dragerog skrremmerpi sammetid.
Uden forklaring ville udtrykket ,Iesrzs
- den intolerante v&re en dirlig nyhed at
forkynde en verden, som hungrer efter
forstielse og krerlighed.For det gjorde
verdeni det forste irhundrede - som den
gor det i dag. Men de forste kristne forkyndte ikke dirlige nyheder.Dem var der
nok af dengang,som der er det i dag.De
fsrste generationeraf kristne stod ikke i
Jerusalem,Rom eller hvilken som helst
anden by og udbasunerede
derestro pl
Jesusfor en doendeverdenbaremed et i
>rJesus
luften frit svrevende:
er den intoleA
T

rante!>De sagdeikke kun: >Kom og lrer
hr. Davidsen,den intolerantejode fra Nazareth,at kende.l
Nej. De lokkedemed Guds kerlighed.
Denne krerlighedniede sit hojdepunkt,
da Gud lod sin Ssn Jesusdo.
De forkyndte om Guds store sejr over
syndenog doden.At Jesusved sin sejrrige
opstandelsehavde overvundetdoden var
nemlig ikke uden virkning pi deresegen
dod - og derestankerom doden.
De lokkedemed Gudskerlighed, fordi
de selvhavdemsdt den. De lokkedemed
Guds sejr over doden,fordi de selvhavde
msdt den opstandneJesus.Fsrst havde
de lagt ham i graven,ikke skindod,men
stendod.Derefterhavdede vreretsarnmen
med ham som den levende.
Visse ting md fi en andenmening,dersom man kan trenkesig,at man har vreret
med til at lagge en stendodmand i graven
og si noglefA dageefter serham, hilserpi
den forhenvrerendedrade,spisersammen
med ham og horer ham tale. I den situation var de fsrste kristne. Derfor var
sporgsmilet,om Jesusvar intolerant,ganske uvedkommende,ja meningslostfor
d e m.
>Jesus
er intolerantl- >Jesus-vennerne
er intolerante.lDet er en pAstand,som
forudsretter,at Jesuser dod og borte.

Selv om Jesuopstandelseikke kan opfattes og behandlesaf os pA sammemide
som andrehistoriskebegivenheder,
bliver
den dog ikke mindrevirkeligaf den grund.
Den virkelige virkelighed er opstandelsesvirkeligheden.Ph baggrund af denne opstandelses-virkelighed
skal sporgsmilet
om Jesutoleranceog intoleranceforstis.
Alt afhrengeraltsi af, pi hvilken side af
Jesugravman befindersig.
En sammenligning
Det sete afhenger altid af ojnene, der
ser. Samme sag kan altsi betragtesfra
forskelligesynsvinkler.Nogle synsvinkler
er bedre end andre.Nir jeg f.eks.fra en
togkup6 ser pi de folk, som skulle arbejde pi banelegemet,ser jeg dem aldrig
arbejde.Sidanne folk hrengeraltid over
deresskovl, nir toget farer forbi. Hvor er
de dovne! Et nej til at arbejde!Et nej til
livet!
Ser jeg kun tingenefra dennesynsvinkel, korer jeg videremed en ganskebestemt forestilling om arbejderne:de dovne arbejdere!Men min forestilling er jo
gal. I arbejdernesnej til at arbejde,mens
toget korer forbi, liggerjo et stort og positivt ja til livet. Sigerde ikke nej, mister
de livet. Ser jeg ikke ja'et bag nei'et, hor
ieg slet ikke forstdet situationen.

Pd ret spor
Ethvert billede,vi brugerom den virkelige
virkelighed,som Jesusprresenterer,
halter.
Alligevel kan billedet med jernbanearbejderne lede os pi ret spor. Nir Jesuspi
den levendeGuds vegnesiger nej til alle
andre muligheder for frelse end gennem
sig selv,gor han det ikke som et forkrelet
barn, der ikke under sinelegekammerater
at lege med. Bag ethvert af Jesunei'er ligger et stort og kerligt ia. Er man ikke
kommet til tro pi ham, serman kun hans
nej som det forkreledebarnsnej. Er man
kommet til tro pi ham og dermed blevet
fsft ind i den virkelige virkelighed,ser
man det store og guddommeligeja bag
nej'et.Ser man kun nej'et,er der fornuft
i at hevde, at Jesuser den intolerante,en
odelreggeraf livet. Ser man derimod, at
der gemmersig et guddommeligtja til os
bag hans nej, holder man op med at tale
om hansintolerancei negativforstand.
Sporene skremmer
At menneskerikke har kunnet fi oje pi
det ja til livet for os, der er indeholdti
Jesuperson,har den kristnekirke en stor
del af skylden for. Kristendommenhar
som alt andeten historie- ofte en skrremmendehistorie.Kirken har alt for tit vist
sig forfrerdeligintolerant. Billedet af den

intolerantekirke er herefter blevet overfart pirJesus.Det er der ikke nogetat sige
til. Kristne skulle reprrsentere Kristus.
Det er deresjob. Men ofte har kristnekun
reprresenteret
sig selv og dereshedenske
intolerance.
Forfolgelse,inkvisition og tvang, profit, udbytning og imperialismehar ofte
fulgt i kristendommenskolvand.Det ville
v&re vanvittigtat benegte dette, samtidig
med at det er en ringetrost at vide, at andre religionerstilhrengerehar gjort det
samme.
I de forste par dLrhundreder
var kirken
i en enorm ekspansion.Mangestedervar
den samtidigten forfulgt og lidendekirke. De kristneblev tilt - tolereret- ikke
si megetfor derestros skyld, men simpelt
hen fordi det var umuligt at udrydde dem.
Ukrudt forgir som bekendt ikke si let!
Men efter at den kristne kirke fra begyndelsen af det 4. irhundrede forst blev
ligestillet med hedenskabet og senere
blev den begunstigedereligion, vendte
billedet.
Det sketenu ofte, at de forhen forfulgte nu selv blevforfolgerne.
Truslerog tvangmod anderledes
troende har klabet vedkirken helt op til nyere
tid. Det er sflledes
ikke mere end 150 ir
siden, at man her i Danmarkforsogteat
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at han ikke vil have med denne mand at
gorc, som alle andreforagter.Tilskuerne
til dette mode er derimodintolerante.De
stf,r og knuner og siger:>Han - Jesuser tagetind som g@sthos ensyndig mand>
(Lukas-evangeliet
I 9, I -l 0).
Er det intolerancefra Jesusideat ville
havemed et foragtetmenneskeat goreog
bringe frelse til ham?
2. Scenen med smd bsrn. De bringes
til Jesus,for at han skal velsignedem.
Hvem viser sig her som intolerant?Jesus
Er det intolerance?
eller disciplene?Teksteni Markus-evangeJesusoverraskedeog forargedemange i
liet kapitel 10,13-16svarerklart pi dette
sin samtid,fordi han tdlte mennesker,sfl- sporgsmil:). . . men disciplenetruedead
dan som de var, og modte dem, som de dem.>Altsi en vaskeregte
intolerancefra
var. Det nye Testamenteer fyldt med siJesus-vennernes
side. Men denne vaskedanneeksempler.Vi vil her nevne et par agte intolerancemodes med en lige sA
stykker.
vaskeregte
tolerancefra Jesuside.Kun fi
giet
Det
nye Testamente
Jeiko.
Han
i
steder
i
omtalesJesu
var
l. Zakeus fra
tjeneste og blev der- harme.Her er et af stederne:)).. . da Jesus
besettelsesmagtens
for betragtetsom landsforrader.I sit job
sd det, harmedes han og sagde til dem:
'Lad
de smd bsrn komme til mig; dem md
som overtolder har han muligvis ogsi
skaffet sig selv profit pi andresbekost- I ikke hindre; thi Guds rige horer sddanne
ning. I hvert fald var han ikke vellidt i Je- /il ) Jesussigerikke dette, fordi bornene
riko. Hvordan moder Jesusdenneover- var nuttede, dejligeog brunojede,men
fordi Jesuser kommet for at frelse det
tolder, som i sin samtidsojne ogsi var en
- Jesusbringeri sin krerlig- fortabte menneske.Og et barn er ogsi et
over-synder?
hed frelse.Han afviserikke landsforrrede- menneske,der har brug for Guds karligren. Han tiltaler Zakreusog gir ind i hans h e d .
hus.Han er ikke intoleranti den forstand,
Er Jesuharme udtrvk for intolerance?
tvangsdobeborn, hvis forreldrevar baptister.
Vantro, forkert tro eller slet ingen tro
gendrivesimidlertid aldrig med vold eller
trusler - kun med sandheden.Det vidste
Jesus.Han tfllte mennesket,som det var.
Tiler kristne ikke mennesker,som de er,
men tvrertimod foragterdem, ligger ogsi
de under for en hedenskintolerance.Vigtigt er det imidlertid at understrege,at
nogetsfldantikke bakkesop afJesus.

I hvert fald ikke over for de svageog det
ringe.
3. Middagsselskab hos foiseeren Simon. En >synderinde>,
hvilket er en pen
omskrivningfor en luder, vaskerJesustovede fsdder med sine tirer, og som hindklrede bruger hun sit hir. Vrerten giver
udtryk for sin overraskelseog dermedogsi sin intolerante holdning med ordene:
>Hvis den mand - Jesus- vnr en profet,
ville lwn vide, hvad slagskvinde det er,
som rorer ved ham, at hun er en synderinde> (Lukas-evangeliet7,36-50). Jesus
tillader derimod kvinden. som har fiet si
meget forladt, at udtrykke sin taknemmelighed pt dennemflde, selvom Simon og
andregroft misforstir dette.
lgen: Var Jesuhandlemf,deudtryk for
en ikke-tilen? Nej, tvrertimod!
4. Pdgrebeti hor. Et lignende eksempel fra Johannes-evangeliet,
kapitel 8.
Nogle hflrde ikke-tilere blandt farisreerne
kommer med en kvinde,som er grebetpi
fersk gerningi hor. De henvisertil, at Moseshar befalet,at man skalsteneen sidan
kvinde. Hvad siger Jesushertil? Han gor
noget, som er intolerant,ganskevist ikke
over for kvinden,men over for disseikketAlere.>Den af jer, der er syndfi, lad ham
vere den forste, der kaster sten pd hende!>
8

Er det intolerance?- I hvert fald ikke
over for den svagepart, kvinden.Uden at
se gennem fingre med hendessynd tager
Jesusimod hende, som den synder hun
er. Og da de intolerante og hirde farisaere skamfulde er giet deresvej, skrenker
Jesus denne kvinde et nyt liv. >Jegfordommer dig heller ikke, gd bort, synd fra
nu af ikke mere!>
Sidan kunne vi blive ved med at tage
den eneberetningefter den andenfra Det
nye Testamente.Hvis de anfsrte eksempler ikke er tilstrakkelige til at overbevise
om, at Jesust&ltemennesker,han modte,
lige pracis sidan som de var, ville det mAske vrereen idd at lreseet af evangelierne
i sin sammenhreng,f.eks. Lukas-evangeliet.
Vi har altsAset. at der hos Jesuslkke
findes en knurrende ikke-tllen. Nir den
forekommer,er det altid hos hansdisciple eller de religioseledere.Jesuskommer
til tabernemed frelsefra det under-menneskeligeliv, de er kommet ud i. Han
skrenkersfldannemenneskerfrelse - gratis. Og han skrenkerdem et nyt liv. >. . .gri
bort, synd fra nu af ikke mere!>
For nu at sigedet si paradoksalt,som
man kan: Den knunende intolerance, som
mangei Jesusamtidhavdeover for taberne blandt deresmedmennesker.
er Jesus

I
I

t

i
I

virkelig intolerant overfor. Derfor mi
han ogsi sige nej til de mennesker,som
mente, at deres forhold til den levende
Gud var i orden, fordi livet lykkedesfor
dem. Men i hans nej til de religioseshovmod liggerogsi et ja til at fsre dem bort
fra dette hovmod. Der er adskilligeberetninger i Det nye Testamente,som peger
pf,, at Jesusogsf,vil havemed de >gode>at
gore. Nir Jesusaf og til sendersidanne
bort med et skarpt ord, er det netop udtryk for hans kaerlighedtil dem. Hermed
skal de indse, at ogsi de har brug for en
frelser.
Ndr Jesus siger. . .
Jesu ja til sin samtidstabere vakte ikke
blot undren, men ogsi modstand og
fiendskab. Ndr Jesus siger ja, siger det
selvretferdige menneskenei. >Her gir du
for vidt, Jesus!Der mi da vrereforskelpi
folk!> Nu er det ganskevist rigtigt, at Jesus anerkender,at der er forskel pi folk.
Men han anerkenderikke, at folk frelses
pfl forskelligmide. Det er det irriterende
ved ham for gode og selvopofrendemennesker.Derfor fortsretterman med at sige
nej, nir Jesussigerja. Gor man det, har
man faeldetdom over sigselv.
Vi skal nu foretageen kovendingog se
en smulepi Jesuabsoluttenej. For et si-

dant nej findesnemligogsi i hansforkyndelse. Det har vel at marke et positivt
formil. For som vi alleredehar set: Bag
ved ethvert af Jesu nej'er skjuler der sig
et guddommeligtja til livet - for os.
Det underligeer imidlertid, at pi samme mAdesom egenretfrerdigheden
stikker
sit hoved frem, nir Jesussigerja til det
fortabte menneske,stikker synden ogs6
sit hoved frem, nir Jesuskommer med sit
markanteog absoluttenej.
Ndr Jesussiger sit nei, siger nemlig det
syndige menneskeja. >Her er du for ensporet, Jesus!>Ogsfl heri ligger der en
dom overmennesket.

Som skabningmi jeg hore, hvad Skaberen siger og ikke kr&ve, at han skal sige
det, som jeg kan lide. Gsr jeg det alligevel, er Gud ikke lrengereGud. Da harjeg
i virkelighedenafsat ham og samtidig
gjort mig selvtil Gud.
Nir IsraelsGud i den gammeltestamentlige periode igennem sine profeter
sagdenej til folkets afgudsdyrkelse,
umoralitet og uretferdighed, var det netop
udtryk for, at han elskedesit folk. Han
ville sit folk det bedste.Derfor skulledet
ikke tjene eller tilbede andre end ham.
Han er livetsGud.
Det sammeer tilfreldet, nir Gud taler
igennemsin Son, Jesus.Ogsi i JesubudEn guddomme lig into lerance
skab liggerder et nej til at tjene andreguEgentlig gir det ikke rigtig an at tale om
der.Hvader det da,Jesussiger?
en guddommeligintolerance.Det bliver
Han siger,at han kenderGud pA en speheller ikke meget bedre af at tale om en
ciel mide. Kun han kan ibenbareGud i
regteog sandintolerance.
Det lyder under sin fylde. >. . . ingen kender Faderen uden
alle omstrendigheder
negativt,og nir man
Sonnenog den,for hvem Sonnenvil dbenhar med Gud at gore,har man med det
(Mattreus-evangeliet
barehams>
| 1,27).
stik modsatteaf negativitetat gore.DerHan siger,at ingen kan mode den lefor er det bedreat taleom. at Jesuskom- vendeGud uden gennemham. >. . . ingen
mer med et absolut nei. Ogski dette taler kommer til Faderenuden ved mig.>Dette
han pi Gudsvegne.
sigerJesusumiddelbartefter at have sagt
Skalder vreremeningi at taleom Gud, det yderst kategoriskeog absolutte:>Jeg
mi Gud eksistere
pi sineegnebetingelser. er vejenog sandheden
og livet. ..> (JohanHvem er dogjeg,hvis jegtar diktereGud, nes-evangeliet
14,6). Der er ikke nogen
hvadhan skalmeneog havelov til at sige? mening i at forsogepe at fA disseklare
l0

ord til at sigenoget andet,end de faktisk
gor: Den enestevej til Gud, den eneste
sandhedom Gud, ja, livet fra Gud. Han
giver liv, fordi han af livets Gud har fAet
skanket at have liv i sig selv(Johannesevangeliet
5,26).
Pi samme mide som Jesussagdenej
end ved at tro
til andre frelsesmuligheder
pi ham, sagdeogsi de fsrste kristne det.
Vi har alleredeciteret Petersord om, at
der ikke er frelsei nogenandenend Jesus.
Dette nei er io et ia til frelsen i Jesus.Han
befrier fra syndensskyld og magt, han
skanker tilgivelseog et helt nyt liv, han
forer over doden ind til livet. At Jesuser
menneskehedens
eneste redning, er alle
nytestamentlige
forfattereenigeom.
I{ei'et fra kerlighedens apostel
Man kunne miske trenke sig,at krerlighedensapostel- Johannes- ville modificere en smule,i krerlighedens
og fordragelighedensnavn. Hvem af os onsker at blive
betragtetsom fanatiker?Men ogsi krerlighedensapostelhar msdt sin overmandi
Jesus.Heller ikke han kender til en pladder-toleranceog pladder-krerlighed,som
ikke kan sigenej. Fi har som han udtrykt
et nej til, at livet med Gud skulle findes
pi anden mide end ved tro og lydighed
mod Jesus.
ll

sandhedenom frelsen er kommet med
Jesus.Men kristnekan ikke nedskriveden
sandhed,som Sandhedenselv,Jesus,har
bragt.Gor man det alligevel,angriberman
livets Gud. Og resultatetbliver, at krerligheden fra Gud i JesusKristus tilintetgores.Noget siLdanter slet og ret udtryk for
kerlighedsloshed.Hvis det nemlig er rigtigt, at livet kun er at finde i JesuKristi
navn, er det udtryk for en enormmangel
pi krerlighedat lade menneskervreretilfredsemed deresguderog dereslosninger
pi sporgsmiletom Gud.
For de mennesker,der soger frelsen
ved at give deresliv i tjenestefor nresten
- og der er ydet mangebeundringsvrerdige ofre - er Kristus-troenintolerant,fordi den negter, at modet med livetsGud
sker pfl denne mflde. Det kan kun ske i
Jamen er det ikke
troenpfl Jesus.
For dem, der vil frelsesved at se ind
netop intolerance?
Nuvel, dersom alt er lige sandt, og alle i sit egethjertedyb og mode det guddomtanker om Gud principielt er lige vrerdi- melige derinde, er Kristus-troenintolerant, fordi den nregter,at frelsennis pi
fulde, er Kristus-troenintolerant. Dette
dennemide. Frelsenfindes ved at klynge
betyder for kristne ikke, at der ikke kan
findes mange vrerdifuldeenkelte sandhe- sigtil det, som Jesushar giort.
For dem, der mener,at enfoldigemeuder i andre religionereller ideologier.Det
nesker frelsespfl 6n mide, og mere hojt
betyder heller ikke, at kristne,dersomde
har magt, skal forsoge med tvang eller begavedemenneskerfrelsespi deresfatrusler at forsvaretroen pi, at sandheden con, er Kristus-troenintolerant.Frelsen
om Gud, sandhedenom mennesketog
findespA nojagtigsammemide for alle.
Hos ham findes ingen formildende omEnten er man i morket elstrendigheder.
enten
tilhorer man dodeneller
ler i lyset,
livet, enten er man styret af hadet eller
krerligheden.Pfl en mflde, som ikke kan
skjule, hvad han mener om Jesus,siger
han: >Den, som har Sonnen, hor livet;
den, som ikke har Guds Son, hor ikke liveb>(Johannes'forstebrev 5,12).
Jesus og kun ham - det er ogsi losningen for krerlighedensapostel. Guds
krerlighedsja, som nlede et hojdepunkt
i Jesu Kristi dod, mfl resulterei et nej.
Hvis ikke, betyder Jesudsd jo ganskeenkelt intet.
Den, som i msdet med krerligheden
fra Gud har fiet smeltetsit hjerte, md sige:Jesus- og kun ham.
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Jesusforener siledesen sandtolerance Jesus er Herren
- han tiler nemlig mennesket,som det
Hvad sigerman, hvis man skulle lobe pi
er - med en fast tro pt, at han er den en mand,der har vreretdod, men er blevet
enestevej til den levendeGud. Det er en
forlevende igen? I Johannes-evangeliet
pistand, som udfordrer. For man har trellesder om den situation,Jesudisciple
modt evangelietom ham, har man ikke
Pf,skesondag
stod i efter hansopstandelse.
tagetdenneudfordringop.
om aftenenhavde l0 disciplemodt Jesus.
Derfor siger de kristne i dag,hvad de
Men Tomas var ikke med. Da de andre
forste kristne engangsagde,fordi Jesus fortalte ham om det, var han ikke i stand
selvhavdegivetdem troen herpA:
til at tro, at de 10 virkelig havde set den
Jesus er verdens frelser, vor frelser, forhenverendedode Jesus.Ugedagenefmin frelser. Hans nej til alle de andrefrelter sker det umulige igen: Jesuskommer
- og st&rforan tvivlerenTomas.
serskikkelser er et enestestort ia til livet
- for os.
Hvad sigerman i den situation?
Si g e rm a n:> Go' dag!>
E n t ilbage ov er s@t t else
Sigerman: >Hvilkenfornojelseatter at
Vi har forsogtat spillelidt pn ordenetole- m o d e s !>
rance og intolerance.lngen af disseord
Sigerman: >Hvorinteressant,
det havfindes i Det nye Testamente.Men sagen dejeg sletikke ventet!>
Nej, hvad sigerman? Man sigeri hvert
som sidan findes.Derfor skulle det vrere
muligt at tilbageoversattedennevirkelig- fald ikke hvad som helst! Man sigernoget,
hed, som er blevetudtrykt med dissemo- som man ville kalde gudsbespotteligt
i en
derne udtryk. Der kan ikke vere nogen hvilken som helst andensituation.
Hvad sigerman da?Man sigerdet - og
som helst diskussionom. at Jesusvar den
helt speciellefor de fsrste kristne. Igen- kun det, som Tomas sagde.Han sagde:
nem en af de titler, som de forstekristne >Min Hene og min Gud!>(Johannes-evananvendteom Jesus,kommerdettespeciel- geliet20,28\.
MennesketJesus- min Herre!
le frem. Blandt mangeandrebenrevnelser
Det er en ekstraovervejelse
vrerd, at
brugtede udtrykket:Jesuser Herren.Dener steerkereog Tomas var jode. For joder er Gud Herren,
ne titel eller benrevnelse
og det er gudsbespotteligt
at benavneandristigere.end mangealmindeligvisaner.
l3

dre med hans navn. Man kunne kalde andre for hr. eller rabbi - men det er noget
helt andet end at sige:>Jesus
er Herren.l
Det eneste,der fuldt ud forklarer, at de
forste kristne vovede at give JesusGuds
navn, er, at Jesusvirkelig opstod fra de
dsd e .
Med denne betegnelsesiger de fsrste
kristne: Ingen kommer op pe sidenaf Jesus. Nflr han taler, taler Gud. NAr han
handler,handlerGud. Han taler og handler pi Gudsvegne.Det giverham en autoritet, som ingenandenhar.
DersomJesuskun var en hr. Davidsen
i relativ betydning,ville det vare udtryk
for et sygt hovmod, hvis han pistod, at
han var verdensfrelser.Og det ville vrere
udtryk for forforelse, dersom kristne
hrevdede,at han aleneskulletilbedesog
&res.Men dersomJesuser Herreni absolut forstand,ikke blot det storsteog bedste menneske,
der har levet,ikke blot rangerendepi linje med den romerskekejser,
men kejserens
overmand,kongernes
Konge og herrernesHerre,ja, da er der mening i at havde, at alene han kan frelse
heleverden.
Med HerrenJesusdiskutererman ikke,
men bojer sig i lydighed for, hvad han siger. Den forhenverende dode, som ikke
skal do mere, har en egenautoritet.
l4

Som kristne klynger vi os til denne
Herre og hans autoritet. For i ham har
vi fundetlivet.
En bekendelse og en udfordring
Jeg kan ikke leve som menneskeuden at
holde mig til noget eller nogen. Det er
ganskeenkelt umuligt. Sidan er nu engang menneskersvilkir. Ethvert menneske holder sig til noget, tror pfl noget.
Hvis ikke man tror pi Gud - sAtror man
pi sigselv.Hvis ikke man holder sigtil andre mennesker,si holder man sigdog ofte
til derestanker.
Holder jeg mig til mig selv, har jeg
giort mig selvtil herreovermit liv. Det er
en svagherre at knytte sig til! En sidan
herrekan let vreltesomkuld.
Holder jeg mig til mine guder, mine
idealer og visioner - og lader jeg i tolerancensnavn andre holde sig til deressi holder jeg mig til noget, som i stsrre
eller mindre grad kan ststte mig i mit liv.
Disse guder og idealer,hvor beundringsvrerdigede end kan vrere,vil engangvise
siglette som papir, der blresesvrek.
Holder jeg mig til Herren Jesus,fordi
jeg i ham har fundet alle starke herrers
overmand.si holderjeg mig til 6n, der er
strerkere
end doden.Dette fir ogsi betydning for livet. Da er livet ikke mit, men

hans. Da forsogerjeg at sigemed Paulus,
som ogsi i Jesushavde fundet sin overmand: >Thi ingen af os lever for sig selv,
og ingen dor for sig selv; thi ndr vi lever,
lever vi for Hercen, og ndr vi dor, dor vi
for Herren; vi horer altsd Herren til, hvud
enten vi lever eller dor. Derfor var det io,
Kristus dode og blev levende,for at han
skulle blive Herre bdde over dode og levende>(Paulus'brev til romerne14,7-9).

Som livetsHerreonskerhan intet menneske det nastbedsteeller tredjebedste.
det bedste.
Altid onskerhan et menneske
Derfor mi han ogsi sigenej til det nrestfwer altid i sidste
bedste.Det nrestbedste
ende dsd med sig.Det bedsteer livet og
fsrer fra liv til liv.
H a n e r l i vet!

Jesus - den intoler.ante
Nej, ordet slir ikke til. Hansja til os overskyggerhans nej. I hans nej til andrefrelsereliggerhans storeja til livet - for os.
Han er Herren,der nu skrenkerlivet.Han
er den, der forstir os langt bedre,end vi
selv gor det. Han forstir os og mi forst
pifore os ydmygelse,for a/ vi skal forsti
os selv og Guds tanker og handlingerfor
vor frelsesskyld.
I modetmed ham mi jeg indromme,at
jeg ikke selv kan klarc livet. Og doden den kan jeg heller ikke klare. Og synden
- denne uhyggeligemagt, som jeg ikke
fsr har villet anerkende,gir op for mig i
sin grufuldevirkelighed.
Fordi han sigerja til livet - for os,mi
han sigenej til alt, hvad der sdeleggerlivet. Men nir han sigernej, liggerder et
krerligtja bag.For han er livetsHerre.
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Til y derligere lesning:

I sammeseriefindes:

Figiort i Kistus

Jesus-neutralitet- en umulighed?
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os.
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