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Når man maler et billede - og har et formål eller en ide omkring motivet - involverer det 
som regel et helt idekompleks eller en bestemt forestilling man har om et emne.

Malere der i middelalderen gengav Jesu fødsel - havde formentlig accepteret den 
kristne udgave af livet. For dem var det en given ting at Jesu fødsel overhovedet havde 
fundet sted - at det var Gud der stod bag hændelsen - og at man dermed accepte-
rede at man levede i en verden, bestemt og defineret af bibelens bud op moralske 
foreskrifter.

Vil man forstå den dybere baggrund for værket “Den fejlslagne opstandelse af en ka-
noniseret helgen” - så følger redegørelsen her:

Noget af det allerførste der skete i det gamle testamente var at 
Gud skabte verden - lys, mørke - stjerner og planeter. 
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Senere kom der mennesker på en lille uanseelig planet i en galakses udkant - Adam 
og Eva. Adam skabtes af ler - Eva af et ribben udtaget af Adam. Det hele foregik i 
et lille område af den nydannede planet, kaldet Edens have.

Efterfølgende overlod Gud de to mennesker til sig selv - dog med instrukser om ikke 
at spise frugterne af et bestemt træ - det gjorde de selvfølgelig, og opdagede der-
ved at de var nøgne - synden blev således introduceret i verden.

Som straf blev Adam og Eva uddrevet af Edens have og måtte herefter klare sig selv.

BIBELSK LOV OG ORDEN

Hovedelementerne i den lille fabel er derfor:
1. Det er et væsen uden for tid og rum - Gud - der har skabt universet
2. I dette univers - i et mindre solsystem, i en galaxes udkant - har Guden skabt væ-

sener der senere ville kaldte sig selv Homo Sapiens (det tænkende menneske).
3.  Regler introduceres over for Adam og Eva - noget er tilladt andet er forbudt
4. At gøre noget forbudt i Edens have - kaldes at synde - episoden blev derfor sene-

re kendt som syndefaldet.
 

Tusind år senere - gennem hele middelalderen, red tre-enig-
heden, Gud - synd - mennesker europa som en mare. Det 
lykkedes kristendommen at kriminalisere de mest elemen-
tære drifter  i mennesket - og samfundet udviklede sig der-
efter.

Den katolske/lutherske kirke kørte et terrorregime af overtro 
og undertrykkelse gennem dogmerne om himmel og helve-
de - inddeling af samfundet i stænder og ubetinget under-
kastelse af en uforudsigelig og uberegnelig Gud.
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NØGENHED - OG ISÆR PROVOKERENDE NØGENHED

I lyset af de sidste 500 års kristne livsanskuelse kan ovenstående maleri kan derfor 
virke provokerende eller upassende - en nøgen kvinde der i en art ekstase, presser 
et kranie mod sit skød! 

Men inden vi bliver for ophidsede så lad os et øjeblik se på bare ét af de andre bille-
de der tidligere har forarget verden - nemlig Courbets “Verdens oprindelse”.

Billedet blev malet i 1866 på bestilling af en ægyptisk diplomat og kunstsamler Kahlil 
Bay og har siden levet en særdeles omtumlet tilværelse - altid skjult for offentlighe-
den - fordi det for den tid var “oprørende ponografisk”.

Det har passeret en hel del kunstsamleres hænder - det meste af tiden skjult bag 
forhæng - indsætning af falske billeder foran originalen - eller fremvisning i skjulte 
rum. Det blev stjålet ved slutningen af 2. verdenskrig af russiske soldater og senere 
tilbageleveret mod en løsesum.

Det kom op til overfladen i 1955 i paris og senere solgt for 1,5 million franc, siden solgt 
til den Franske stat i 1981.

Courbets var en sand maler - for som der altid står skrevet når billedet omtales “kvin-
dens vulva sidder nøjagtig i det gyldne snit”. 
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DEN KRISTNE OG MULIGVIS OPSTANDNE JESUS

Så vidt vides er det kun sket én gang i verdenshistorien at et klinisk dødt menneske 
er kommet tilbage til livet - altså er genopstået.

Vi taler selvfølgelig om Jesus (Yehoshoua) Kristus - kendt fra den kristne bibel.

Hans eksistens er aldrig påvist arkæologisk eller historisk - og hans liv kendes stor set 
kun fra vandrehistorier, myter og sagn.

Ét eneste sted er der en tvivlsom henvisning til hans eksistens, nemlig den romersk-jø-
diske historiker Josefus der i året 94 skriver om en hændelse der kan passe lidt ind i 
en historisk sammenhæng med en mand kaldet  Yehoshou (på den tid et udbredt 
drengenavn) - men selv her er sagkundskaben i tvivl om der er senere “opklarende” 
tilføjelser.

OPSTANDELSEN

Opstandelsen er kristendommens hovednummer - uden op-
standelse ingen håb om evigt liv i himlen - og derfor ingen 
grund til at tro og håbe.

Jesus er således matricen for hvad der senere (ved verdens 
ende) vil ske for alle der nogensinde har levet på denne pla-
net - nemlig opstandelse og dom - himmel eller helvede.

Ifølge den bibelske beretning var det to Mariaer der var ude 
ved graven på tredjedagen - men de så ikke Jesus - kun en 
person/engel der sagde at Jesus var opstanden.

HVAD SKETE DER EGENTLIGT I GALILÆA?

Hvis vi går ud fra at Jesus rent faktisk har været en historisk figur - og var en af de man-
ge lokale profeter - var jødedommen i tiden omkring hans fødsel i Galilæa præget af 
opbrud - kulturel pluralisme, traditionalisme, internationalisme, patriotisme og en stærk 
græsk indflydelse -hellenismen. 
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Der var fire dominerende retninger inden for jødedommen 
der hver især kæmpede om proselytter - farisærene, es-
særene, saddukæerne og sikarene - der var også mere 
voldelige og yderliggående sekter, som mente at de ved 
aktiv handling kunne udløse dommedag.

Religionsforskeren Per Bilde siger - at for så vidt som Jesus 
eksisterede -  var han jøde, tænkte og talte jødisk og for-
blev jøde til sin død. Han var anset som en jødisk profet der 

ligesom de andre profeter mente at dommedag var nært forestående hvilket ville 
betyde genoprettelsen af det jødiske tolvstammefolk.

Der opstod en kult omkring Jesus hvor han blev kaldt en jødisk Messias - denne på-
stand isolerede Jesus-gruppen fra andre jødiske grupper, der ikke ville anerkende han 
status.

Da Jesus døde måtte hans tilhængere erkende at dommedag ikke kom som han 
havde profeteret. De måtte derfor efterfølgende omfortolke hans profetier om dom-
medag, til en frelserreligion defineret af Paulus 30 år senere.

KRISTENDOM I EUROPA

Det tog 100 år før kristendommen med sin Messias - der nu var omdøbt til Kristus - en-
deligt blev udskilt fra Jødedommen. Fra Rom erobrede den nye religion  først hele 
Europa - og herfra videre ud i verden.

I Nordeuropa reformerede Luther den Katolske kirke til en protestan-
tiske bevægelse, der den dag i dag, lever i bedste velgående - med 
alle sine oprindelige kristne dogmer 

Resterne af denne kulturarv sidder stadig i det moderne Vesteuro-
pæiske menneske, og det er først gennem de sidste 50 år at et oprør 
mod denne verdensanskuelse har fundet sted.

13 %

I 2015 lavede Megafon en undersøgelse for dagbladet Politiken der viste at at 63% 
af danskerne mente at det ikke var Gud der havde skabt verden - men big bang 
(teorien).

6% mente Gud stod bag skabelsen - 7% at en guddommelig kraft stod bag - medens 
21% erklærede at de enten var ligeglade eller at det kunne ingen vide noget om.

Til sammenligning troede 46 % af amerikanerne i samme tidsperiode at Gud havde 
skabt verden, medens kun 19 % mente at der ikke stod nogen guddom bag.
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CHERRY PICKING

Cherry picking er et amerikansk begreb der går ud på at bruge de dele af en teori, 
eller en historie, som man sympatiserer med.

Et typisk eksempel er f eks Hans Virum Mikkelsen, rektor på Folkekirkens uddannelses- 
og videncenter der efteruddanner Danmarks folkekirkepræster.

Hans Virum Mikkelsen udtaler til Politiken at meget få præster tror på den bibelske 
skabelses beretning - men at der er tale om myter der skal tolkes på.

OFFERLAMMET

Der skal dog ikke tolkes på Jesus i skikkelse af offerlammet - det skal tages helt bog-
staveligt.

Offerlammet er billedet på Jesus der giver sit liv som betaling for menneskers synd. I 
Johannesevangeliet siger Johannes Døberen: “Se der er Guds lam, som bærer ver-
dens synd”.

Med den tiltagende skepticisme over for kirkens dogmer vil denne påstand sikkert 
inden længe også være et emne for fortolkning - eller katagoriseres som en myte.
For helt ærligt - er det særligt ræssonabelt at en altvidende Gud ikke kunne forudse 
sin egen skabnings indbyggede skrøbeligheder - eller er det lykkedes en eller anden 
tilfældig ørkenstammes primitive verdenssyn at overleve i boglig form i 2000 år?
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DEN FEJLSLAGNE OPSTANDELSE AF EN KANONISERET 
HELGEN

Vender vi nu tilbage til emnet for dette indlæg er min påstand at det er lige så ræs-
sonabelt at forsøge at få liv i afdøde helgeners kranier ved at presse dem mod en 
levende kvindes skød - som det er at påstå at bare du tror på Jesus, er du syndfri i 
Guds øjne - og det gælder alt fra krigsforbrydelser til pædofili.

Hvis du ikke tror - ender du i helvede - - som de danske præster heller ikke mener er 
andet end en myte - men de tror stadig på påsken - opstandelsen :-)
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