
FRANK WOOD
Billede nr 32 ”Sonofferet”

a r t - f r a n k w o o d . d k

Ideen om et “sonoffer” stammer fra Moses` lovgivning. 

Havde et individ brudt stammens love og var straffen ek-
sempelvis stening - kunne en stedfortræder i form af en 
gedebuk, modtage straffen - heraf udtrykket “syndebuk”.

Når bukken var stenet ihjel, hældte man lidt af dens blod 
i en skål og stænkede på lovbryderen - hermed var en 
pagt med Gud forseglet og herfra stammer kristendom-
mens blodkult.
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OPSTANDELSEN
En af kristendommens dogmer var opstandelsen på den yderste dag. På dette tidspunkt 
ville alle mennesker der nogensinde havde levet på jorden opstå og dømmes, enten til 
helvede eller himlen.

Formodentlig har skaberen af menneskeheden - Gud - på et tidligt tidspunkt indset at me-
get få mennsker ville ende i himlen pga. alle deres synder.
Derfor arrangerede Gud i sin visdom det således, at hans søn - Jesus - lod sig føde på jorden 
og korsfæstedes da han var 33 år.

Jesus skulle på den måde og ved denne handling, påtage sig alle menneskers synd - så-
ledes at de herefter bare skulle tro på hvad Jesus sagde - så ville alle deres synder være 
vasket bort - og det uanset hvad de havde gjort.

Men hvor kommer historien om sonofferet i kristendommen fra - og hvem har fundet på 
den?

Manden der konstruerede historien hedder Paulus og regnes for denne religions største 
profet. 

SAULUS/PAULUS

Personen vi i dag kender som Paulus - var en jøde omvendt til kristendommen – Paulus var 
således hans romerske navn. Han beskrives første gang i”Apostlenes gerninger” i forbin-
delse med steningen af Stefanus – én af de første kristne og han kaldes på dette tidspunkt 
Saulus – hans oprindelige jødiske navn.

Saulus (Paulus) var en såkaldt skriftklog og oven i købet en særdeles nidkær én af slagsen. 
Hans virke bestod i at opspore nye kristne menigheder, og angive dem til de jødiske religiø-
se myndigheder. Han var hvad vi i dag ville kalde en meddeler.

Hans rolle i forbindelse med steningen af Stefanus – var at passe på de aktives beklædning-
dele under steningen, som der står:

“v58 De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kap-
per ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. v59 Så stenede de Stefanus, mens han 
bad.”
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Da Paulus på et senere tidspunkt var på vej til Damaskus for at opspore flere kristne – ople-
vede han ifølge sig selv et syn hvor Jesus viste sig for ham og sagde: ”Saul, hvorfor forfølger 
du mig”.

Synet var så stærkt at Saulus faldt af hesten og blev midlertidig blind. Ikke desto mindre blev 
han en omvendt kristen.

Han blev efterfølgende døbt og var straks klar til at tage ud i verden og missionere – Paulus 
var den fødte eventyrer.

Kristendommen bestod i begyndelsen kun af jøder – altså en bevægelse inden for jøde-
dommen. 

Men Paulus ville omvende alle hedningene – altså alle ikke-jøder. Derfor regnes Paulus for 
grundlæggeren af den nye verdensreligion.

Paulus begynder således at rejse rundt i verden og skrev samtidig breve til de forskellige nye 
menigheder i middelhavsområdet – herunder romerbrevet til menigheden i Rom.

ROMERBREVET
Romerbrevet regnes blandt teologer som den 
kristne kirkes ”dåbsattest”. Det er her kristen-
dommen og dens overordnede dogmer de-
fineres.

Her præsenteres for første gang ideen om at 
et menneske ”retfærdiggøres” ved tro – altså 
frelses ved tro alene.
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JAHVES JØDISKE RETFÆRDIGHED
Kristendommen – og dermed Paulus – udspringer som sagt af jødedommen. For de jødiske 
konvertitter var det et hårdt opgør med en benhård lovreligion. Jøderne var/er overbevist 
om at kun den ”lovretfærdige” kan stå ansigt til ansigt med Gud.

 
Jøderne tror at der i himlen føres en regnskabsbog over skyld og fortje-
nester. Er der flest fortjenester er man ”retfærdig”. Vejer synderne mest 
er man gudløs med alt hvad det indebærer.

Ifølge Paulus ændrede alting sig med Jesu Kristi fødsel og død. Paulus 
mente nemlig at Jesus påtog sig al synd i verden og dermed ofrede sig 
selv efter aftale med Gud. Derfor kunne Paulus nu skrive i Romerbrevets 
vers 21:

”Men nu er der uden lov åbenbaret en retfærdighed fra Gud”.

Teologer er enige om at: ”Paulinsk tros-retfærdighed altid er et nej til gernings-retfærdig-
hed”. Dvs. at mennesket der altid gør det gode – alligevel aldrig kan gøre det godt nok i 
den forstand at man ikke kan blive ligeså god som Gud – og derfor altid har brug for Guds 
nåde gennem troen. Med andre ord: ligemeget hvad du gør er det aldrig godt nok!
Teologien (Paulus) mener altså at indtil Jesus hang på korset og gjorde sin ting – slæbte alle 
mennesker rundt på Adam-synd og var derfor forudbestemte til destruktion.

FANATIKEREN PAULUS
Kigger vi nærmere på Paulus mente han selv at han tilhørte det jødiske folks elite:
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”Hvis nogen anden mener, at han kan sætte sin lid til noget udvortes, kan jeg det endnu 
mere, jeg, som er omskåren på den ottende dag, som er af Israels folk, af Benjamins stam-
me, hebræer af hebræer, lovtro farisæer, nidkær forfølger af kirken, ulastelig efter lovret-
færdighedens krav”.

Efter sin omvendelse ville Paulus stadig være den bedste, men nu med modsat fortegn. 
På den tid var de bedste kristne de værste. Forstået på den måde at nedgjorde man sig 
selv - ville Gud ophøje én. Så Paulus kaldte konsekvendt sig selv den - “mindste – ringeste – 
værste” – osv.

I dag ville Paulus være stemplet som religiøs fanatiker der havde svært ved at skelne mel-
lem fantasi og virkelighed.
Skulle man finde en psykologisk forklaring på han omvendelse til kristendommen måtte den 
nok findes i hans tiltagende dårlige samvittighed over de mishandlinger og dødsfald han 
havde været årsag til. 

Måske har han endda i sit begrænsede sind indset, at de nykristne faktisk havde ret (og han 
derfor uret) - og således i en blanding af dårlig samvittighed/dødsangst/religiøs overop-
hedning - fabuleret sig frem til hvorledes han kunne frelse sig selv….. ved den ubegribeligt 
enkle ide at frelsen afhænger af TRO – keep it simple – så kan alle være med!
På denne helt utroligt enkle måde har ét menneske således kunnet åbne for århundreders 
syndfloder af blod, lidelse og overtro.
 

På grund af dette vanvittige påfund kaldte Nietzsche  Paulus for en falskmøntner der for-
vandlede et glædens budskab til et hadets budskab. Drevet af vilje til magt . siger Nietzs-
che - benyttede han budskabet om Jesu opstandelse til at trumfe sine egne ideer igen-
nem. Han opfandt læren om forløsningen og grundlagde kirken på falske forudsætninger.

HVORNÅR LEVEDE PAULUS?
Paulus blev født 10 år efter Jesu død og blev formentlig henrettet i Rom som 54 årig. Det er 
et interessant faktum at han tidsmæssig skrev sine breve inden de fire udvalgte evangelier 
blev skrevet.
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Det betyder at alle fire evangelister formodentlig kendte Paulus breve og derfor havde en 
matrice at gå efter – hvilket også tydeligt skinner igennem de evangelietekster der har med 
sonofferet at gøre:

”Menneskesønnen er kommet for at give sit liv som løsesum for mange” (Matt. 20, 28).

”Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde sætter sit liv til for fårene” (Johs. 10, 11).

”Hvis ikke jeg vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig” (Johs. 13, 9).

”Dette er mit blod som udgydes for mange til syndernes forladelse” (Matt. 26, 28).

Paulus fik således i kraft af sin heldige placering i historien – og gennem sit høje aktivitetsni-
veau, nærmest eneret på at tolke begivenhederne i Jesu liv og levned.

 

PAULISMENS/KRISTENDOMMENS UDBREDELSE
Efter at Paulus endegyldigt havde defineret hvad kristendom er – udbredte hans lære sig i 
det romerske rige. Den helt store medvind kom da Konstantin den Store i år 313, legalisere-
de kristendommen og senere gjorde den til statsreligion.

Konstantin udviklede administrative, kirkelige funktioner, der senere dannede grundlag for 
de europæiske stater i middelalderen.

Pavestolen der senere etablerede sig i Rom forsøgte at bibeholde magten over konge- og 
fyrstendømmer. Gennem hele middelalderen var det den almindelige kristne opfattelse at 
samfundsordenen var givet af Gud.

Med Reformationen i 1517 var det slut med Pavens indflydelse i Nordeuropa – men ikke 
med Paulus. De kristne nordeuropæeres nye helt, Luther – fik sit åndelige gennembrud med 
Paulus som sit store åndelige idol.
Det var Luther der lærte de stavnsbundne bønder, at deres plageånder var indsat af Gud.
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DOCTORES SCHOLASTICI - 
“FILOSOFIEN” BAG PAULUS` IDEER

 
En ”skolastiker” – doctores scholastici – var betegnelsen for 
en gejstlig lærer i de religiøse skoler fra det 9. til det 15. år-
hundrede.

Der var to hovedretninger i disse skoler. Den ”mystiske” der 
baserede sig på indre åndelige oplevelser/ erkendelser og 
en der udviklede omfattende læresystemer hvor der blev 
lagt vægt på logiske slutningskæder – altså, logisk religiøse 
slutningskæder der byggede på kirkelige dogmer.

De religiøse doktores – skolastikernes – hovedtema var for-
holdet mellem den romersk-katolsk kirkes lære og den for-
standsmæssige tænkning. Altså tænkning/logik versus tro.

Man ville skabe et logisk, velgennemtænkt trossystem der 
var uangribeligt.

De såkaldt ”hellige skrifter” oplevedes som en vild forvirring af reportage, allegorier, meta-
forer og ufilosofisk hjemmesnedkeri.

Skolastikerne søgte at indbygge de græske filosoffers konklusioner i deres læresystemer – 
altså at avle en bastard.

Filosofien erkendte nemlig – som den gør det den dag i dag – at den aldrig ville få de en-
delige svar men koncentrerede sig om at stille de rigtige spørgsmål.

Skolastikerne var kun interesseret i det endelige uangribelige svar – nemlig at Gud var op-
hav til alt.
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UNIVERSALIA CONTRA PARTICULARIA

Et af skolastikkens store stridsspørgsmål er kendt som ”universaliestriden”.
Dette stridsspørgsmål relaterer direkte til og har konsekvens for det af Paulus opfundne be-
greb: sonofferet.
 
Et partikulare er betegnelsen for den enkelte, individuelle ting.

Et universale er betegnelsen begreber, klasser eller kategorier.

For at forstå de to begreber kan man bruge en hest som eksempel.

ARISTOTELES OG F.EKS. EN HEST

Aristoteles – og med ham Platon – mente at begreber i virkeligheden var selvstændige ek-
sistenser og at de havde deres liv og oprindelse i ”ideernes verden”.

Altså at naturen i alle verdens heste var en selvstændig eksistens.

”Universalia” i en hest er dens inderste natur – dens ”essens”, der er ens i alle verdens heste.

”Particularia” er den enkelte, individuelle hest – der måske er mere svajrygget eller har an-
dre specielle kendetegn i forhold til andre heste.

Universalia bor ikke desto mindre i alle verdens heste, men kan kun erkendes gennem for-
standen – ikke gennem sanserne.
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THOMAS AQUINAS

Thomas Aquinas indskriver sig i rækken af kristne skolastikere. Altså mennesker for hvem kir-
kens dogmer var ligeså reelle som ilt og tyngdekraften.

Han var manden der ryddede op i den katolske kirkes troskaos og 
skabte en katolsk ”filosofi”.

I 1274 skrev han: Summa de veritate fideri catholicae contra gen-
tiles – Håndbog om den katolske tros sandhed, rettet mod de ik-
ke-kristne.

I dette værk tog han Aristoteles filosofi – som var ateist – til indtægt 
for en katolsk troslære/ ”filosofi” der er gældende den dag i dag.
 

TRO + FILOSOFI = BASTARD
Det store kunststykke bestod i at blande Aristoteles ”universalia/ particularia” med f.eks. 
Kristi stedfortrædende lidelse på korset.
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Den store kristne teori er derfor:

Adam smittede som particularia menneske-naturen – universalia – i Paradisets have .

Det var derfor muligt at rette fejlen inden for det samme system – nemlig ved at lade Jesus 
- particularia sone Adams forbrydelse på korset for alle andre mennesker – universalia.

Sonofferet var på denne snedige måde en kirkelig realitet - gældende den dag, i dag i alle 
verdens kristne kirker.

Således er Moses ide om en syndebuk - til glæde for en uforstandig og primitiv stamme - af 
omveje, blevet et religiøst dogme mange tusind år senere.

MALERIET/VÆRKET
På maleriet erstatter Freud - psykoanalysens fader - den treenige Guddom. For mon ikke 
det er her, og i dette lys at Paulus` dødsangst og livskrise skal løses. 

På billedet ligger de gamle religiøse ideer som døde fugle for jegets fødder - samtidig med 
at de evige spørgsmål, liv og død - i form af meloner (frø/liv) og kranier (død) hvirvler rundt.

Saksen er den trussel om snarlig død og undergang ethvert menneske, hvert sekund er ud-
sat for - og som er en evig kilde til feberhede fantasier om evigt liv og frelse.


