
 

 

 Den Jesus jeg ikke kjente? 
 
Fra jeg var liten har jeg hatt et bilde av Jesus, og det 
tror jeg også du har. Og det er sjelden jeg treffer 
noen som ikke er litt glad i den Jesus han eller hun 
bærer med seg.   

Egentlig er dette litt spennende. Vi kan dele 
hverandres bilder og se mer av våre verdier og 
behov. Og enda mer spennende: Kanskje vi rett og 
slett kan se om det er mulig å vite noe mer om 
Jesus enn de bildene du eller jeg har inne i oss?  

Min Jesus? 

Det er egentlig ganske interessant at 
så mange mener Jesus egentlig 
støtter dem. Ser vi etter oppdager vi 
imidlertid at dette ofte mindre kom-
mer av historiske kilder enn av hva 
som er populært i tiden. Det er ikke 
tilfeldig at Jesus på 1970-tallet ble 
fremstilt som marxist.  Tilsvarende 
bør jeg være åpen for å vurdere hvor 
”min” Jesus  er fra. 
Søndagsskolens Jesus? 

Mange har en Jesus fra søndagskolen. Noen ser for 
seg en mild og snill barnevenn som er glad i sauer 
og søndagskolebarn, særlig hvis de er snille. Det er 
nok også noen som har festet seg ved en streng Je-
sus. Han ser på deg med skarpe øyne og følger 
hvert skritt du tar.  La oss uten å overdrive si at selv 
om begge bildene kan ha sin misjon, er ingen av 
dem en Jesus vi ville likt å kjenne. 

Kashmirs Jesus? 
Noen mener at Jesus er begravet i Kashmir, og 
egentlig var buddhist. Opphavsmannen er russeren 
Notovitch, senere avslørt fordi han misforstår budd-
hismen og vi mangler ”kildene” han viser til. Det 
mest interessante ved dette er nok at han ikke 
undret seg over at Jesus på tre år i Midtøsten skapte 
en ny verdensreligion, mens han gjorde svært lite 
inntrykk under sine mange år i Østen - der han skal 
ha dødd rundt 120 år gammel. 

Maria Magdalenas Jesus? 

Mange som har sett ”Jesus Christ Superstar” og 
”Jesus Krist siste fristelse” er blitt glad i Maria 
Magdalena. Og har fått et bilde av Jesus som elsker 
og ektemann. Etter hvert er dette blitt støttet av le-
gender og teorier om at han overlevde korset og ble 
med Maria til Sør-Frankrike. Ser vi bort fra man-
gelen på kilder utover spekulasjoner, er det interes-
sant hvilket nedslag tanken om Jesus som stamfar 
til franske kongeætter og europeiske adelslekter har 
fått. Og det er kanskje ikke så rart fordi man både 
får servert historiske detektivfortellinger, utfall mot  
 

 
kirken og en Jesus som både er romantisk og ”til 
stede” i dag, ved sine jordiske arvinger. 

Dødehavsrullenes Jesus? 

Noen tror kanskje man kan finne Jesus i Dødehavs-
rullene. Men saken er at funnene fra Qumran ikke 
inneholder noe om Jesus. I stedet har de gitt oss 
tidlige avskrifter av Det gamle testamentet og lys 
over ulike jødiske grupper like før og etter Jesu 

fødsel. Noen direkte bilder av 
Jesus er det imidlertid ikke 
mulig å få av disse. 

Thomas-evangeliets Jesus? 

Noen finner Jesus i Thomas-
evangeliet. Det er interessant 
fordi vi der møter en opphøyd 
mystiker som taler hemmelige 
ord for noen få utvalgte. Hele 
evangeliet svever på en måte i 

luften,  og vi får ingen beskrivelse av steder eller 
mennesker. En forklaring kan være at dette nok er 
skrevet minst hundre år etter Jesus. Det er dessuten 
svært kort, på drøyt hundre vers. Vi møter en som 
stadig låner kjente ord fra Det nye testamentet, og 
legger til noen egne. I tillegg avsluttes evangeliet 
med at kvinner ikke kan komme inn til himmelen 
før Jesus har gjort dem til menn. Evangeliet handler 
dessuten ikke om hva Jesus gjør, men hva han sier. 

Når noen liker Jesus i Thomasevangeliet, er jeg 
rett og slett usikker på hvor mye de har lest i det. Er 
dette den Jesus man ønsker? På en måte kan man 
kanskje si at hvis han var slik, måtte vi bare godta 
det – ”rett er rett”, enten vi liker det eller ikke. Men 
heldigvis er det mye som taler for at dette er et feil 
bilde. 

Andre evangeliers Jesus? 

Mange snakker om at det er tilfeldig – eller uttrykk 
for maktmisbruk - hvilke evangelier som ble 
offisielle. Ser vi etter oppdager vi imidlertid at alle 
andre enn de fire i Det nye testamentet er overivrige 
etter å ta Jesus til inntekt for seg. Dette gjelder alt 
fra Filipsevangeliet, via barndomsevangelier til det 
”hemmelige” Markusevangeliet, alle lett tilgjengeli-
ge på web.  Enten er de skrevet av kristne som 
ønsker å vise hvor stor helt Jesus har vært siden 
barndommen, og vi møter bl.a. en Jesus som vekker 
opp døde fisker, eller kamerater. Eller så er de skre-
vet av noen som er opptatt av en mystisk Jesus som 
stort sett bare snakker om sin ”hemmelige visdom”, 
uten å gjøre noe som helst.  

Det nye testamentets Jesus? 

Fordi det er lett å lage seg bilder av Jesus, er det 
viktig å se om vi kan finne noen som faktisk har 



 

 

møtt ham.  Da viser det seg kanskje litt overrasken-
de at det er Det nye testamentet som gir de beste 
bildene av Jesus. For leser vi hva som står der, 
finner vi at dette rett og slett er ganske edruelig. Vi 
møter ingen glorifisering eller skryt av Jesus som 
den store helten. Og tilhengerne skildres ikke spesi-
elt intelligente eller moralske, snarere tvert i mot. 
Her holdes heller ikke noe hemmelig eller skjult. 
Det hele er skrevet mellom år 50 (brevene) og 100 
(Johannes Åpenbaring). Med tradisjo-
nen for  å lære utenat i datiden, kan vi 
regne med at vi her ligger ganske nær 
det opprinnelige. Så er da også evan-
geliene og Apostlenes gjerninger svært 
presise i stedsnavn og lokalkoloritt.  
En helt annerledes Jesus 

Bildet av Jesus i Det nye testamentet 
handler ikke bare om at han sier noe 
annet enn i andre evangelier. Det spen-
nende er at han både gjør og sier ting 
av et helt annet slag. Noe av det mest 
mirakuløse ved Det nye testamentet er alle måtene 
Jesus overgår våre forventninger og ønsker. Han 
rett og slett sprenger alle bilder. Dessverre ser vi 
ikke alltid dette fordi vi så ofte har på oss briller. 

Forsøker vi å lese hva som faktisk står, ser vi en 
Jesus som dramatisk bryter med omgivelsenes for-
ventninger. Han er ikke i lomma på verken kirken 
eller andre. Han er mer mystisk, mer utfordrende, 
mer jordnær og himmelvendt enn noen kunne trodd 
mulig. Han tordner mot de skriftlærde. Han ber den 
rike unge mannen å gi alt han eier til de fattige. Han 
er opptatt av at andre har nok mat og klær. Samtidig 
vil han at vi skal slutte å bekymre oss for i morgen.  

Kvinnenes Jesus 

Jesus har virkelig omtanke for kvinner. Når kirken 
har gjort mye galt mot kvinner  i historien, taler det 
desto sterkere om Bibelens Jesus at så mange 
kvinner har vært glad i ham til alle tider. Det er 
ikke tilfeldig at han er den første vi kjenner fra 
historien som behandler kvinner som fullverdige 
mennesker. Så var det da også svært mange kvinner 
som fulgte ham mens han var på jorden. 

En Jesus som gir 

Jesus tiltrekker fordi han har så mye å gi. En gang 
han sitter ved en brønn gjør han ikke bare noe så 
uhørt for en skriftlærd i den tiden som å snakke 
med en kvinne, han sier rett og slett at den som 
drikker av vanlig vann skal bli tørst igjen, men 
lover at den som drikker av det vannet Jesus gir, 
aldri skal tørste igjen. Dette er sterke ord for alle 
som drømmer om å bli fylt av noe godt, sterkt og 
rent som virkelig bærer gjennom livet.   

En Jesus for dem som  står utenfor 

Det kanskje mest typiske for Jesus er at han er så 
tiltalende for de som står utenfor, for de fattige, de 

ydmyke, de som lengter og er forhatt. Spedalske og 
prostituerte elsket Jesus. De var faktisk stolte over 
ham, i motsetning til de som hadde ”kontroll” og 
”alt på det tørre” i forhold til Gud. Samtidig er det 
ingen tvil om at Jesus også har mye å gi til de 
”vellykkede”.  

En Jesus som snakker i gåter – og tilgir 

Skal vi forstå Jesus bør vi se både hva han gjorde 
og hva han sa.  Jesus snakker i gåter og gjør utro-

lige gjerninger. Han henvender seg med 
dybde og visdom – og ved å be oss bli som 
barn igjen. De gamle profetene hadde alltid 
innledet med: "Så sier Herren", mens Jesus 
sier: "Jeg sier dere". Ikke overraskende var 
”folket slått av undring over hans lære".      
    Han provoserer ikke bare ved å uttale seg 
som om han skulle være Gud selv. Jesus føl-
ger opp med noe som får de skriftlærde til å 
hoppe. Han tilgir de som har gjort noe galt.  
Hvordan ville du likt det hvis jeg hadde 
gjort noe mot deg og så kommer en helt 

annen og sier at han tilgir meg. Hva skal man tro 
om en slik person? For jødene var konklusjonen 
klar. Jesus kunne ikke være riktig vel bevart, eller 
det som verre var: blasfemisk. Bare Gud kunne tilgi 
synd.   

En Jesus som lever 

Hans umulige oppstandelse fra de døde bare 
bekrefter at han alltid gjorde det radikalt uventede.   

Og her har vi enda et avgjørende bilde. Han ikke 
bare snakker og handler utenfor vår forestillings-
evne. Han gjør det på områdene der det virkelig 
gjelder. Det er vanskelig å komme forbi at vårt 
største problem er døden. Den betyr atskillelse fra 
våre kjære, fra alle vi er glad i og gjerne vil være 
sammen med.   
    Leser vi det nye testamentet, finner vi et godt 
grunnlag for å si at Jesus faktisk har stått opp igjen. 
Det er svært lite sannsynlig at tilhengere ville stå 
fast på noe så overveldende utrolig som 
en oppstandelse, hvis de visste at det var tull. At 
han faktisk først blir sett av kvinner understreker 
troverdigheten, fordi deres vitneutsagn var lite verdt 
på den tiden, og dermed lite egnet som bevis hvis 
man skulle ha diktet opp dette 

Jesus  
Jesu viste med hele seg at han var kommet for å  
lindre nød, tilgi synd, hjelpe de svake, ydmyke de 
sterke, og gi nytt liv. Han møter oss akkurat der vi 
trenger. Det er ikke lett å komme utenom at han må 
ha vært noe så ufattelig stort som Guds Sønn, og 
dermed i stand til å vise oss hvem Gud virkelig er.  

  Det er vanskelig å finne et bedre bilde av Jesus 
enn dette. Det beste er at det kan lede til et møte 
med den levende Jesus slik at du selv kan få kjenne 
hvem han er og hva han kan gi til deg. 
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