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I den judiska Talmud-litteraturen kallas han Ieshoua ben-Miriam,
”Jesus, Marias son”. Liksom Sokrates, Gotama Buddha och, för den
delen, även Mohammed, efterlämnade han inte en enda skriven rad.
Andra tecknade ner allt det som bevarats muntligt av vad han sagt,
velat, tänkt och gjort. I de fyra evangelierna – av en bibelexeget
träffande beskrivna som ”Jesus sedd genom fyra temperament” –
förmedlas i koncentrat och sammanfattning det som var hans
testamente: hans vittnesbörd om en högre verklighet och en sann
livsväg för människan.
Annons:

Jesus Kristus, den Smorde.
Ivern att göra sig en föreställning om hur han
sett ut satte tidigt människors fantasi i
rörelse, och era av de äldsta bevarade
avbildningarna kan förvåna oss som vant oss
vid Thorvaldsens resliga och ömt
välsignande Jesus-gestalt och de
bysantinska ikonernas framställning av
Kristus Allhärskaren: fullvuxen, skäggprydd
och med en inträngande blick som möter
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betraktaren oavsett var i rummet han eller
hon be nner sig. Kanske chockas vi när vi
t.ex. i baptisteriet i Ravenna får se de tidiga,
kätteridömda arianska kristnas avbildning –
från 400-talet – av hur Jesus döps i Jordan.
Där möter vi en ung skägglös gosse, helt
utan skylande klädsel och nedstigen i
Jordans genomskinliga vatten, i färd med att
döpas av en påtagligt äldre Johannes
Förelöparen. En Jesus som snarare leder
tankarna till Profeten Jesajas ord:
"Då skall vargen bo med lammet,
pantern ligga vid killingens sida.

Kristus-mosaik, Hagia So a, Istanbul. Foto:Thomas Notini

Kalv och lejon går i bet
och en liten pojke vallar dem"

En dag som denna kan det €nnas
anledning att inte bara gå förbi alla bilder

än till den Jesus som välte ikull

utan också att, åtminstone för ett
ögonblick, ställa den tvåtusenåriga

månglarnas bord i templet.

historien åt sidan.

Kristen sarkofag i Rom c:a 359. Jesus ankerad av Petrus och Paulus i översta mittfältet

Annons:
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Bilderna har kommit och gått, och i vår egen tid, som i
allt högre grad vänder det gudomliga ryggen, är det ovisst om bilderna för oss närmare
honom själv, Jesus, nasarén. Lukasevangliet berättar om den gamle Symeons möte med
den späde Jesus i templet efter hans omskärelse. "Ett tecken som väcker strid" - så
beskriver Symeon i sin profetiska syn den uppgift som väntar Jesus, den roll han kommer
att ikläda sig.
Ett tecken som väcker strid. Profetian som gått i uppfyllelse nog och över nog; både mitt
bland dem som räknat sig som hans efterföljare och bland dem som, aktivt eller passivt,
tagit avstånd från honom.
En dag som denna kan det nnas anledning att inte bara gå förbi alla bilder utan också att,
åtminstone för ett ögonblick, ställa den tvåtusenåriga historien åt sidan.
Kierkegaard, den enslige tänkaren som de nierade tron som ett språng ut på 70.000
famnars djup, ställer retoriskt frågan: Vad är en professor i Nya Testamentet? Och han
svarar: Han är professor i att en annan blev korsfäst.
Vi lever förvisso i en tid som vänder det gudomliga ryggen, men det är inte en tid som
saknar religion. Religionen ifråga heter framgång, lycka, självförverkligande, hälsa,
välbe nnande, och återigen: framgång, lycka etc.
Korset provocerar, därför att det för många ser ut som symbolen för ett totalt nederlag.
Korsets och korsfästelsens tecken är svårt att ta till sig för framgångs- och lyckoreligionen,
men det har också missbrukats som kännemärke för en tro som varit föga mer än ett
redskap i skrupelfria makthavares händer.
Korsets paradox kan sökas i den hemlighet som nns inbäddad i lidandet självt: att där
nns en nyckel till klarhet, insikt, helande och försoning.
Inte ett lättvindigt segertecken, men däremot tecknet på ett hopp som kommer att bestå
så länge det nns liv.
Thomas Notini
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