
Martyrmuseum

af  Nana Hauge
Ordet martyr betyder vidne. Det er et græsk ord, der bruges om den, der med sit blod
vidner om Kristus, det vil sige sætter sit liv til for kristendommens sandheds skyld. Ordet
bruges  første  gang  i  det  oldkirkelige  skrift  Polykarps  martyrium fra  det  2  århundrede.
Skriftet beskriver de forfølgelser og trængsler, Polykarp udsættes for, fordi han holder fast
ved sin kristne tro.

Det kristne martyrium har selvfølgelig sit forbillede i Kristi Martyrium, for selvom ordet
martyr ikke findes i Bibelen opfatter kristne naturligvis Jesus som den ultimative martyr med
sin  selvopofrende lidelse  og død for  manges  skyld.  Jesu  offerdød og ikke  mindst  hans
mange opfordringer til at ofre sit liv for næstens skyld er således modellen for den kristne
martyr – ja, for den kristne i det hele taget jævnfør også Paulus mange opfordringer til de
kristne om at leve i indbyrdes selvopofrende kærlighed og til at bringe legemet som et offer
for Gud. Det er helt afgørende, at den kristnes gudstjeneste – det vil sige den måde, den
kristne tjener og ærer Gud på – er ved at bringe sig selv som et levende og helligt offer, der
er Gud til behag, "for dette skal være vor åndelige gudstjeneste" – sådan skriver Paulus.
(Romerbrevet 12)

Hvad mener han med det? Jo, Paulus indskærper her noget, som Gud allerede talte om
gennem profeterne i Det Gamle Testamente: nemlig, at Han ønsker barmhjertighed og ikke
brændofre.

De  eneste  ofre,  der  har  betydning,  den  gudstjeneste  Jesu  Kristi  far  ønsker,  er  det,  at
mennesker tjener hinanden. Dette er de kristnes gudstjeneste. Den kristne gudstjeneste er
ikke alene defineret ved en liturgisk handling i et helligt, afsondret rum, nej, den rækker ind i
hverdagens tjeneste for de nærmeste. At tjene Gud og at tjene den nærmeste kan ikke skilles
ad. Den, der siger, at han elsker Gud, men ikke elsker sin bror eller søster, han elsker ikke
Gud. Det almindelige hverdags-lige liv i tjeneste for hinanden, det er kristnes gudstjeneste.
Kristne gør Gud stor, ærer Gud, ved at tjene medmennesket. Den kristne kan aldrig tjene
Gud ved at ofre andre. Den kristne gør ikke Gud stor ved at springe uskyldige mennesker i
luften. Kun ved selv at ofre sig for andre, tjener den kristne Gud.

Det kristne martyrium har aldrig impliceret og kan aldrig implicere, at man ligesom ved en
selvmordsaktion trækker andre mennesker med i døden. Man kan gå i døden for andre.
Ingen kærlighed er bekendt større end den at sætte livet til for sine venner. Man kan ofre sig
for andre, man kan give sit liv for kristendommens sandheds skyld, men man kan ikke ofre
andre.

Det  er  derfor  en  misforståelse  af  martyrbegrebet  at  bruge  betegnelsen  om  fx



selvmordsbombere. Ikke bare fordi, der er himlen til forskel på ydmygt at sætte sit liv til for
kristendommens sandhed eller for andres liv, og så det at påberåbe sig heltestatus ved at
trække uskyldige med ind i døden, men simpelthen fordi begrebet er et kristent begreb, der
betegner et menneske, der ofrer sig for Kristus eller for sin næste.

Derfor  er  det  også  en  stor  misforståelse,  at  kalde  en  meget  omdiskuteret  udstilling  for
Martyrmuseum,  for de islamistiske selvmordsbombere,  der portrætteres i  den udstilling,  er
hverken helte eller martyrer, men bare koldblodige mordere. Når man laver en udstilling,
hvori ordet martyr indgår, må man formode, at arrangørerne ved, hvad ordet betyder. At
man så  alligevel  har  valgt  at  kalde  udstillingen  Martyrmuseum, kan kun  opfattes  som en
kæmpestor hån mod dem, der gennem tiden faktisk satte livet til for andres skyld.
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