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af Bente Bramming

”Det er  fuldbragt!” Det  er  de kendte korsord hos evangelisten Johannes,  som flytter
opmærksomheden fra Golgata til en større sammenhæng.

”Det er fuldbragt” er også titlen på e t  male r i , der i kraft af en overraskende vinkel gør
os til en del af denne sammenhæng. I Golgata-scenen af den franske maler Jean-León
Gérôme (malet i 1867) ser vi ikke den korsfæstede frontalt med røverne ved sin side,
som det gælder for de fleste korsfæstelsesbilleder. I stedet ser vi den golde klippe, hvor
skyggerne fra de tre kors tegner sig tydeligt i kraft af et overjordisk lys. Det kaster er
særligt skær over alt, inden solen formørkes, jorden skælver og klipper revner. Maleriet
holder fast i det øjeblik, da Jesus opgiver ånden med ordene: ”Det er fuldbragt!”. Men
folkemængden har allerede forladt Golgata og er vej tilbage til Jerusalem for at nå de
sidste daglige opgaver og forberede den store sabbatsdag.

Den lange skygge fra korset på Golgata rækker frem mod optoget af mennesker, der snor
sig tilbage ad vejen mod Jerusalem. Fjernt i billedet rammer det sidste lys byen, hvor
templet og de mange huse og haver ligger i ly af bymuren. De, der for kort tid siden var
vidner til en begivenhed, som ingen forstod, og som med lethed kunne have fået alt til at
vakle,  er  nu  på  vej  til  den  sikre  verden.  I  optoget  findes  disciple,  ypperstepræster,
høvedsmænd, officerer, både tilhængere og modstandere og alt ind imellem; bagerst ses
to  soldater,  der  med  en  sidste  fejende  hilsen  udtrykker  deres  hån  overfor  den
korsfæstede. Hen over de to soldater ses mørke truende skyer, der varsler det uvejr, som
den sorte nattehimmel bærer med sig.

Maleren viser os altså ikke korsfæstelsen, men det der sker bagefter. Det lange optog af
mennesker  søger  byen,  de  har  nu  lagt  hændelsen  bag  sig.  De  er  vores  ligesindede:
personer, der overværede den uskyldiges død og nu ønsker at lægge det bag sig. Det var
en hændelse, som ingen begreb, og der er så meget andet at tage fat på.

Sådan  er  vi  mennesker,  optaget  af  vores  eget,  i  hælene  på  sikkerheden  og  vigende
overfor det farlige og ubegribelige. Behovet for sikkerhed i dag er måske forstærket af
den usikkerhed, der følger med højt tempo og oplevelsen af fragmentering. Jo mere vi
oplever,  at  vores  tilgang  til  livet  bliver  forreven  og  vores  tankerække  for  eksempel
vedvarende  afbrydes  af  netværkstjenesternes  tilsigtede  forstyrrelser,  de  evige
disruptions,  des  stærkere  forekommer  den  modsatte  bevægelse  mod  enkle,  entydige
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sandheder.  Vi  taler  gerne om,  at  der  skal  være plads til  divergerende holdninger,  alt
imens det spor, vi holdningsmæssigt kan bevæge os ad, bliver smallere. Yderpositioner
bliver i stigende grad farlige og stemmer elimineres, hvis de ikke følger det spor, som
mange af os lader os gelejde ind på. Jo, mere vi slutter trop, det vil sige, jo mere bange
og feje vi bliver, des smallere bliver sporet.

Det gælder også for strømmen af mennesker i Gérômes maleri; den snor sig som en lang,
men smal kolonne af mennesker, af vidner på vej tilbage til sikkerheden. Det, de var
vidner til, var en sandhed, der for hvert menneske kan sætte alt på spil. Det var allerede
sket for dem i mængden, der havde mødt Jesus og talt med ham, da han færdedes blandt
mennesker. Enhver, der under en samtale turde at gå ind på sandheden og søge at forstå
Guds vilje med mennesket, lod Jesus formulere sig frit. På den måde animerede Jesus
mennesker til at gøre sig tanker om sandheden. Denne tankens frihed er et vitalt element
i kristenlivet, og den eneste vej til at begribe det store spænd mellem vores syndighed og
Guds frelseshandling, som udfoldes på Golgata.

Vores  syndighed  kan  vi  ikke  abstrahere  fra  eller  bagatellisere,  og  Langfredagens
begivenheder afslører os mennesker. Når vi siger: ”Vi forsager djævelen” er det med en
intention om at afvise det onde og dæmoniske, der så let får magten over os. Fejhed,
frygt og foragt kan holde sit indtog når som helst, uden at vi véd, hvor langt, det kan
drive  os  eller  rettere:  Vi  véd det  nok alt  for  godt.  Det,  der  var  på  færde natten  før
Langfredag,  hvor  Jesus  blev  forrådt  til  døden  på  korset,  er  altid  på  færde,  hvor  vi
mennesker er.

Derfor er Langfredag også den dag, der taler allerstærkest til vores syndsbevidsthed. Det
er den dag, hvor vi må se os selv i øjnene og vedgå vores lavhed og ondskab. Der kan
være  en  tendens  til  at  ville  forveksle  talen  om  mennesket  som  synder  med
menneskeforagt. Men det er det modsatte, det er den eneste måde at tale ærligt og med
respekt om menneskelivet. Fremfor alt er det en måde at fastholde tankens frihed og det
enkelte  menneskes  chance  i  forhold  til  sandheden.  At  tie  om  den  syndige  side  af
menneskelivet gør den ikke mindre, blot mere farlig.

Men dermed er det sidste om Golgata ikke sagt, der er noget mere, som også maleriet fra
før fortæller. Skyggen fra den korsfæstede på Golgata rækker ud mod menneskene, den
gælder hver af dem, ikke som dom, men som tilgivelse. Der findes en tilgivelse for det
menneske, der i frygt skynder sig i sikkerhed.

Den lange skygge på Golgata er som et skjul for menneskets synd, der kan lindre den
sorg, som hver af os kan føle over os selv, vores lavhed, fejhed og frygt. Skyggen står
fuldstændig  skarpt  i  kraft  af  det  lys,  der  et  sted  bagfra  kaster  en  velsignet  glød  på



klippen, en velsignelse, der gælder alt, hvad der er Guds: hans søn på korset og os som
hans børn. Selv i det tunge, tavse mørke, skinner lyset som et vågeblus, der fortæller, at
mennesket aldrig er alene. ”Tak, du lysets Fader!”

Maleri
Jean-Léon Gérôme: Golgotha. Consummatum Est. 1867. (Musée d’Orsay, Paris)
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