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CHRIST BRO, JEG ER JESUS 

“Jeg er Jesus. Jeres frelser. Jeres evige beskytter. Jeg ofrer mig for jeres synder. Jeg er 

Jesus. Guds søn!” 

 

En mand skubber mig og går forbi. “Du fylder.” 

Jeg trækker mig tilbage. “Jeg er Jesus.” 

Manden kigger tilbage på mig, ryster på hovedet og går videre. 

“Gud viser jer nåde. Jeg er kommet for at hjælpe jer. Jeres længe ventede frelser er 

kommet.” 

En kvinde peger på mig. “Se skat. Derfor skal du gå i skole. Ellers ender du sådan.” 

En lille pige ser på mig med store øjne. 

Jeg smiler til hende og rækker hånden frem. “Følg med mig. Jeg vil redde jer fra under-

gang.” 

Hendes mor hiver hende væk og ser forfærdet på mig. “Klamme børnelokker!” Hun 

skynder sig væk med pigen, og jeg sænker langsomt min arm. 

 

Jeg går rundt. Det er morgen og jeg kigger forundret på bygningerne. Menneskerne ig-

norerer mig. 

Jeg følger en folkemængde ud på en plads. Theres no planet B fanger mit blik. 

“Climate Justice! ” Råber en kvinde. Et par andre gentager. Det gør jeg også. Kvinden 

kigger på mig. “Hvem er du?” 

Jeg trækker på skuldrende. “Jeg er Jesus. Og børnelokker.” 

Hun griner. “Jeg hedder Trine!” Råber hun. “Du gør ikke børn fortræd, vel?” Jeg ryster 

på hovedet. Hun smiler. “Godt! Mine venner og jeg er her for at demonstrere.” Jeg 
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følger efter hende. “Det her er Sandra, Leon og det her er Patrick.” Jeg nikker og præ-

senterer mig. 

Leon stirrer på mig. “Man skal ikke udgive sig for at være Jesus.” 

Jeg kigger på ham. ”Bro, jeg er Jesus.” 

Patrick lægger armene over kors. “Bro, nej du er ej.” Jeg viser dem arene på mine hånd-

flader. Der de hamrede søm i mine hænder. Trine stirrer. 

Leon stirrer endnu mere. “Gud bevares.” 

Jeg løfter armene. “Jeg er Jesus. Jeres frelser. Jeres evige beskytter. Jeg ofrer mig for je-

res synder. Jeg er Jesus. Guds søn!” gentager jeg. 

De stirrer. “Wow. Er du kommet på grund af klimaet?” 

Jeg ryster på hovedet. “Men jeg er kommet for at hjælpe. Menneskeheden har brug for 

mig.” 

Trine ryster på hovedet. “Det er for vildt. Kan vi hjælpe dig?” 

Jeg ser lidt på hende. “Vil I?” 

“Selvfølgelig!” Jeg nikker. Vi snakker og jeg finder ud af at Trine kender nogle andre 

fra demonstrationer, som sikkert også vil hjælpe. 

 

Jeg siger hej til dem alle sammen. De vil gerne hjælpe. Jeg kigger rundt. Det er mange 

mennesker. De er mine nye disciple. Men de vil kaldes noget andet. “Hvad med disciple 

v2?” Jeg ved ikke hvad manden der spørger, hedder. 

“Vi kunne være Jesus hjælpere” Jeg sukker. Det er nogle dårlige forslag de kommer 

med. 

Sandra rejser sig. “Hvad med D-sciple?” Hende kan jeg godt lide. Og forslaget også. Så 

nu hedder vores gruppe D-sciple. 

Jeg kigger rundt. Vi skal have noget at starte med. “Hvem er nutidens Lucifer.” 

De kigger alle på mig. “Donald Trump” er der en der siger. 

Jeg smiler. “Så skal Trump elimineres.” Der bliver helt stille. Som i helt stille. Så jubler 

Trine og de andre begynder også at juble. 

 



3 

 

Trine fortæller mig om Donald Trump. Ingen af os kan snigmyrde USA´s præsident. Jeg 

kan heller ikke. Jeg kan ikke slå ihjel. Derfor går jeg udenfor og knæler på fortovet. Jeg 

folder hænderne og beder til min far. Jeg beder ham om hjælp. Jeg beder ham om at 

sende Judas. Judas forrådte mig måske dengang, men jeg er evigt tilgivende og alle har 

fortjent en chance til. Så nu håber jeg at Gud er enig. 

 

Judas ser ligesådan ud som sidst. Jeg fortæller ham om planen: Judas sniger sig ind i det 

hvide hus og slår Donald Trump ihjel. Det er meget enkelt. Judas nikker og tager afsted. 

Trine kigger på mig. ”Jeg kender godt historien om dig og Judas.” siger hun. ”Jeg stoler 

ikke på ham.” 

Jeg kigger på hende. ”Han har fortjent at få en chance til. Det er jo meget længe siden. 

Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, 

så skal I få tilgivelse.” 

Trine nikker. Der er stille mens hun ser på mig. ”Jeg er otteogtyve.” 

”Hvad?” 

Hun nikker. ”Jeg er kun otteogtyve.” Jeg nikker. Hun ved godt hvor gammel jeg er. Alle 

har hørt om Kristi fødsel. Trine tager noget op af lommen. En flad dims. Hun trykker på 

den og den lyser op. 

Jeg spærrer øjnene op. ”Hvad er det?” 

Hun griner. ”Min mobil? Du ved ikke hvad en telefon er.” 

Jeg tager hendes firkantede dims. ”Mubil?” 

”Mobil.” Jeg nikker. ”Det er en slags skærm.” forklare Trine. ”Så kan jeg snakke med 

nogen, uden faktisk at være tæt på dem.” 

Jeg giver hende skærmen tilbage. ”Jeg kan godt snakke med far, selvom han er langt 

væk.” Hun smiler og giver min hånd et klem. 

Der går lidt tid, og så slipper hun min hånd. ”Jeg må lige tjekke op på de andre.” Hun 

vender sig hurtigt men jeg når at se hendes røde kinder. 

 

Jeg smiler og løfter mine arme mod Judas. “Har du fuldført din mission?” 

Judas sukker. “Nej.” 
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Jeg stivner. “Hvad?” 

Judas går frem mod mig. “Jeg er så ked af det. Men så mange penge. Jeg kunne ikke 

sige nej.” 

Jeg ryster på hovedet. “Hvad er det du mener, Judas?” Han smiler, men i hans øjne kan 

jeg se smerten og grådigheden. Blikket i hans øjne er det samme som sidst. Det samme 

som den sidste nadver. “Du fik penge for at skåne ham...” han nikker. “og for at dræbe 

mig.” 

Judas viser mig checken og nikker. “Det her er kun halvdelen. Beklager.” 

Jeg træder et skridt tilbage. “Du må ikke gøre det Judas. Du har hørt, at der er sagt til de 

gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af dom-

stolen.” 

Judas trækker en kniv frem. “For fanden da. Du taler lige så mærkeligt som dengang.” 

Jeg ser ham hæve kniven over mig og jeg flytter mig ikke. Dette er min skæbne. Judas 

leder efter noget. Jeg venter. Han holder en skærm frem og rykker lidt tættere på mig. 

Så strækker han skærmen væk fra sig. Jeg venter lidt længere mens Judas prøver at 

trykke på en knap, mens han samtidig hæver kniven over mig. Jeg beder en stille bøn. 

Klik. Judas trækker armen til sig igen og taster på sin skærm. “Vent lidt, jeg skal lige... 

Hashtag hyggeligt gensyn, hashtag christ og hashtag...” 

Jeg sukker. “Snart færdig?” Han lyser op. “Ja og hashtag snart færdig.” Så lægger han 

sin skærm væk. “Nå hvor kom vi fra?” Jeg folder hænderne. Der lyder et pling efterfulgt 

af mange flere. Skærmen kommer frem igen og Judas hviner. “Likes!” Han skæver til 

mig og skubber kniven ind i maven på mig. Jeg synker sammen. Han ser stadig på sin 

skærm og smiler bredt. “Yes! 207 likes.” Jeg kan mærke blodet forlade mig krop. Jeg 

falder ned på knæ. Jeg lukker mine øjne. Kan mærke hvordan jeg langsomt forlader jor-

den. “512! 523! 576 likes!” 

Jeg åbner det ene øje på klem. “Gider du lige tie stille. Jeg har lige et følsomt øjeblik.” 

Judas trækker på skuldrende og går. Jeg lukker øjnene igen og synker sammen. Mit blod 

breder sig på asfalten. Jeg ånder en sidste gang i smerte og min sjæl forlader mig. 

 

Jeg er tilbage. Efter mit andet besøg på jorden er jeg tilbage. Jeg går hvileløst rundt. 

Trine dukker op i mine tanker. Hvad vil D-sciple gøre når de ser mit lig. Og jeg som 

troede at jeg kunne hjælpe verden igen. Hvis ikke guds søn kan hjælpe menneskene 

hvem kan så? Jeg sætter mig ned. Lægger benene over kors og lukker øjnene. Jeg kan se 

gaden hvor jeg stod sidste gang. Og jeg kan se Trine med tårer i øjnene. Patrick, Leon, 

Sandra og alle andre er der også. Jeg nikker med hovedet og kan nu høre dem snakke. 



5 

 

Trine vender sig mod de andre. “Judas gjorde det. I så billedet.” Hun sukker, kigger op 

og møder mit blik. Eller sådan føltes det i hvert fald. Hun ser bare på skyerne. Lidt efter 

kigger hun ned igen. Sandra lægger en hånd på hendes skulder. “Vi hævner ham!” 

Leon rynker brynene. “Hvad mener du?” 

Trine begyndte at gå. “Judas skal FUCKING DØ!” Sandra trækker på skuldrende. 

“Pistolerne frem.” Råber Patrick. “RATATATA!” D-sciple begynder at løbe. De ved 

ikke at jeg kigger på dem. I bussen hvor de næsten fylder det hele. På fortovet da de 

kigger efter huset. Foran det hvide hus, hvor de prøver at ligne turister. 

Leon ryster på hovedet. “Det her er helt forkert. Jesus ville ikke have ønsket at vi slog 

ham ihjel.” 

Jeg nikker. “True.” 

Sandra sætter hænderne i siden. “Men Jesus er her jo ikke.” 

Jeg nikker igen. “True.” 

Patrick ruller med øjnene. “Desuden var Jesus en blødsøden taber.” 

Jeg nikker. “True. Vent... HVAD?” Jeg åbner øjnene og kigger rundt. “Mig? En blødsø-

den taber? Jesus christ!” Jeg lukker øjnene igen og kan høre Patrick og Sandra skændes 

højlydt. Jeg sukker. Så får jeg øje på Trine. Hun knæler med en pistol og peger den mod 

det hvide hus. Han står på altanen. Judas. Det er her at han burde brede sine arme ud. 

Det gør han ikke. Han tjekker sine likes. Der lyder et skud. Hun rammer ikke. Heller 

ikke anden gang. Judas klør sig bag øret, men kigger fortsat ned på sin skærm. Trine 

sigter igen. Jeg kan se sikkerhedsvagterne løbe hen mod hende. Hun affyrer pistolen. 

Judas mund åbner sig på vid gab. Han vakler og balancere rigtig tæt på kanten. Kuglen 

har ramt siden af hans hoved. Han falder forover, over gelænderet. Sikkerhedsvagterne 

standser. Judas styrter på hovedet ned og sprænger, så alle hans indvolde vælter ud. Jeg 

ryster på hovedet. Ligesom sidst. Jeg åbner øjnene. Jeg ved godt hvad der sker nu. Trine 

er blevet set skyde Judas. Hun vil få sin straf. 

 

Jeg går frem og tilbage. Var det bare det? Det kan jeg ikke tro. Jeg lukker øjnene, men 

jeg vil ikke se Trine selvom jeg allerede savner hende. Leon. Han er den mest fornuftige 

af dem. Jeg kan se ham gå hen ad en gade. Han er meget optaget af sine tanker. Der er 

stille men så lige pludselig 

begynder folk at råbe. Nogle jubler. Leon kigger forvirret rundt. Jeg kan godt følge ham. 

Hvad sker der? Leon prøver at spørge en mand der står og danser, men da han begynder 
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at snakke, kan man ikke høre ham. Leon giver op og går videre. Han får øje på en avis 

på jorden og samler den op. ”USA's præsident er død” skriger overskriften. Leon ser op. 

Hans mund er let åben og han ser lige så forundret ud som jeg føler mig. Så kigger han 

ned igen og jeg læser med over skulderen på ham. ”Trumps pandekager blev hans død. 

De er blevet forgiftet med en ukendt gift. Han lå kort i kramper og så gjorde giften det 

af med ham. Man er i tvivl om hvem der står bag, men politiet mistænker en mystisk 

mand som præsidenten mødtes med kort før”. 

Jeg åbner øjnene. Hvordan? Judas kan have gjort det. Men Trump gav ham jo penge? 

Måske var det ikke nok for Judas. Ville han tage Trumps penge? Eller blive den nye 

præsident? Jeg ryster på hovedet. Judas er død. Jeg er død. Og Donald Trump er død. 

Egentlig er missionen fuldført, men jeg har ikke reddet menneskeheden. Der er stadig 

masser at gøre. D-sciples tid er ikke forbi. Jeg lukker øjnene. Trine dukker op foran 

mig. Jeg smiler. 

 

Jeg tager tilbage til jorden. 


