Jesus var perker
inter-religiøs-samtale anno 2020?!
I begyndelsen af sommerferien spillede P3 en
sang, der hedder Jesus, som ugens uundgåelig, af
kunstner Tobias Rahim.
Som efternavnet og hans musikvideo måske
antyder, gætter jeg på, at Tobias er muslim. I
sangen fortæller han om, hvordan han er forelsket
i pigen Maria, men at hendes far ”fucker min vibe
op”. Oversat til dansk: Marias far mener ikke, at
Tobias og Maria skal være kærester, da deres
værdier er modstridende.
I får lige sangen her, så I selv kan læse teksten 

[Vers 1]
Maries far
Han fucker min vibe op
Si'r, min typ' er spedalsk
Hvis min' hænder rør' dig
Så vil din' dage være talt'
Si'r, det, vi deler, det er grimt

Hvis jeg la' mit hår gro
Og gik i sandaler
Vil' han ligne lidt mig
Mig, ja-i-yeah
Mig, ja-i-ye

[Vers 2]
Han si'r, du er kristen
Og du har værdier
Der strider imod mig
Eller hva' man nu siger
Du' færdig med mig
Jeg ikk' er god nok til dig

[Vers 3]
Alle er glad' for vores olie
Men når de graver det op
Skubber de menneskerne væk og
Et par af os ender herop' så
Køb dig en elbil og stem imod
bomber
Hvis du har fået nok
Af typer som os

[Omkvæd]
Men Jesus var perker

[Vers 4]

Maries far
Der' ingen grund til at hade mig
Jeg elsker din datter
Jeg elsker din datter
Præcis lig'som du gør
Ja, hun er en skønhed
Men jeg' ikk' noget udyr

(omkvæd)
For Jesus var perker
Hvis jeg la' mit hår gro
Og gik i sandaler
Vil' han ligne lidt mig
Mig, ja-i-yeah
Mig, ja-i-ye

Sangen rammer mig nok også lidt, fordi jeg selv har en datter, og nok heller
ikke helt kan undsige mig, at jeg ville reagere som Marias far. Men jeg ved det
ikke. Jeg håber det ikke.
Kristendommen lærer os jo, som vores egen munk, Frans af Assisis, også
gjorde det, da han tog til Ægypten for at snakke med den muslimske sultan AlKamil, at vi skal møde andre religioner og mennesker med åbenhed og
nysgerrighed – ikke fordømmelse og skepsis.
Ofte siger vi ordene: Størst af alt er kærligheden, men mener vi det kun, hvis
det er kærlighed mellem mennesker, som vi opfatter som ligesindede?
I Matthæusevangeliet kapitel 5, lige efter Saligprisningerne siger Jesus: Hvis I
kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne
også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør
hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er
fuldkommen!

Du kan se og høre sangen her:

Ane H. Bjerregaard

https://www.facebook.com/watch/?v=265768227832955

