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Ualmindelig bog. At Jesus aldrig skulle have eksisteret, er tidligere 
blevet luftet, fx af GEORG BRANDES i SAGNET OM JESUS, men et 
gennemgribende angreb på hele kristendommen og dens kilder, så 
der stort set ikke er nogen originalitet tilbage, men alt er 
efterligning af buddhismen og dens kilder og myter, det har jeg ikke
set før – og så er det vanskeligt for nogen at opponere imod med 
saglighed, der ligger til grund, da der næppe er nogen, i hvert fald 
kun ganske få, nulevende danskere med den sprogkompetence, 
CHRISTIAN LINDTNER havde. 

Hans metode kaldes gematria og forklares således i WIKIPEDIA 
(Oversat fra engelsk): ”Gematria er praksis med at tildele en 
numerisk værdi til et navn, ord eller en sætning i henhold til et 
alfanumerisk chiffer. Et enkelt ord kan give flere værdier afhængigt 
af det anvendte chiffer. Hebraiske alfanumeriske cifre blev 
sandsynligvis brugt i bibelsk tid og blev senere adopteret af andre 
kulturer. ” Metoden indebærer sproglig religiøs geometri, som jeg 
aldrig har oplevet før. Forfatteren er vedholdende, konsekvent og 
utvivlsomt uhyre intelligent. 

Det er ikke et værk for folk, der gerne vil bevare deres barnetro, 
men de vil sikkert også hurtigt give op – ligesom de fleste, der får 
fingre i bogen, formodentlig vil – i hvert fald ikke nærlæse den. Det 
er imponerende, men i længden trættende. 

At kristendommen er et konglomerat af mange forskellige 
religioner, er velkendt for forskere, og LINDTNER har sikkert ret i 
mange af sine iagttagelser, men jeg tror, han overdriver sin 
argumentation, konkluderer nok FOR bevidst om, hvad hans hensigt
er. 



Den kontroversielle forsker har jo taget fejl før, da han var 
holocaust-benægter – og dertil antisemit, arbejdede ideologisk 
sammen med POVL H. RIIS-KNUDSEN, der var leder af den nyere 
danske nazistbevægelse, og som har skrevet hans nekrolog her i 
bogen. 

Nu skal uenighed på nogle punkter ikke stille sig i vejen for, at man 
kan anerkende en dygtig forskning på andre områder. I forvejen er 
der ikke de store forskelle på de værdier, man kan uddrage af 
kristendommen og buddhismen. Andre, bl.a. forskeren BENT 
JENSEN, har tidligere argumenteret for, at MUHAMMED ikke har 
eksisteret. At de på godt og ondt mest indflydelsesrige personer i 
verdenshistorien ikke har levet – DET tror jeg ikke på. 

Man kan kun blive forvirret på et højere plan ved at stifte 
bekendtskab med denne bog, der med garanti ikke bliver nogen 
bestseller.


