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Efter at en Herrens engel har vist sigfor Josef i en dr6m,
drager Josef,Maria og Jesusbarnethjem til Galilea.
Her viser et gammelt tresnit de tre, der drager ud af
>Egyptenshus<<

HJEMKoMSTEN
EGYPTEN
TEKST:

MATT.

2,19-23

Da Herqdes var dpd, se, da viser Herre^nsengel sig i en

landsby,er der dog ingen
tvivl om. Arkaologiskeudgravningerg0r detsandsynligt, at der i det l. erh.n@ppe
har levet mere end
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FRA
en messiansk
tekst.Af
narbeslregtede
betegnelser
kan nrvnes den >spire<(hebraisk:zaemach),
som flere af

par er tidligere - i forhold til
ikke Onskede
atrelateresit liv
vor tidsregning(f 2,1.15.19). til Kristus
Jesufodselsflrsettesofte til
er 6-7 fOr vor tidsregning.
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EGYPTE,N
TEKST:

MATT.

2,19-23

Da Herqdesvar dpd, se,da viserHerrensengelsig i en
dr4mfor Josefi Egyptenog siger:>Sti op, tag barnetog
detsmor med dig og dragtil Israelsland.For de,der
strebtebarnetefter livet, er d6de.<Og han stodop, tog
barnetog detsmor med sig og kom til Israelsland.
Da han h4rte, at Arkelaos var blevet kongei Judea efter sin far Herodes,turde han ikke tagedertil. Men han
fik i drgmmeen ibenbaringom at rejsetil Galilaa, og
ddr bosattehan sig i en by, der hedderNazaret,for at det
skulleopfyldes,som er talt ved profeterne,at han skglle
kaldesnazaraer.
"i

AF KAI K'ER.HAilSEN

en yderligereibenbaring am
at dragetil Galilaa. At han
bosattesig i Nazaret,og at Jesusblev kaldt >>nazat&er<(,
ser
Matthreusogsi somen opfyldelseaf gamleprofetord.

Alle og enhvervidste,at Jesuskom fra Nazareti Galilrea.For noglejoder fremkaldtedet sporgsmflletom,
hvorvidt Messiaskunnekomme fra Galilrea,nflr Skriften
Nazaret - nazarreer
sagde,han skullekommefra
Nazareter godt forankret i
Betlehem(seJoh7,42 ogogden kristnetraditionsomJesu
si Joh 1,46).Matthaushar
barndoms-og ungdomsby.
endnuikke nevnt Nazaret
Selv om den var lille og kun
ved navni sit evangelium,
derimodhar han vist, at Jesus n & v n e s i N T -i k k e i a n d re
samtidigeskriftlige kilder blev fodt i Davidshjemby,
skal man vrereforsigtig med,
Betlehem.
hvad man udlederheraf. IndMatthreusgiver nu svarpi,
byggernehar ikke varet isohvordandet gik til, at Jesus
lerede.6 kilometernordvest
kom til at bo i Nazaret.
for Nazaretli Sephoris,hvor
Herrensengelgiver Josef
HerodesAntipasi er 3 f.k.
beskedom at dragetil >Israopf@rtesin hovedstad.Halvder
els land<<,
en betegnelse,
andenkilometer fra Nazaret
er sflomfattende,at den ogsfr
lfl byenJaphia,en sterkt bekunnedekke Galilrea.Josef
festet by, som spilledeen
forstoddette.som om han
vigtig rolle underdenjodiske
skullerejsetilbagetil Judaa,
velsagtenstil Betlehem,nu
opstandmod romerne(ir 66nir Herodesvar dod. Men
70 e.Kr.).Syd for Nazaretlob
Herodes'sonArkelaosvar
Via Maris, den gamlekarakommettil magteni Judaa.
vanevej,som fra Damaskus
Han indledtesin regeringspe- lob ned forbi nordendenaf
riode med at drcbe 3.000af
GalilreasSOog forbi Megidde mestindflydelsesrige
do til Egypten.
mrendi riget. Derfor fik Josef
At Nazaretvar en lille

landsby,er der dog ingen
tvivl om. Arkaologiske udgravninger ggr det sandsynligt, at der i det 1. erh. neppe
har levetmereend 120-150
indbyggerei Nazaret.Er dette
en rigtig antagelse,er der ikke
nogetat sigetil, at Nathanael
nokunnespprgeFilip: >>Kan
get godt komme fra Nazaret?<(Joh 1,46).
Udgravningernei Nazaret
pegetpA,at stedethar varet
ubeboetmellemdet 8. og det
2. erh. Omkring er 100 f.Kr.
er det blevetbeboetigen.
Hvem der bosattesig, kan
man kun gisneom. Nogle
g@tterp6, at det var en gruppe
j0der,som netopkaldte sig
nazar&ereog gav byen navnet
>Skud-byen<eller Nazaret.

Opfyldelsescitatet
i 2,23
Citatetadskillersig fra de andre opfyldelsescitater
bl.a.
ved, at det, der er giet i opfyldelse,sigesat vare talt ved
profeterne(i flertal). Man kan
ikke slAned 6t stedi GT. Navnet Nazaretnevnes nemlig
ikke i GT. Man skal muligvis
lede efter flere steder,idet det
mereer den indholdsmressige
sid af sagenend et enkeltstflendevers,der tankes p6.
Nogle har ment, atnazaraeerkunne forklares ud fra
det hebraiskeord nasir,nasireer (sef.eks4 Mos 6,4 Dom
13,7),men Jesulivsforelse
passerikke til en nasiraers.
Bedster stadigvek den
tolkning som ogsi findesi
oldkirken,om end den ikke er
eneridende,
at det er Es I 1,1
som dannerbaggrund.Her er
der tale om et skud(rodskud),
der skal gro frem. Tekstener
ogsi blandtjOderforstiet som

en messiansktekst.Af
nerbeslegtedebetegnelser
kan navnes den >spire<(hebraisk: zamach), som flere af
profeterneomtaler,og som
ogsi blev forstAetsomen betegnelsefor Messias(f.eks.
Jer23,5;33,I 5; Zak 3,8;
6,12).Hos Zakariaser det er
navn,og selv om det i den
danskegengivelsestaves>>Semak<<,
er det pi hebraisksamme s-lyd, som pi danskegengives med >>z<<
i Nazaret.

Kristus fgdt
nogleir f.Kr!
Vor tidsregningblev lavet af
en irsk munk, DionysiusExiguus,i det 6. irhundrede.
Hansudregninger dog beheftet med fejl. Kong Herodes' dpdsir settesnemlig almindeligvistil flr 4 fgr vor
tidsregningsbegyndelse.
Altsi mi Jesusvare fodt senestir 4 - sandsynligviset

par er ddligere- i forhold til
vor tidsregning(f 2,1.15.19).
Jesufodselsir srttes ofte til
er 6-7 f4r vor tidsregning.
Jesungjagtigefgdselsdag
ved man heller intet bestemt
om. I det 4. Arh.blev Jesus
fodselsfestlagt pi det tidspunkt, hvor romernei forvejen havdederessolhvervsfest.
UndertidenbrugesusikkerhedenvedrorendeJesuf0dsels6rog fpdselsdatoog at
den kristnejul er henlagttil
en hedensksolhvervsfesttil at
sctte sporgsmfllstegnved, om
Jesusoverhovedethar levet.
Hvad skal man sige hertil?
Efter den franskerevolution blev der indfprt en ny tidsregning,fra den nye republiks
fprste dag,22. september
1792.Officielt blev den afskaffeti december1805.
Overvej: hvilke dyberebeveggrunde,der 16bag et
sfldantOnskeom at begynde
en ny tidsregningom det kan
henge sammenmed, at man

ikke onskede
at relateresit liv
til Kristus

Jesusi vejen for
Herodes' ambitioner
Herodesville Jesustil livs,
fordi han frygtede,at Jesus
kunne blive en konkurrenttil
hansog hansslegts ambitioner om magt.
Overvej: sp@rgsmfrlet
om,
hvorvidt Guds planerog vore
kan komme pfl kollisionskurs
med hinanden,og hvordan
troen pi Jesusgiver et nyt
ambitionsniveau.

Moses og Farao Jesusog HerodesFaraosforsgg pAat rydde barnet Moses af vejen gentages
si at sigei historienom Herodesog barnetJesus.
Overvej: dette i lyset af 2
Mos kap. 1-2.

SponcsvtAl3
I hvilket vers i Manhceuskap. 2 findes udtrykket>kong
Herodesdage<?
Det rigtige svar:

Indsendt af:
Navn:
Adresse:
Alle kuponer - mindst otte af tolv - indsendessamlet i en kuvert til Kristeligt
Dagblad, Fanogade15,2100 Kbh. O inden 31.12.1994.

