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Galileas Sq var pd Jesutid
og er fortsat megetrig pd
fisk. Vedslens bredder
fortalte Jesusen rekke af
sine lignelser
(Foto: Kai Kjer-Hansen)
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JE,sLIs I NAZARE,T
TEKST:

MATT.

13.53-58

Da Jesusvar ferdig med at fortrelledisselignelser,gik
han bort derfra.Og han kom til sin hjembyog underviste
dem i deressynagoge,sflde blev slier af forundringog
spurgte:>>Hvorfra
har han dennevisdomog kraftentil at
ggre magtige gerninger?Er det ikxe tgmrerenssgn?
Hedderhansmor ikke Maria og hansbrodreJakobog
Josefog Simonog Judas?Bor alle hanssgstreikke her
hos os?Hvor har han si alt dettefra?<Og de blev forarget pi ham.Men Jesussagdetil dem: >En profeter ikke
miskendtundtageni sin hjembyog l sit hus,<Og han
gjordeikke mangemagtige gerningerddr pi grund af
deresvantro.

AF KAI IU/ER.HAII3EI{

irh. er der efterretninger om,

Jesu mor
At Maria skulle vare mor til
andreendJesus,volderikke
problemeri protestantiskteologi. Derimodhar den katolskekirke bevarettankenom
Mariasfortsatteseksuelleafholdenhed.I givet fald har
hurrgivet et l6fte herom,som
Josefhar respekteret.
Mens
man tidligerevar tilbOjeligtil
at hevde, at nogetsidant var
ujodisk,viser teksterfra menighedeni Qumran,at ess@erne
d6r kendtetil sidanne
tilfelde. Positivevidnesbyrd
fra NT om, at detteskullehave veret tilfeldet medMaria,

dettesammenmed,at Josefi
l,l9 beskrivessom >retsindig<. Ordretstir der >retfrerdig<,hvilketsi tagesom en,
der trofastoverholderloven.
Det er en interessantiagttagelse,men intet sikkertkan
dog udledesom Josefheraf.
Sammeusikkerhedsmomenterfindes,nar man skal
sigenogetom Josefsegteskabeligeforhold og Jesu
sPskende.
De flesteantager,
at Josefer d4dpe et tidligt
tidspunkt,oE f4r episodeni
i 13,53-58hr fundet
Naz-aret
sted.Noele mener,at Josefer
blevetgiTtmed Maria, efter at

var (seogsi notetil 1,25):
l. Jesufretreog kusiner,
idet ogsi andreend ens>kOdelige<spskendekunnebetegnessom brgdreog sgstre
2. Josefsb6rn af et tidligere
regteskab
3. Josefog Mariasb4rn.
Om sostreneved man intet
andetend det, der sigesi
13,56Cf 12,50).Miske var
de eift. hvilketkunneforklare,it de stadigbor i Nazaret.
De fire bradreberer alle
uda).
patriark-navne(Judas=J
iakob er den mestkendte.
Han blev senereen af de
bcrende krafter i urmenighe-

Undertiden ligger det i
baghovedet: Bare vi havde set
Jesu undergerninger og hOrt
ham tale. Sfr ville det ikke
vere nogen sag at tro. Forkastelsen i Nazaret siger noget
andet.
Ov erv ej de vanskeligheder,
som indbyggerne i Nazaret
havde, efiersom de kendte Jesus fra barnsben og oP til omkring 30-&rs alderen - en periode, hvor Jesushar levet
iblandt dem hvad tro er, og
lvgrdqr den kom; inddragf.eks. Hebr I l,l og Rom

ro.r4-t7.

JE,s I-Is I NAZARE,T
TEKST:

MATT.

13,53-58

Da Jesusvar frerdigmed at fortalle disselignelser,gik
hanbort derfra.Og han kom til sin hjemby og underviste
dem i deressynagoge,si de blev sliet af forundringog
spurgte:oHvorfrahar han dennevisdomog kraftentil at
gfire-magtigegerninger?Er det ikxe t6mrerenssgn?
Hedderhansmor ikke Maria og hansbr/dre Jakobog
Josefog Simonog Judas?Bor alle hanss/stre ikke her
hosos?Hvor har han sAalt dettefra?<Og de blev forarget pi ham.Men Jesussagdetil dem: >En profeter ikke
miskendtundtageni sin hjembyog I sit hus.<Og han
giordeikke mangemegtige gerningerd6r pi grundaf
deresvantro.

AF KAI KJER.HAilSEN

6rh.er der efterretningerom,
at der har levetjodekristnei
Nazaret,blandtdisseogsA
folk, der hevdede,at de var
Jesusslagtninge
Uansetom det nu er Josefs
huseller ej, giver udgravningerneet incitrykaf de omgivelser,Jesussom barnhar leget i. Forudenet lille hus med
terrasseog en grotte,der muligvis har veret benyttetsom
har der
oprnagasineringsrum,
bl.a.varet silo til korn,cisteroline til vandforsyningen,
venperse,samtbassintil rituelt bad.
Det er i sidanneomgivelser,Jesushar legetsom barn
og ferdedessom ung. Som
jOdehar han tagetde foreskrevnerituelle bade.

>En profeter ikke miskendt
undtageni sin hjemby og i sit
sigerintet
hus...Jesus-ordet
afg0rendeom, at han selvbetragtersig som profet.Han
brugeret ordsprog,som med
smi variationergivetvishar
vaeretalmindeligtkendti det
milj0.
Selv om Jesuspf, visse
punkterligner en profet,nflr
han forkynder,og tlgsi deler
den skebne,somblev nogle
profetertil del (lf 23,29-37),
ikke en
er profet-kategorien
fyldestgorendebeskrivelseaf
hanspersonog gerning.
JesusansflJohannesDober
for mereend en profet (11,79).
Folk betragtedeJesussom
profet( 16,13- 14;21,11.46;jf
26,68).
Jesusog
Overvejhvordanman i
hans familie
daglig tale brugerJesus-ordet
i v. 57 (medsmi variationer). Hvem der tilhorerJesusande
familie, er giort klart i 12,4650. Ifglge Matthreuser Gud
Jesuegentligefad.rr( | ,18Jesubarndomshjem
?.5\.
Om Jesufamilie i almindeArkeologer mener,at de har
lig forstandkan fPlgende
lokaliseretJosefshusi Nazan@vnes:
ret. Fra slutningenaf det2.

Jesumor

dettesammenmed,at Josefi
I , l9 beskrivessom >>retsinAt Maria skulle vare mor til
Ordretstfrrder >retfrerdie...
andreendJesus,volder ikke
hvilketsetagesom en,
di!",
problemeri protestantiskteoder trofastoverholderloven.
logi. Derimodhar den katolDet er en interessantiagttaskekirke bevarettankenom
gelse,men intet sikkertkan
Mariasfortsatteseksuelleafdog udledesom Josefheraf.
holdenhed.I givet fald har
Sammeusikkerhedsmosom
hurrgivet et lgfte herom,
menterfindes,nir man skal
Mens
Josefhar respekteret.
sigenogetom Josefsegteman tidligerevar tilbpjelig til
skabeligeforhold og Jesu
at hevde, at nogetsidant var
spskende.De flesteantager,
uj0disk,viserteksterfra meat Josefer dgdphet tidligt
esi
at
nigheden Qumran,
tidspunkt,ogfgr episodeni
s&erned6r kendtetil sAdanne Nazareti 13,53-58hr fundet
tilfrelde.Positivevidnesbyrd
sted.Nogle mener,at Josefer
fra NT om, at detteskullehagift med Maria, efter at
blevet
ve veret tilfreldetmed Maria,
hansforstekoneer dod.
at
finde.
dog
sv&re
er
JosefomtaleshosMattMaria omtaleshosMatthaus
i kap I og2 ogellerikhaeusi kap I -2 ogi 12,461,
ke - med undtagelseaf hen13,55;27,56.
tydningentil hami 13,55.

Jesu adoptivfar

Jesu soskende

var (seogsi notetil 1,25):
l. Jesufatre og kusiner,
idet ogsflandreend ens>kOdelige<sgskendekunnebetegnessombrpdreog spstre
2. Josefsborn af et tidligere
esteskab
i. Josefog Marias b4rn.
om sostreneved man intet
andetend det, der sigesi
I 3,56(if 12,50).Miske var
de gift, hvilket kunneforklare, at de stadigbor i Nazaret.
De fire brodreberer alle
patriark-navne(Judas=Juda).
Jakober den mestkendte.
Han blev senereen af de
berendekrefter i urmenigheHan led mardeni Jerusalem.
tyrd6deni Fr 62 e.Kr. Han
blev kaldt Jakobden Retfrerdige.Noglesatterdettetilnavni forbindelsemed beskrivelsenafhans far, Josef,i
M at t 1. 19.
OvervejJesufamilies stilling til Jesusog inddragf.eks.
Mark 3,21ogJoh7,3-9.

Undertidenligger det i
baghovedet:BaiJvi havdeset
Jesuundergerningerogh4rt
ham tale. Si ville det ikke
vere nogensagat tro. Forkastelseni Nazaretsigernoget
andet.
Overvejde vanskeligheder,
som indbyggernei Nazaret
havde,eftersomde kendteJesusfra barnsbenog op til omkring 3O-flrsalderen- en periode,hvor Jesushar levet
iblandt dem hvadtro er, og
hvordanden kom; inddrag
f.eks.Hebr I1,1 og Rom
10.14-17.

Retoriskesporgsmal
Folk i Nazaretstiller flere retoriskesp0rgsmal.De har selv
svafet.
Overvejhvordanfolk undertidenstiller retoriske
sp0rgsmilom Kristusog kristendom- men egentlig ikke
dnskersvar.

I 13,55kaldesJesusfor >tom- Der gives almindeligvis tre
Det graske ord,
rerensspn<<.
svar pt, hvem Jesu sgskende
der brugesom Josefshflndvrerk,g6r detikke muligt at
bestemmemed sikkerhed,om
han arbejdedemed steneller
tre. Men han var hflndvarker.
I Mark 6,3 betegnesJesus
end en profet<.
selv som >>t0mreren<<.
Jesusbetragter JohannesDqber fo, >>mere
En historiefra Talmud
I hvilket kapitel hosMatthreusstdr det?
trekkes undertidenfrem i
dennetbrbindelse:En mand
kommertil en by og er pi udDet rigtige svar:
kig efteren person,der kan
l@seet problemfor ham.Da
der ikke findesnogenrabbiner,somhan f6rst spgrgerefIndsendt af:
ter, sigerhan: >Er der en t@mrer iblandtjer, en tgmrersspn,
Navn:
som kan give mig et svar?(
Nogle finder heri en antydAdresse:
ning om, at en t6mreri en lille
landsbysom Nazaretkunne
Alle kuponer - mindst otte af tolv - indsendessamlet i en kuvert til Kristeligt
vare den person,der bar
bedstinde i loven.
UndertidenknyttermansA
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