
 Kan noget godt komme fra 

    Nazaret?
De fleste er enige om, at Jesus fra Nazaret er en historisk  

person. Han har ikke efterladt en selvbiografi, men mange  

andre har skrevet om ham. De tidligste kilder om ham finder 

vi i Bibelen, specielt i evangelierne og de nytestamentlige  

breve. Men også andre henviser til ham. 

Filip var begejstret. Han var sikker på, at han havde mødt den lovede 
Messias – Jesus, Josefs søn, fra Nazaret. Ham, som Moses havde skrevet 
om. Nathanael var skeptisk: ”Kan noget godt komme fra Nazaret?“ 
spurgte han. ”Kom og se!“ svarede Filip. 

Hvis Jesus havde været på Facebook i dag, ville han sikkert have fået to 
milliarder ”likes“. Det er måske lidt højt sat, da mange af dem, der kalder 
sig kristne, ikke tænker så dybt over det. Ikke desto mindre udgør hans 
efterfølgere den største religiøse gruppe i verden. 



Historiske kilder 
Den jødiske historiker Josefus skrev i 93-94 e.Kr.: ”På det tidspunkt var 
der en vis mand, Jesus, og hans adfærd var god og han var kendt for sin 
fromhed. Og mange mennesker blandt jøderne og fra andre nationer 
blev hans efterfølgere“ (Antiquities, bog 18, sektion 33). Nogle år efter 
i 116 e.Kr. skrev den romerske historiker Tacitus om ”Den Store Brand 
i Rom“ i 64 e.Kr., som sandsynligvis blev påsat af Kejser Nero. ”For at 
undertrykke rygter kom [Kejser Nero] med falske beskyldninger og 
straffede med de mest udspekulerede former for tortur de personer, 
som almindeligvis kaldes kristne, og som var hadet på grund af deres 
store udbredelse. Kristus, grundlæggeren af navnet, blev slået ihjel af 
Pontius Pilatus, statholder af Judæa, mens Tiberius regerede“ (Annaler, 
bog 15, sektion 44). 

Evangeliernes vidnesbyrd
Da vi ikke har noget skriftligt materiale fra Jesus fra Nazaret, må det 
være vigtigt at høre, hvad han sagde. Det er i evangelierne, at vi finder 
Jesus’ egne udtalelser om, hvem han var. Han yndede at kalde sig selv 
for Menneskesønnen. Uden tvivl en henvisning til hans liv som virkeligt 
menneske, men også med en antydning om, at han var mere end det. 

Profeten Daniel så i et syn ”en, der så ud som en menneskesøn“ (Dan 
7,13), som ville få overdraget herredømmet over jordens riger. At Jesus 
var bevidst om, at han var opfyldelsen af de gammeltestamentlige 
Messias-profetier kom tydeligt til udtryk, da han besøgte sin hjemby 
Nazaret og deltog i gudstjenesten på en sabbat. Han blev bedt om at 
læse op fra Esajas’ Bog, og da han havde læst om Herrens salvede, 
der skulle komme for at ”bringe godt budskab til fattige, for at udråbe 
frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, 
for at udråbe et nådeår fra Herren … begyndte han at tale til dem og 
sagde: ’I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse’“ (Luk 
4,18-21). Først blev budskabet modtaget med begejstring, men hurtigt 
vendte stemningen, og man forsøgte at styrte ham ud over klippen. 



Det står dog klart, at mindst 48 profetier fra det Gamle Testamente blev 
opfyldt af Jesus i hans levetid.

I sine udtalelser gav Jesus også udtryk for, at han var Guds Søn. Han 
identificerede sig selv som det Gamle Testamentes Gud, JEG ER. ”Jesus 
sagde til dem: ’Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev 
født’“ ( Joh 8,58) Og hvad skete der? Jøderne ”tog sten op for at kaste 
dem på ham“ (v. 59). De forstod klart, hvad han sagde. Ligeledes gjorde 
han sig til ét med Gud Fader. ”Jeg og Faderen er ét“ (Joh 10,30). Og igen 
samlede de sten op for at stene ham. Jesus spurgte dem, hvorfor de 
ville stene ham? ”Jøderne svarede ham: ’Det er ikke for nogen god ger-
ning, vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, 
gør dig selv til Gud’“ (v. 33).

Jesus fortæller os endvidere, at han er Skaberen. ”Derfor er Menneske-
sønnen herre også over sabbatten“ (Mark 2,28). Sabbatten, den syvende 
dag, som Gud velsignede, var kronen på skaberværket. Jesus gør krav 
på at være skaberværkets herre. Og andre bibeltekster bekræfter at 
Jesus er både skaber og opretholder (Joh 1,3; Kol 1,16.17; Hebr 1,3).

Jesus hævdede at have liv i sig selv (Joh 5,26). Han tilgav synder (Matt 
9,2; Mark 2,5-7). Både troende og dæmoner tiltalte ham som Guds 
Søn (Mark 1,1; Matt 8,29; Mark 5,7). Han blev givet al magt i himlen og 
på jorden (Matt 28,18). Og han bekræftede sin allestedsnærværelse: 
”Se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende“ (Matt 28,20). Han 
var hellig, ligesom Gud er hellig. Selv dæmonerne erkendte det, ”Hvad 
har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret! ... Jeg ved, hvem du er: Guds 
hellige!“ (Mark 1,24). Han er evig ifølge Esajas 9,5, hvor han kaldes 
”Evigheds Fader“. Han bærer alle de guddommelige egenskaber, og han 
blev anerkendt af sine efterfølgere for det, han var. Disciplen Thomas 
anerkendte den opstandne Jesus med ordene ”Min Herre og min Gud!“ 
(Joh 20,28). Apostlen Johannes beskriver ham som det guddommelige 
Ord, der ”blev kød“ (Joh 1,1.14). Folk tilbad ham som Gud (Matt 28,17; 
Luk 24,52).

Kan noget godt komme fra Nazaret?



Og dog var han sandt menneske, født af Maria, voksede op i en almin-
delig by under fattige kår, lærte tømmerhåndværket. Han kunne blive 
sulten, træt og tørstig. Han havde erfaring med fristelser. I sin tjeneste 
for andre viste han medfølelse, retfærdig vrede og sorg. Han græd, han 
svedte blod. Hans bønneliv var et udtryk for hans fuldstændige afhæn-
gighed af Gud Fader. Han påtog sig vores menneskelige natur for at 
redde de dybest faldne, for at kunne dø og give sit liv for vores synder, 
for at være vores eksempel og for at kunne være vores ypperstepræst 
og forbeder ved Guds trone. 

Hans liv og død handler om os
Vores håb er alene i ham. Nej, han skrev ikke sin selvbiografi. Det var 
ikke ham, det drejede sig om. Det er os, han elsker. Men han skrev de ti 
bud i sten med sin egen finger (2 Mos 31,18) for at vejlede og beskytte 
os. Han kunne skrive menneskers syndige handlinger i støvet (Joh 8,8), 
for at fortælle, at de kan fjernes ved hans blod. Han vil lade vores navne 
indskrive i livets bog (Luk 10,20), hvis vi vil tage imod den virkelige Jesus 
fra Nazaret som vores Frelser og Herre. 

Dét er hans arv til os.
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