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Forord

I Danmark er spørgsmålet om “den historiske Jesus” stadigvæk sørgeligt for-
sømt, selv om Troels Engberg-Pedersen med sin antologi fra 1998 (Den hi-
storiske Jesus og hans betydning) åbnede en dansk udsigt til vigtige dele af det
omfattende arbejde med emnet, som – især siden 1970 – er foregået uden
for Danmarks grænser. Mogens Müller har ligeledes med sin fremstilling i
2008 af hovedparten af den beskedne danske Jesus-forskning i det 20. årh.
(Jesu-liv-litteratur i Danmark) bidraget til at give os et indirekte indtryk af
den internationale Jesus-forskning. Jeg kan dog konstatere, at bortset fra mig
selv har hverken disse to eller nogen anden nulevende dansk nytestamentlig
forsker selv vovet at give sig i kast med denne opgave.1 Derfor er der frem-
deles god grund til at bidrage til den danske Jesus-forskning, af hvis få frugter
Bent Noacks bog fra 1975 om Jesus Ananiassøn og Jesus fra Nazaret og Finn
Jacobis sammenligning mellem de to processer mod Sokrates og Jesus fra
2005 efter min mening er de vigtigste.2

Den her foreliggende bog om Jesus’ originalitet er et sådant forsøg. Den er
ikke en revideret udgave af min fremstilling af den historiske Jesus fra 2008,
men et forsøg på at komme et skridt nærmere den historiske Jesus ved at fo-

1.  Jf. kap. 2.5. Efter min mening beror det ikke på en tilfældighed, at der ikke er et
eneste dansk bidrag med i det af Tom Holmén og Staney E. Porter redigerede og af
forlaget Brill i Leiden i 2011 udgivne storværk i fire massive bind med i alt 3652 si-
der: Handbook for the Study of the Historical Jesus (HSHJ).
2.  Fremstillinger som Georg Brandes (1925) 1989; Ditlev Nielsen (1924) 1933;
Poul Helms 1927; Vilhelm Grønbech 1935; Børge Diderichsen 1962; Thestrup
Pedersen (1970) 1989; Niels Nøjgaard 1975; Erik Nørgaard 1975; Knud Hansen
1983; Villy Sørensen 1992; Ebbe Gudmand-Høyer 1997; Finn Abrahamowitz
2002; Bent Kim Jepsen 2005 og Ole Bjørn Petersen (2011) kan ikke i streng for-
stand siges at tilhøre genren forskning, men bør snarere karakteriseres som formid-
ling og popularisering (jf. kap. 2.5.2). 
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kusere på et enkelt af de mange temaer, der bearbejdes i Jesus-forskningen.
Med det overordnede formål at bidrage til at tydeliggøre den historiske Jesus’
egenart har jeg her valgt at underkaste spørgsmålet om Jesus’ originalitet –
dvs. den eventuelle innovative karakter af hans budskab og projekt – en nær-
mere undersøgelse: Hvori og hvorved adskilte Jesus sig fra andre skikkelser,
først og fremmest i den samtidige jødedom, som han rimeligvis kan sam-
menlignes med? 

Forholdet mellem nærværende bog og mine to foregående arbejder om
emnet, En religion bliver til ((2001) 2006) og Den historiske Jesus (2008a) kan
bestemmes sådan, at der kronologisk er tale om en voksende begrænsning af
fokus: Den første bog fremstiller kristendommens tilblivelse på baggrund af
den tidlige jødedom og en foreløbig hypotese om den historiske Jesus. Den
anden foretager en nærmere undersøgelse af den historiske Jesus som en af-
gørende forudsætning for kristendommens tilblivelse. Den her foreliggende
undersøgelse af Jesus’ originalitet indsnævrer yderligere perspektivet til en
kritisk granskning af det særlige, egenartede og muligvis enestående ved Je-
sus’ budskab og projekt.

Nærværende bogs hovedemne er således Jesus’ originalitet: Kan Jesus over-
hovedet hævdes at have været original? Dersom dette spørgsmål kan besvares
bekræftende, hvilket forudsætter en omfattende og kompliceret undersøgel-
se, hvori består den da? Består Jesus’ originalitet i hans persons enestående
karakter af at være både menneske og gud? Består Jesus’ egenart i, at han me-
nes at være den eneste, som er steget ned fra himlen, hvorfra han bragte sit
guddommelige budskab om menneskers frelse, hvorefter han vendte tilbage
til sin himmelske bolig? Består det særlige ved Jesus i, at han hævdes at være
den eneste sande guds søn og alle menneskers frelser, således som det hedder
i de kristne trosbekendelser, og som de kristne kirker altid har hævdet det?
Med andre ord: Består Jesus’ originalitet i, at han bragte kristendommen ind
i verden?

Eller består Jesus’ mulige egenart i, at han mente at stå i et enestående nært
forhold til Jahve, den jødiske gud, som han kaldte sin “far” (på aramæisk: ab-
ba)? Eller er Jesus måske unik i kraft af sit etiske budskab, således om det ofte
er blevet formodet, især i Jesus-forskningen i det 19. og 20. årh.? Består Je-

Hvor org var Jesus.book  Page 10  Friday, November 4, 2011  2:48 PM



FORORD

11

sus’ originalitet i buddet om næstekærlighed (Matt 22,34-40 (m. par.)) og i
den såkaldte gyldne regel,3 således som mange mennesker vel i dag ville sva-
re? 

Eller består Jesus’ mulige originalitet i hans eskatologiske forkyndelse af, at
gudsriget – hvad det ord så end betyder? – nu endelig stod for døren? Består
Jesus’ særlige karakter i hans opfordring til mennesker om at følge ham i
hans virksomhed og skæbne? Eller var det hans underfulde helbredelser, dø-
deopvækkelser og øvrige undergerninger, der udmærkede Jesus i forhold til
andre, sammenlignelige skikkelser? 

Eller var det måske hans lignelser og hans øvrige velkendte, karakteristiske
historier og markante formuleringer, der skilte ham ud fra andre religiøse læ-
rere? 

Nogle mener, at Jesus’ egenartede karakter består i, at han var en karisma-
tisk leder, som evnede både at appellere til store mængder af mennesker og
til enkeltpersoner på en sådan måde, at han fik dem til at følge sig. 

Andre mener, at det enestående hos Jesus var hans skæbne, den kendsger-
ning, at han – formodentlig på grund af sit budskab og sin øvrige virksom-
hed – til sidst blev anklaget og dømt til døden, således at han kan siges at
have lidt martyrdøden for sin sag. 

Eller foreligger der måske slet ikke noget enestående i de overleverede kil-
der om Jesus? Lader Jesus sig i det hele taget sammenligne med andre perso-
ner? Giver det overhovedet mening at tale om originalitet i Jesus’ tilfælde?
Og i bekræftende fald: hvad vil det sige, at vi betegner Jesus som “original”?

Det er spørgsmål af denne art, som jeg i den foreliggende bog gerne vil be-
svare. På forhånd skulle man tro, at spørgsmålet om Jesus’ originalitet var
gennemtrawlet, fortærsket og fuldstændig udtømt af den tidligere Jesus-
forskning og af den i disse år så hurtigt voksende nye Jesus-litteratur. En nær-
mere gennemgang af denne litteratur har dog – til min egen store overraskel-
se – vist, at dette langt fra er tilfældet, hvad så end årsagen kan være. 

3.  Matt 7,12: “Derfor: Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I
også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne” (jf. Luk 6,31 og kap. 3.4).
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Det har tværtimod vist sig, som det vil blive dokumenteret i det følgende,
at det – især gennem de sidste 30-40 år – har været forbløffende sjældent, at
spørgsmålet om den historiske Jesus’ originalitet overhovedet er blevet rejst.
Og når det endelig er blevet berørt, har der i de fleste tilfælde været tale om,
at det blot flygtigt er blevet strejfet, måske fordi det forudsattes bekendt. I de
forholdsvis få tilfælde, hvor dette spørgsmål overhovedet er blevet overvejet,
er der i øvrigt blevet givet temmelig forskellige svar, således som jeg allerede
har antyder det. Et vigtigt kapitel i den foreliggende bog har derfor til formål
at gennemgå de svar, der i den tidligere forskning er blevet givet på dette
spørgsmål (kap. 3).

Under mit arbejde med at forberede den foreliggende bog har det vist sig,
at det ikke har været muligt for mig at formulere et tilfredsstillende svar på
spørgsmålet om Jesus’ originalitet uden at indgå i en dialog med den nyeste
Jesus-forskning dels generelt, dels på en række særlige områder. Derfor har
jeg i bogen ikke kunnet komme uden om en betydeligt mere udførlig gen-
nemgang af den nyere Jesus-forskning (kap. 2) end den, som jeg mente at
kunne nøjes med i min foregående bog om den historiske Jesus (2008a, 273-
276).

En drøftelse af spørgsmålet om Jesus’ originalitet kræver dog først og sidst
en forsvarlig sammenligning mellem Jesus og en række mere eller mindre be-
slægtede skikkelser (kap. 5). Men netop det stykke arbejde har været det al-
lermest forsømte i den hidtidige Jesus-forskning (jf. kap. 1.5 og 5.2). Natur-
ligvis foreligger der enkelte sammenligninger mellem Jesus og beslægtede
skikkelser, først og fremmest personer som Retfærdighedens Lærer (2.-1.
årh. f.v.t.), Johannes Døber og Simon Bar Kokhba (begyndelsen af det 2.
årh. e.v.t.), men også skikkelser som Buddha (ca. 560-ca. 480 f.v.t.), Sokra-
tes (ca. 470-399 f.v.t.), Muhammed (ca. 570-632 e.v.t.) og Sabbataj Zvi
(1626-1676). Dog er ingen af disse sammenligninger fuldt ud tilfredsstillen-
de, og det er hovedgrunden til, at jeg i kap. 5.3-7 forsøger mig med den hid-
til mest omfattende komparative undersøgelse og diskussion af den histori-
ske Jesus.

En tilfredsstillende sammenligning mellem Jesus og sådanne beslægtede fi-
gurer kræver imidlertid, at vi ved, hvad vi taler om. Det gælder for det første
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udtrykket “den historiske Jesus”. Derfor forudsætter en sådan sammenlig-
ning dels en definition af “den historiske Jesus”, dels en velbegrundet hypo-
tese om, hvad den historiske Jesus stod for og havde til hensigt. I forlængelse
af min bog om den historiske Jesus (2008a) giver jeg derfor i kap. 1.3 en de-
finition af “den historiske Jesus”, og i kap. 4 udarbejder jeg – under inspira-
tion af de vigtigste dele af den nyeste forskning – en gennemgribende revisi-
on af min hidtidige hypotese om Jesus’ projekt (Bilde 2008a). Det er denne
min rekonstruktion af den historiske Jesus, som jeg i kap. 5 sammenligner
med en række skikkelser, som i forskellig grad kan siges at ligne Jesus.

Endelig vil jeg fremhæve, at den foreliggende bog i endnu højere grad end
sine to forgængere er resultatet af et frugtbart samspil mellem min tidligere
Josefus-forskning i perioden mellem ca. 1970 og ca. 20004 og den Jesus-
forskning, som jeg har koncentreret mig om gennem de sidste 10-15 år5 (jf.
kap. 1.6). 

Hvilke læsere henvender jeg mig til med denne bog? Jeg sigter mod forskere
såvel som lægfolk med interesse for den historiske Jesus. Det gør jeg, fordi
jeg her fremlægger resultaterne af min forskning gennem de sidste 2-3 år,
som jeg gerne vil have andre forskere til at tage stilling til. Jeg forsøger imid-
lertid at formulere mine resultater på en sådan måde, at bogen også er tilgæn-
gelig for lægfolk. Jeg vil gerne nå ud til mange flere læsere end de professio-
nelle forskere, i første række præster, teologer og religionslærere, i anden
række religions- og teologistuderende på vore universiteter og lærerhøjskoler
og i tredje række alle de mennesker, der er interesseret i den historiske Jesus,
tidlig jødedom og kristendommens tilblivelse. Det vil sige de store grupper
af mennesker, der søger oplysning om disse emner på Folkeuniversitetet, ved
andre kurser og ved egen læsning. 

4.  Jf. især Bilde 1983a; 1988; 1998c.
5.  Jf. især Bilde (2001) 2006a; 2008a; 2008b, men også 1978; 1979; 1980; 1983b.
Disse to forskningsområder har jeg dog hele tiden forsøgt at sammenholde, jf. Bil-
de 1980; 1981; 1984; 1996a; 1996b; 2005b. 
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De vigtigste oplysninger om et udgivet skriftligt arbejde, som omtales i den-
ne bog, meddeles i bibliografien i slutningen af bogen. I bogens tekst og no-
ter citeres hver enkelt publikation alene ved at anføre forfatterens efternavn
fulgt af publikationens udgivelsesår. I de tilfælde, hvor der forekommer flere
forfattere med det samme efternavn, tilføjes desuden forbogstavet eller for-
bogstaverne til forfatterens fornavn(e). Forfatternavnet følges derpå af årstal-
let for den benyttede udgave af det pågældende værk samt det eller de cite-
rede sidetal, fx E.P. Sanders 1985, 100-110. Foreligger der flere udgaver af
et skrift, anføres den oprindelige udgave i parentes og den benyttede udgave
uden parentes, fx Bilde (2001) 2006.

I bogen følger jeg den hovedregel, at en henvisning til ét værk i sekundærlit-
teraturen gives i en parentes i selve teksten, mens henvisninger til flere sådan-
ne værker anbringes i fodnoter.

Efter bibliografien følger dels en liste over de tekster, som omtales og analy-
seres i bogen, dels en liste over de vigtigste af de historiske og eksegetiske fag-
udtryk, der anvendes i bogen. Derimod har jeg givet afkald på et sagregister
og et register over moderne forfattere. Et sagregister, mener jeg, kan undvæ-
res på baggrund af den meget detaljerede indholdsfortegnelse på s. 7-9, og
fraværet af et forfatterregister kan undskyldes med, at bogen indeholder hele
to forskningshistoriske kapitler, nemlig kap. 2 og 3. 

En liste over de i bogen anvendte forkortelser følger lige efter dette forord.

De danske oversættelser af de bibelske skrifter (inklusive De Gammeltesta-
mentlige Apokryfer), som citeres i bogen, er lånt fra den autoriserede danske
oversættelse af 1992, med mindre andet er angivet. 

De danske oversættelser af De Gammeltestamentlige Pseudepigrafer er lånt
fra Hammershaimb (1953-1976) 2001.

De danske oversættelser af Josefus’ Den Jødiske Krig er lånt fra Harsberg
1997, med mindre andet er angivet, mens danske oversættelser af Josefus’
øvrige værker er mine egne.
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De danske oversættelser af de i bogen anførte citater fra faglitteratur på en-
gelsk, tysk og fransk har jeg ligeledes selv foretaget.

I alle oversættelser, både de lånte og mine egne, anbringer jeg inden for
spidse parenteser <...> korte forklaringer, der forekommer mig nødvendige
for at forstå teksten. 

Under arbejdet med nærværende udgivelse har jeg måttet forsøge at frem-
skaffe usædvanligt store mængder af litteratur. I den forbindelse har perso-
nalet ved Silkeborg Biblioteker med stor venlighed og professionalisme været
mig til megen hjælp, som jeg her gerne vil formulere en varm tak for.

Uden min kone, Pia Guldager Bildes fantasi og gode ideer var den forelig-
gende bog aldrig blevet til andet end en pæn, stor artikkel. Jeg er Pia taknem-
melig for, at hun insisterede på, at der her var stof til en lille bog, som efter-
hånden voksede sig større.

Postdoc, ph.d. Birgitte Secher Bøgh har gjort mig den store tjeneste kritisk
at gennemlæse mit foreløbige manuskript og derefter at have formuleret en
lang række forslag til at forbedre teksten, hvilket jeg her takker hende varmt
for.

Forlagsredaktør Henrik Brandt-Pedersen og Forlaget Anis har i tilblivel-
sesprocessens sidste faser bistået mig med gode og nyttige råd, for hvilke jeg
her udtrykker min tak.

Billedet på bogens forside er et fotografi, taget af lektor, ph.d. Morten
Hørning Jensen, Menighedsfakultetet i Aarhus. Billedet gengiver et stykke
af Herodes Den Stores støttemur for den af ham udvidede tempelplads, hvis
byggeri blev påbegyndt ca. 25-20 f.v.t. Morten Hørning Jensen har venligst
tilladt mig at bruge hans fotografi, hvilket jeg er ham taknemmelig for. 

Den foreliggende bog tilegnes universitetslektor, ph.d. Mikael Rothstein,
Københavns Universitet. min fagkollega og gode ven, som jeg hermed takker
for et frugtbart samarbejde og personlig solidaritet og støtte gennem mange
år. 

Endelig takker jeg Velux Fonden for økonomisk støtte til udgivelsen.
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