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… i december engang
At den nye Tænkepause satte hyggen i gang
Eller hvordan er det nu, MC Einars Det’ jul, det’ cool lyder? Uanset hvad fejrer kristne over hele verden om få
uger Jesus’ fødselsdag. I Danmark tænder vi lys og tæller ned, køber julegaver, drikker rigeligt med gløgg og
danser om juletræet. I al den trængsel og alarm glemmer vi let hovedpersonen. Ham, den historiske Jesus,
der blev født i Betlehem for 2018 år siden. Og dog: Måske er historien slet ikke, som juleevangeliet fortæller
den. Måske var det i Nazaret, at jomfru Maria svøbte sin førstefødte, og de tre vise mænd troppede op med
deres gaver. Måske kom der slet ikke nogen fra Østerland. Og måske blev Jesus født fire år før år 0. Der er
rod i vores juleeventyr, men frygt ikke! I december måneds Tænkepause går Kasper Bro Larsen i frelserens
fodspor for at finde ud af, hvem han egentlig var, ham der Jesus. Så kan vi selvfølgelig tro, hvad vi vil.
Kasper Bro Larsen
Lektor i teologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. I sin forskning interesserer han sig især for kristendommens tilblivelse i den tidlige jødedom og
den græsk-romerske verden. På Aarhus Universitetsforlag har han før bidraget til og
redigeret Jerusalem i rejsebogsserien Vide Verden.
Forfatteren kan kontaktes på:
kbl@cas.au.dk eller 28 76 24 14

”Siden jeg første gang hørte ordene ’Elsk jeres fjender’, har jeg
været Jesus-fascineret og Jesus-forskrækket. Som Jesus-forsker stuJesus er nr. 64 i serien Tænke

derer jeg, hvordan den tidlige kristendom blev dannet, og hvordan

pauser. Alle bøger i serien fås

Det Nye Testamentes forfattere formidlede Jesus til nye generatio-

også som lyd- og e-bøger og

ner. Tænkepausen her følger sporene tilbage til manden selv: Hvad

kan købes i abonnement på

kan vi sige om den historiske Jesus?”

forlagets hjemmeside.
”Siden oplysningstiden har forskere forsøgt at tegne et historisk
portræt af Jesus. Men det er ikke meget, vi ved med sikkerhed:
Jesus var en jødisk religiøs freelancer, der forstyrrede den romerske
fred og blev henrettet for det. Resten er til diskussion.”
Den 3. december opfører Nørrebro Teater Tænkepausen LIVE.
Komiker og journalist Sebastian Dorset er vært for monolog og levende talkshow.
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