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JOSEFS SØNN

Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom
fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de.
Lukas 4,22

Hvorfor ble jeg prest? En stund forsøkte jeg å finne på noe
mer originalt. Det virket litt for opplagt å velge det samme
yrket som min far. Men jeg kom til at jeg egnet meg bedre til
dette enn mye annet. Jeg liker å jobbe med folk. Jeg synes det
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er spennende å sette sammen ord og formidle dem. Og jeg
har alltid sett opp til faren min. Spør du meg om å reparere
en skapdør eller sette sammen et møbel fra Ikea, har du nok
truffet på feil person.
Jesus var sønn av tømmermannen Josef fra Nasaret.
Hvilke planer kan Josef ha hatt for sønnen sin? Jobbet Jesus
sammen med faren som håndverker i årene før han fylte
tretti og begynte sitt offentlige virke? Ting kan tyde på det.
I Markus 6,3 blir han selv omtalt som «tømmermann» av folk
som kjente ham fra tidligere. Nasaret må ha vært et bittelite
sted. Men bare seks kilometer unna lå den pulserende byen
Sepphoris, sterkt påvirket av gresk kultur. På Jesu tid foregikk
det store byggeprosjekter i denne byen. Kan Jesus ha dratt dit
for å jobbe? Det er spennende å fantasere om hvilke impulser
han kanskje hentet fra denne kulturelle smeltedigelen.
Vi vet lite om årene fra Jesus var tolv år til han som tret
tiåring forlot Nasaret og startet en omflakkende tjeneste
som lærer, forkynner og helbreder. Da Jesus etter en tid
kom på hjemvisitt, var familie og naboer først stolte av ham.
Men stemningen snudde fort. Jesus snakket om seg selv
som profet. Og nådeordene ble etterfulgt av ubehagelige
sannhetsord.
Det virker som spørsmålene endret karakter: «Hvem er det
denne Josefs sønn tror at han er?» Det lille vi blir fortalt om
Jesu oppvekstmiljø forteller noe interessant og gjenkjennelig
for mange mennesker også i vår tid: Da han skulle følge sitt
indre kall, måtte Jesus bryte med en del forventninger fra
sine egne.
Mange opplever at de må legge noe av hjemstedet bak seg
for kortere eller lengre tid på leting etter identitet og retning i
livet. Kanskje har du vært gjennom det samme.
ETTERTANKE:

Hvilken forskjell gjør det for meg å vite at Josefs sønn kan ha
gått gjennom en slik oppbruddsfase?
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2

MARIAS SØNN

«Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria
og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon?
Og bor ikke søstrene hans her hos oss?»

Lukas sier at de kalte ham for «Josefs sønn», sier Markus at
de sa følgende: «Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria
og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og bor ikke søstrene
hans her hos oss?»
Det er mye som tyder på at Josef var død på den tiden
Jesus forlot snekkerverkstedet og begynte sin offentlige virk
somhet. Kanskje er det derfor han her omtales som «sønn av
Maria».
Da Maria ble med barn uten å ha vært sammen med for
loveden, giftet rettskafne Josef seg likevel med henne og
adopterte Jesus som sin sønn. Siden spiller han bare en
birolle i den hellige familien. Det er Maria vi kjenner best.
Hun stod ved Jesu kors, og hun er med i den første kristne
menigheten i Jerusalem etter Jesu oppstandelse. Om hun
giftet seg på nytt, vet vi ikke. Men hun ble altså mor til
mange etter Jesus.
Til alle tider har folk spekulert i hva som egentlig skjedde
med Maria. Engelen prøver å forklare det som for tanken er
umulig, men som ikke er umulig for Gud: «Den hellige ånd
skal komme over deg ... barnet ... kalles Guds sønn.» (Luk 1,35)
Marias sønn er Guds sønn.
Det er etter denne hendelsen Maria ber den nydelige
bønnen som har gått i oppfyllelse:
«... han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se,
fra nå av skal alle slekter prise meg salig ...» (Luk 1,48)
ETTERTANKE:

Hva er det med Maria, Jesu mor, som har gjort så dypt inn
trykk på mennesker til alle tider?

Markus 6,3

Hva var det egentlig de kalte ham, slektningene og naboene
hjemme i Nasaret da den voksne Jesus kom på visitt etter
å ha vært omflakkende forkynner og profet en stund? Der
14

15

3

GUDS SØNN

Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn,
du er Israels konge.»

rakk å bruke tre navn i én og samme setning. Men det var
først etter at han fikk lov til å møte Jesus ansikt til ansikt.
På avstand sa Natanael høyt det sikkert mange mennesker
tenkte da Jesus begynte sin virksomhet:
«Kan det komme noe godt fra Nasaret?» (Joh 1,46) Han
oste av skepsis da vennen Filip kom og fortalte hvem han nå
hadde blitt lærling hos. Det var ikke så rart. Nasaret var en
liten avkrok. Noen sier det kan ha vært en landsby med rundt
femti familier.
Filip svarte: «Kom og se!» Det er det beste svaret som kan
gis når vi selv eller andre har fordommer om mennesker, når
vi trekker slutninger ut fra hvilken bakgrunn folk har, uten
å kjenne dem: «Kom og se selv!» Mange kjenner Jesus bare
på avstand. Kanskje kjenner de en del av dem som kaller seg
for hans venner og familie. De er ikke imponert over deres
oppførsel. Da gjelder rådet om å sette seg inn i hva Jesus selv
sa og gjorde, snakke med ham, se hva som skjer!
Med Natanael skjer en av tidenes raskeste s nuoperasjoner.
Han møter Jesus, og da er det noe med ordene hans som
overbeviser ham i samme øyeblikk: «Rabbi, du er Guds Sønn,
du er Israels konge.»
Legg merke til at Jesus ikke korrigerer ham. Han lar de
kraftige ordene stå. Jesus er nemlig alt dette på en gang.
Gud lot sin egen sønn bli født inn i enkle kår i en avkrok av
verden, for så å stå frem som den viseste av alle lærere og
den mektigste av alle konger.
ETTERTANKE:

Hva kan skje hvis jeg slipper Jesus tettere innpå meg?

Johannes 1,49

Vi har begynt en oppdagelsesferd for å finne ulike navn
og betegnelser på Jesus i Bibelen, hver og en med symbol
kraft. Da er akkurat dette kapittelet det rene eldorado: Bare i
Johannes 1,35–51 finner jeg ni navn. Den sjokkerte Natanael
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