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Prentað í Sosialinum 1. september og 20. oktober 2008 

 

Jesus - jødi, uppreistrarmaður, Gud? 
 
Hans Andrias Sølvará 
 
Við hesum heiti hevur svenski tíðindamaðurin og serfrøðingurin í religiónssøgu, 
Søren Wibeck, skrivað bók um tann søguliga Jesus. Talan er um áhugaverda bók, 
sum avgjørt kann viðmælast. Søren Wibeck leggur ikki nýggja gransking fyri 
lesaran, men hann sigur á ein lættlesiligan hátt frá tí, sum bíbliugranskarar eru 
komnir eftir viðvíkjandi tí søguliga Jesusi. Í bókini verður øll Jesusgranskingin 
gjøgnumgingin, og hon er grundað á bæði konservativar kristnar granskarar, 
m.a. Gary Habermas og Ben Witherington, og á meira átrúnaðarliga óheftar 
granskarar, m.a. Bart D. Ehrman, Marcus Borg og E.P. Sanders. Bókin er væl 
skrivað og saklig, sjónarmið hjá fleiri ymiskum granskarum verða viðgjørd, og 
niðurstøðurnar eru væl grundaðar og sum oftast eisini rættiliga áhugaverdar. 
 
Jødin Jesus 

Longu í innganginum staðfestir Søren Wibeck, at Jesus var jødi, hann tosaði 
einans til jødar og hansara viðhaldsfólk vóru jødar. Kristindómurin varð ikki til 
fyrr enn eftir krossfestingina, tá rørslan fekk viðhaldsfólk millum heidningarnar í 
Rómverjaríkinum. Hesa sannroyndina nýtur Søren Wibeck til at greiða frá, at 
broytingar eru gjørdar í úttalilsum hjá Jesusi í evangeliunum, sum neyvan kunnu 
førast aftur til Jesus. T.d. meina granskarar ikki, at “kristnar” orðingar í 
Matteusevangeliinum (28:19), har Jesus biður lærusveinarnar doypa millum “øll 
fólkasløgini”, stava frá Jesusi. Tílíkar orðingar halda granskarar sambært Søren 
Wibeck, at evangelistarnir hava lagt í munnin á Jesusi seinni, tá Jesusrørslan 
byrjaði at fáa undirtøku millum ikki jødar. Orðini stava ikki frá Jesusi, sum 
einans tosaði til jødar. Matteusevangeliið er sum kunnugt skrivað umleið 80 e.Kr. 
 
Wibeck nevnir eisini tey seinastu ørindini í Markusevangeliinum (16:9-20), sum 
snúgva seg um møti millum tann upprisna Jesus og lærusveinarnar. Hesi 
ørindini er ikki at finna í teimum elstu handritunum. Eisini nevnir hann kendu 
søguna um kvinnuna í Jóhannesevangeliinum (7:53-8:11), sum varð tikin í 
hordómi. Í samsvari við Móselógina skuldi hendan kvinnan steinast til deyðis, 
men sambært søguni í Jóhannesevangeliinum kemur jødin Jesus nærum til at 
gera upp við Móselógina, tá hann sigur: “Tann av tykkum, sum syndaleysur er, kasti 
fyrstur stein á hana”(8:7). Men hendan søgan finst heldur ikki í teimum elstu 
handritunum. Her er helst eisini talan um nakað, sum jødin Jesus ongantíð hevði 
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kunnað sagt. Tað er í øllum førum semja millum bíbliugranskarar um, at hesin 
teksturin (eins og m.a. endin á Markusevangeliinum) stavar frá eini seinni tíð. 
 
Jesus var sambært nýmótans granskarum ein jødi, ið tosaði sum jødi og til jødar. 
 
Jesus úr Nazaret 

Søren Wibeck ger eisini vart við, at Jesus sambært nýmótans granskarum ikki var 
føddur í Betlehem í Judea, sum Matteus- og Lukasevangeliini vilja vera við. 
Hetta sæst m.a. av, at Jesus verður nevndur “Jesus úr Nazaret” í evangeliunum 
(Mark. 1:24). Á døgum Jesusar vóru persónar antin nevndir við navninum á 
faðirinum ella føðistaðnum. Markus, tann elsti evangelisturin, sum skrivaði um 
70 e.Kr. og ongar føði- og barndómssøgur hevur, sigur eisini Nazaret vera 
“fedrabygd” (6:1) Jesusar. Jóhannesevangeliið frá um 100 e.Kr., har heldur ongar 
føði- og barndómssøgur eru, tykist beinleiðis byggja á ta treyt, at Jesus var úr 
Nazaret í Galilea - ikki úr Betlehem í Judea (7:40-42). Søgurnar hjá Matteusi og 
Lukasi um, at Jesus skuldi verið føddur í Betlehem í Judea, halda nógvir 
granskarar verða eftirrationaliseringar hjá seinni kristnum, sum vildu fáa føðing 
Jesusar at samsvara við profetorð hjá Mika (5:1-2) í Gamla Testamenti um, at 
“høvdingi ... yvir Ísrael”, Messias, skuldi koma frá økinum kring Betlehem í Judea. 
 
Grundgevingarnar eru m.a., at báðar søgurnar hjá Matteusi og Lukasi tykjast 
ósannlíkar - og tær eru eisini beinleiðis mótstríðandi. Matteus rør framundir, at 
familja Jesusar búði í Betlehem í Judea áðrenn Jesus varð føddur og seinni sigur 
hann, at familjan ikki flutti til Nazaret at búgva fyrr enn væl eftir Jesu føðing 
(2:11,23). Lukas skrivar hinvegin, beinleiðis í stríð við Matteus, at familja Jesusar 
búði í Nazaret áðrenn Jesus varð føddur, og at familjan fór heimaftur til Nazaret 
stutt eftir at Jesus varð føddur í Dávids býi, Betlehem í Judea (1:26-27; 2:39). 
 
Hetta hongur ikki rættiliga saman, og grundgevingarnar hjá Matteusi og Lukasi 
fyri, at Jesus varð føddur í Betlehem í Judea tykjast eisini ósannlíkar. Matteus 
noyðist t.d. onkursvegna at fáa familju Jesusar til Nazaret í Galilea, har Jesus í 
veruleikanum búði og vaks upp. Tað ger evangelisturin við at siga frá eini søgu 
um Heródes tann Stóra, sum skuldi havt sett í verk eitt morð á øll dreingjabørn 
frá 2 ára aldri og niðureftir í Betlehem og allastaðni har um leiðir, eftir at hann 
hevði fingið at vita frá vísmonnunum, at ein stórur kongur skuldi vera føddur 
har. Familja Jesusar fekk eina guddómliga ávaring, flýddi til Egyptalands og 
flutti ikki til Nazaret at búgva fyrr enn eftir deyða Heródesar. Søgan um 
barnamorðið í Betlehem er í sjálvum sær sannlík, men hon er neyvan sonn. 
Heródes tann Stóri var eitt bølmenni, sum t.d. myrdi fleiri av sínum egnu synum 
umframt konuna. Hetta vita vit t.d. frá jødiska søgumanninum Josefusi, sum um 
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70 e.Kr., t.e. nakað áðrenn Matteus, í smálutum skrivaði um tær mongu 
illgerðirnar hjá Heródesi. Trupulleikin er bara, at Josefus einki skrivar um ta 
størstu illgerðina hjá Heródesi - barnamorðini í Betlehem. Tað ger heldur eingin 
onnur kelda. Søgan er einans at finna hjá Matteus, sum skrivaði umleið 80 ár eftir 
Jesu føðing. Søgan um barnamorðið er neyvan søgulig. Helst er søgan íkomin 
fyri at flyta Jesus úr Betlehem (har familja Jesusar sambært Matteusi búði áðrenn 
Jesus var føddur) til Nazaret, har Jesus í veruleikanum var føddur og vaks upp. 
 
Lukas veit sostatt einki at siga frá um barnamorðini í Betlehem og flýggjanina til 
Egyptalands. Tvørturímóti fór familja Jesusar beinleiðis til Jerusalem, og síðan 
aftur til Nazaret í Galilea, ein góðan mánað eftir, at Jesus var føddur (Lukas 2:19-
22 og 39). Lukas hevði ikki brúk fyri eini søgu sum hana um barnamorðini og 
flýggjanina til Egyptalands. Trupulleikin hjá Lukasi var ikki at fáa familju Jesusar 
úr Betlehem til Nazaret. Familjan búði jú í Nazaret áðrenn føðing Jesusar. 
Hansara trupulleiki var at fáa familju Jesusar úr Nazaret til Betlehem, har Jesus 
skuldi føðast. Tað gjørdi hann við at siga frá eini fólkateljing hjá Augustusi 
keisara, sum kravdi, at “allur heimurin” (2:1), t.e. øll í Rómverjaríkinum, skuldi 
fara til “ættarbygd” (2:3) sína fyri at verða taldur í manntal. Jósef og Maria fóru tí 
til Betlehem í Judea, “ættarbygd” Jósefs, har Maria føddi Jesus. Hetta tykist ikki 
samsvara við upplýsingar hjá Jóhannes og Markus, sum nærum treyta, at Jesus 
var úr Galilea, men Lukas, sum skrivaði seinni enn Markus, loysti trupuleikan 
við at skriva, at Jesus einans “var vaksin upp” (4:16) í Nazaret. Størsti trupulleikin 
við hesi søguni hjá Lukasi er tó (eins og við barnamorðinum hjá Matteusi), at 
eingin onnur kelda veit nakað um hansara fólkateljing. Tann fyrsta fólkateljingin 
í øllum Rómverjaríkinum var ikki fyrr enn undir Vespasian keisara í 74 e.Kr. 
 
Granskarar vita hinvegin um eina lokala fólkateljing í Judea, men hon fevndi ikki 
um Galilea, har familja Jesusar búði, og hon var eisini ov seint - í 6 e.Kr. Jesus var 
føddur á døgum Heródesar; og hann doyði í 4. f.Kr. Á Heródesar døgum er tað 
eisini rættiliga ósannlíkt, at nøkur rómversk fólkateljing, sum hevði til uppgávu 
at skráseta skattgjaldarar, kann hava verið í Galilea ella Judea,. Tá var alt økið eitt 
rómverskt varakongadømi, sum sjálvt tók sær av at krevja skattin inn. Síðan fekk 
keisarin sín skatt beinleiðis frá Heródesi. Men 10 ár seinni, í 6 e.Kr., tóku 
rómverjar ræði á Judea og settu í tí sambandi í verk eina lokala fólkateljing har. 
 
Niðurstøðan hjá Søren Wibeck er, at Jesus helst varð úr Nazaret, sum Markus og 
Jóhannes leggja upp til. Í Nazaret var Jesus helst eisini føddur. Tað vistu Matteus 
og Lukas møguliga, men teir royndu hvør í sínum lagi at fáa Jesu føðing at 
samsvara við tey kendu profetorðini hjá Mika. Teir skrivaðu ikki álítandi søgu, 
teir skrivaðu ofta kristna gudfrøði við støði í profetorðum í Gamla Testamenti. 
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Jesus - Gud ella uppreistrarmaður? 

Eitt tað besta við hesi bók er, at høvundurin setur sjónarmið hjá ymiskum 
høvundum upp í móti hvørjum øðrum. T.d. setur hann C.S. Lewis og Marcus 
Borg upp í móti hvørjum øðrum viðvíkjandi spurninginum um, hvør Jesus var.  
 
Bókmentafrøðingurin C.S. Lewis, sum er vorðin heimskendur av Narnia 
søgunum, hevur sagt, at var Jesus ikki Gud, so var Jesus vitleysur. Kend eru orð 
C.S. Lewis um tey, sum ikki góðtaka, at Jesus er Gud, men góðtaka hann sum ein 
stóran moralskan lærara. C.S. Lewis segði um Jesus, at: “tann sum einans vildi vera 
menniskja og sum segði tað, ið Jesus segði, hevði ikki verið nakar stórur moralskur lærari; 
hann hevði antin verið ein svakur maður - á sama hátt sum ein maður, ið sigur seg vera 
eitt bleyttkóka egg - ella ein allarhelvitis devul”. Amerikanski gudfrøðiprofessarin 
Marcus Borg er ein av mongum serfrøðingum, sum ikki gevur nógv fyri hesar 
grundgevingarnar hjá bókmentafrøðinginum C.S. Lewis. Marcus Borg sigur 
soleiðis um grundgevingarnar hjá C.S. Lewis: “Útsøgnin hjá C.S. Lewis byggir á, at 
hann góðtekur Jóhannesevangeliið sum eina søguliga frágreiðing um tað, ið Jesus segði; 
at hann segði “Eg eri ljós heimsins”, “Tann, sum hevur sæð meg, hevur sæð faðirin”, 
“Eg og faðirin eru eitt”. Meginparturin av teimum leiðandi granskarunum í dag vilja 
siga, at Jesus ongantíð segði nakað tílíkt um seg sjálvan, at hesi sitatini eru íkomin eftir 
krossfestingina sum vitnisburðir frá tí elstu kirkjuni. Tá man ikki longur trýr uppá, at 
Jesus segði hesi orð um seg sjálvan, so fara grundgevingarnar hjá C.S. Lewis upp í royk”. 
 
Marcus Borg professari við Oregon State University, sum Søren Wibeck fleiri 
ferðir hevur havt samrøður við, peikar eisini á, at í tí elsta evangeliinum, 
Markusevangeliinum, er tann kristni tankin um, at Jesus doyði sum eitt offur fyri 
heimsins syndir, fráverandi. Tað er bara einastaðni í Markusevangeliinum, at 
hesin tankin kundi sæð út til at verið til staðar. Tað er í Markus 10:45, har Jesus 
sigur: “Tí at menniskjusonurin er ikki heldur komin fyri at vera tænaður, men fyri at 
tæna og at geva lív sítt sum loysigjald fyri mong”. Tað grikska orðið “lutron”, sum 
verður týtt til “loysigjald”, kundi bent á bótoffurtankan, men ger tað heilt sikkurt 
ikki. Orðið verður í Bíbliuni ikki nýtt í týdninginum loysigjald fyri synd, men í 
týdninginum: “at seta fríar fangar (ofta krígsfangar) ella trælir (ofta gjaldstrælir)”. 
Lutron er ein háttur at loysa menniskju úr trældómi. At Jesus gav sítt lív “sum 
loysigjald fyri mong” merkir, at hann gav sítt lív fyri at fría menniskju úr trældómi. 
 
Hetta verður eisini stuðlað av versunum frammanundan, sum eru atfinningar 
móti tí ráðandi samfelagsskipanini, har leiðararnir ráða yvir sínum tegnum og 
eru stórir tyrannar (10:42). Tann kristni tankin um, at Jesus doyði sum eitt offur 
fyri heimsins synd finst sambært Marcus Borg ikki hjá Markus. Sambært Markus 
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doyði Jesus av, at hann bjóðaði tí ráðandi og kúgandi samfelagsskipanini av. 
“Men soleiðis er ikki hjá tykkum”, sigur Jesus (10:43), og biðir harvið lærusveinar 
sínar um at gera tað sama sum hann. Har er eingin ábending um, at Jesus doyði 
fyri heimsins syndir. Markusevangeliið er ein røð av atfinningum móti tí ráðandi 
samfelagsskipanini, sum jødarnir noyddust at liva undir á Jesusar døgum. 
 
Tað var hendan samfelagsskipanin, sum at enda tók lívið av honum. 
 
Niðurstøðan hjá Søren Wibeck er, at Jesus var ein Jødi, ið tosaði sum jødi og 
einans til jødar. Har, sum granskingin av tí søguliga Jesusi endar, har tekur tann 
mytologiski kristni Jesus við. Kristindómurin varð ikki til fyrr enn eftir páskir. 
 
Men tað er ein heilt onnur søga. 
 
Søren Wibeck: Jesus - Jøde, Rebel, Gud? Politikens Forlag, Keypmannahavn, 2008. 
 
 

Jesus – offur, jødi ella...? 
 
Hans Andrias Sølvará 
 
Vánalig gransking 

Kristian Hansen hevði 13. oktober nakrar viðmerkingar til ummæli hjá mær av 
nýggjari bók hjá Søren Wibeck um tann søguliga Jesus, sum eg lat prentað í 
Sosialinum 1. september. Kristian heldur, at granskingin hjá Marcus Borg, sum 
Søren Wibeck m.a. endurgevur, er “vánalig”. Hann loyvir sær enntá at ivast í, um 
tann kompitenti gudfrøðiprofessarin “yvirhøvur hevur lisið Markus”, tá hann 
heldur uppá, at tann kristni syndoffurtankin, ikki finst í Markusevangeliinum. 
 
Eg havi ongan áhuga í at verja sjónarmið hjá Marcus Borg móti skuldsetingunum 
um vánaligt handverk frá Kristian, men eg kundi latið hann sjálvan fingið orðið. 
Marcus Borg er ein ógvuliga kompitentur kristin gudfrøðiprofessari við Origon 
State University, sum hevur nýtt alt sítt vaksna lív upp á at granska Nýggja 
Testamenti. Hann man sjálvur vera maður fyri at verja seg móti skuldsetingum 
um vánaliga gransking frá Kristian. Og Marcus Borg kennir sjálvandi Markus 
14:24: “Hetta er blóð mítt, blóð sáttmálans, sum verður úthelt fyri mongum”, sum 
sambært Kristian prógvar, at syndoffurtankin finst hjá Markusi. Syndoffurtankin 
verður bara heldur ikki nevndur í hesum versinum hjá Markusi, men tað er 
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áhugavert, at hjá Matteusi, sum skrivaði av eftir Markus eini 15 ár seinni (um 85 
e.Kr.), eru orðini “til fyrigevingar syndanna” (26:28) løgd aftur at markusversinum. 
 
Sjálvur tekur Marcus Borg soleiðis til, eftir at hava greitt frá um offurdeyða í 
breiðari merking, t.e. offur fyri m.a. sínum kærleika til Gud ella offur fyri síni 
trúgv, sum nógv kristin gjøgnum søguna eru deyð sum offur fyri: “Tann meira 
serstaka merkingin av offur í mun til deyða Jesusar tosar um eitt umboðandi offur fyri 

synd, ein deyða fyri heimsins syndir. Hendan merkingin er ikki til staðar í søguni hjá 
Markusi um langafríggjadag; hon er yvirhøvur ikki har. Sanniliga, hendan merkingin 
kann væl vera fráverandi í Markusevangeliinum sum heild. Tær tríggjar fyriboðanirnar 
um deyða Jesusar miðskeiðis hjá Markusi siga ikki, at Jesus noyddist at fara til Jerusalem 
at doyggja fyri heimsins syndir. Heldur vísa tær til Jerusalem sum avrættingarstaðið hjá 
myndugleikunum. Tað er bara eitt brot í øllum Markusevngeliinum, sum kundi havt 
eina umboðandi offur merking. Tað er í brotinum aftan á triðju fyriboðanina um hansara 
deyða, meðan Jesus hjá Markus tosar við lærusveinarnar fyri triðju ferð um týdningin av 
at fylgjast við honum, har hann sigur: ”Tí at menniskjusonurin er ikki heldur komin fyri 
at vera tænaður, men fyri at tæna og at geva lív sítt sum loysigjald fyri mong”(10:45). 
Fyri nógv kristin ljóðar orðið “loysigjald”sum offur mál, tí vit tosa onkuntíð um Jesus 
sum loysigjaldið fyri okkara syndir. Men tað hevur nærum heilt sikkurt ikki hendan 
týdningin hjá Markusi. Grikska orðið, sum verður týtt til loysigjald (lutron), er í 
Bíbliuni ikki nýtt í høpi við gjald fyri synd, men tað sipar til gjald fyri at seta fangar fríar 
(ofta krígsfangar) ella trælir (ofta gjaldstrælir). Lutron er ein háttur at loysa úr 
trældómi”. (http://www.beliefnet.com/Faiths/Christianity/2006/03/Jesus-Death-
Ransom-Or-Sacrifice.aspx?p=1). Sambært Marcus Borg ofraði Jesus sítt lív fyri 
sínum kærleika til Guds (t.e. eitt rættvíst) ríki í samtíðini - ikki fyri allar heimsins 
framtíðar syndir. So kunnu fólk sjálvi meta um, hvørt tey hava álit á Kristian 
Hansen ella Marcus Borg. Sjálvur havi eg onga avgjørda meining um svarið upp 
á umstrídda spurningin viðvíkjandi týdninginum av deyða Jesusar hjá Markusi. 
 
Harafturímóti havi eg avgjørdar meiningar um nøkur onnur uppáhald í greinini 
hjá Kristiani, sum hann bara kemur við og als ikki roynir at grundgeva fyri. 
 
Uppgerð við evangeliini 

Kristian sigur t.d., at bókin hjá Søren Wibeck “ger upp við stóran part av 
evangeliinum”. Tað er eitt uppáhald, sum ikki kann standa ósvarað. Bókin viðgerð 
bíbilsku tekstirnar, hon ger á ongan hátt upp við teir. At innihaldið í teimum 
bíbilsku tekstunum stundum er ósannlíkt, onkuntíð mótstríðandi og at seinni 
høvundar í fleiri førum beinleiðis hava lagt aftur at og broytt tekstirnar, tað eru 
bara sannroyndir, sum eingir seriøsir bíbliugranskarar kunnu síggja burtur frá. 
Tí hevði tað eisini verið beinleiðis ósakligt av Wibeck ikki at nevnt tað. Møguliga 
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er tað eisini grundin til, at Kristian einki leggur í at gera viðmerkingar til hesi 
viðurskifti, men heldur fer eftir meira umstríddum uppáhaldum hjá Marcus 
Borg, sum Søren Wibeck annars sakliga setur upp ímóti øðrum sjónarmiðum. 
 
Eg royndi í ummælinum at vísa á, at høvundurin, Søren Wibeck, er so mikið 
sakligur, at hann t.d. endurgevur bæði sjónarmið hjá C. S. Lewis og Marcus Borg. 
Tann fyrri grundgevur fyri, at Jesus segði seg vera Gud, tann seinni grundgevur 
fyri, at Jesus ongantíð segði seg vera Gud. Eg um- og viðmælti bókina hjá Søren 
Wibeck, tí tílíkar bøkur kunnu øll fáa nakað burturúr, kristin eins væl og ikki-
kristin. Nú veit eg ikki, hvat Kristian skilir við góða gransking, men kanska hevði 
hann hildið bókina verið góða, um hon einans hevði endurgivið bíbilska tekstin 
og sjónarmið hjá C. S. Lewis, sum sambært Marcus Borg byggja á orðingar hjá 
Jóhannesi, sum “teir flestu leiðandi granskarar í dag vilja siga, at Jesus ongantíð segði 
... um seg sjálvan”. Eftir mínum tykki hevði tað verið beinleiðis ósakligt av Søren 
Wibeck at latið bíbliutrúgv sjónarmið hjá C. S. Lewis staðið ósvarað - serliga um 
tað er so, at teir flestu leiðandi granskarar eru samdir við Marcus Borg í, at 
nevndu guddómligu Jesus orðingar hjá Jóhannes ikki stava frá Jesusi sjálvum. 
 
Søren Wibeck ger ikki annað enn tað, sum ein hópur av granskarum ger hvønn 
dag; hann viðger bíbilska tekstin kritiskt. Men summi kristin tykjast halda, at 
antin noyðast granskarar at viðurkenna, at Bíblian er ein feilfrí guddómlig 
opinbering, ella eisini gera teir upp við Bíbliuna. Tað tykjast bara vera tvinnir 
kostir at velja ímillum. Men soleiðis verða eingir (fornir) tekstir viðgjørdir av 
seriøsum søgufrøðingum. Tað snýr seg um at fáa tær álítandi upplýsingarnar úr 
keldunum og lata restina liggja. Fornir tekstir hava t.d. upplýsingar um, at m.a. 
Augustus og Alexandur tann Stóri vóru guddómligir og føddir av moyggj, men 
eingin seriøsur søgufrøðingur tekur tílíkar upplýsingar í álvara. Tað merkir ikki, 
at teir gera upp við tekstirnar; teir viðgera bara innihaldið í teimum kritiskt. 
 
Góð bíbliugransking 

Sum áhugaður leikmaður haldi eg meg ikki hava førleika til at meta um ella 
leggja granskingina hjá tí komtitenta professaranum Marcus Borg undir at vera 
“dømi um vánaligt granskingararbeiði”, soleiðis sum Kristian ger uttan at himprast. 
Sum søgufrøðingur havi eg hinvegin ikki stóra virðing fyri niðurstøðum, sum 
uttan kritiskar viðmerkingar (uttan viðmerkingar yvirhøvur) eru grundaðar á 
afturlítandi orðingar úr tekstum í Nýggja Testamenti, sum eru festir á blað 
umleið 40-70 ár eftir deyða Jesusar, vanliga av lærusveinum, sum ikki kendu 
hann persónliga: t.d. at “Jesus tosar um ... deyða Sín”, “Jesus tosar um at gjalda við 
egnum lívi”, sum Kristian ger í síni viðmerking. Tað er møguligt, at tílík “trúgv” 
er góð gudfrøðigransking (tað havi eg ikki so nógv skil fyri), men tað er og 
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verður rættiliga ivasom søgugransking. Tað er hvørki Jesus ella Gud, sum tosar í 
evangeliunum; tað eru evangelistar, sum eftir øllum at døma ongantíð hittu ella 
kendu tann søguliga Jesus, sum seinni siga sínar søgur um ta krossfestu hetjuna. 
 
Eitt hevur Marcus Borg í øllum førum rætt í, og tað er, at vit hava onga óhefta 
atgongd til tann søguliga Jesus. Longu tá teir fyrstu tekstirnir vórðu festir á blað 
funnust fleiri gudfrøðiligar tulkingar av lívinum hjá Jesusi. Hóast Kristian tykist 
halda tað øvugta, so er Marcus Borg fullgreiðir yvir, at allir tekstir í Bíbliuni eru 
gudfrøðiligir, eisini Markusevangeliið, men tað elsta evangeliið hevur sambært 
honum ikki somu útlegging av Jesu lív og deyða sum aðrir tekstir. Tað eru hesar 
ymisku tulkingarnar av lívi Jesusar, sum viðhaldsfólk hava fest á blað, sum vit 
hava atgongd til. Tað merkir, at keldurnar á ongan hátt eru óheftar. Eins og allar 
aðrar keldur, sum eru festar á blað av viðhaldsfólkum, eru tær litaðar. Tað er 
v.ø.o. eingin ivi um, at Bíblian er at rokna sum “orð um Gud” og ikki “Guds orð”. 
 
Spurningurin er, hvat tað er fyri ein Jesus, sum fjalir seg aftanfyri hetjusøgurnar. 
Her er kritisk gransking neyðug og ikki banalar endurgevingar av tekstinum. 
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