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De allerfl este vil ryste på hovedet af et så tåbeligt 

spørgsmål: For Jesus blev selvfølgelig født i Betlehem syd 

for Jerusalem. Det fremgår jo tydeligt af juleevangeliet. 

Alligevel lyder det fra tid til anden, at det ikke er særligt 

sandsynligt, at Jesus blev født i Davids by. Jesu fødested 

skal snarere søges i Galilæa, hævder nogle. Hvad nu, hvis 

evangelierne tager fejl? Ifølge arkæologien var der intet 

Betlehem i Judæa på Jesu tid. Hvilket grundlag har vi for 

at tro, at det rent faktisk var i dette Betlehem, Jesus kom 

til verden?

Jerome Murphy-O’Connor, professor i Ny Testamente ved École 
Biblique i Jerusalem, skrev i 1990 en artikel, hvor han gennemgår, 
hvad vi har af informationer i de gamle kilder om Jesu fødested.

FØDT I EN HULE

Den ældste oplysning (efter Matthæus- og Lukasevangeliet) fi nder 
vi hos den kristne apologet Justin Martyr (ca. 160 e.Kr.). Justin 
ved, at Jesus blev født i en klippehule tæt ved Betlehem i Judæa. I 
sin dialog med jøden Tryfon siger han:   

Mange af datidens beboelseshuse var bygget sammen med klippe-

huler, der fungerede som stalde. I fl ere af hulerne er der fundet 

krybber til dyrene udhugget som nicher i klippevæggen. Dette bil-

lede stammer fra den store klippehulestald lige bag det moderne 

romerskkatolske kapel på Hyrdernes Mark. © Hartvig Wagner.

Mange af datidens beboelseshuse var bygget sammen med klippe-
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”Da Josef ikke kunne fi nde et sted i lands-
byen, hvor han kunne bo, slog han sig ned 
i en hule, som var nær ved landsbyen. Og 
da de var der, fødte Maria Kristus og lagde 
ham i en krybbe, hvor vismændene, der 
kom fra Arabien, fandt ham” (Dial. med 
jøden Tryfo, 78.3).

Justin Martyr var født ved Sikem (det 
moderne Nablus) og kendte derfor de 
geografi ske forhold i Palæstina godt. Ifølge 
ham blev Jesus altså født i en hule meget 
tæt på Betlehem. 

Det er helt sikkert ikke noget, Justin 
fi nder på, siger Murphy-O’Connor. Justin 
tager i sit skrift stærkt afstand fra mitra-
dyrkelsen, en ny religion, som var blevet 
meget populær i Romerriget. Her ærede 
man guden Mitra, som skulle være født 
i en klippehule. Når Justin viderebringer 
informationen om Jesu fødsel i en hule 
trods risikoen for, at hans modpart ville 
forveksle Jesus med Mitra, viser det, hvor 
sikker han var på, at Jesus blev født i en 
grotte ved Betlehem.

ANDRE VIDNESBYRD

Det samme siger den anonyme forfatter til 
Jakobs Forevangelium (efter 150 e.Kr.):

”Og de havde tilbagelagt halvdelen 
af vejen, da Maria sagde til ham: ”Josef, 
hjælp mig ned af æslet, for det barn, jeg 
venter, presser på for at komme ud.” Og 
han hjalp hende ned på stedet, og han 
sagde til hende: ”Hvor skal jeg bringe dig 
hen og beskytte din blufærdighed, når 
stedet er øde?” Og han fandt en hule dér 

og førte hende ind i den” (Jakobs Forevan-
gelium, 17-18; Jørgen Ledet Christiansen 
og Helge Kjær Nielsen, Nytestamentlige 
Apokryfer, 2002, s. 142).

Forfatteren kender imidlertid ikke de 
geografi ske forhold i Palæstina særlig 
godt. Han siger f.eks., at klippehulen lå 
midtvejs mellem Jerusalem og Betlehem.

Kirkefaderen Origines (181-254 e.Kr.) 
skriver i sit skrift Contra Celsum (1.51):

”Hvis nogen ønsker yderligere bevis 
ud over Mika-profetien og fortællingen i 
evangelierne af Jesu disciple for at overbe-
vise sig om, at Jesus blev født i Betlehem, 
så kan han bemærke, at i overensstem-
melse med fortællingen i evangeliet om 
hans fødsel viser man hulen i Betlehem, 
hvor Jesus blev født, og krybben i hulen, 
hvor han blev svøbt i svøbe-klæder. Hvad 
man viser dér, er kendt på egnen endog 
af folk, som er fremmede for troen, siden 
det var i denne hule, at den Jesus, som 
tilbedes og æres af kristne, blev født”.

Læs mere
Hartvig Wagner, ”Jesu fødested 
til debat - et besøg i Galilæas 
Betlehem”, TEL 2007/4

Jerome Murphy-O’Connor, 
”Bethlehem…Of Course”, Bible 
Review 16-1 (2000), 40-45. 50

Origines har sikkert set hulen mellem 231 
og 246, siger Murphy-O’Connor. Stedet for 
Jesu fødsel er almindelig kendt på egnen, 
og selv de ikke-kristne i området kunne 
udpege det for besøgende.

OMDANNET TIL EN HEDENSK LUND

Kirkefaderen Hieronymus (347-420) levede 
i Betlehem fra 385 til sin død. I et af sine 
breve (Epistel 58.3) siger han om de hel-
lige steder i Jerusalem og Betlehem:

”Fra Hadrians tid [135 e.Kr.] til kejser 
Konstantin – en periode på 180 år – blev 
det sted, som var vidne til opstandelsen, 
optaget af en Jupiter fi gur … Selv mit eget 
Betlehem, som nu er det mest ærværdige 
sted i hele verden, om hvilket salmisten 
synger: ”Sandheden er sprunget ud af 
jorden”, blev overskygget af en Tammuz-
lund, det er Adonis, og i selve den hule, 
hvor barnet Kristus udstødte sine første 
skrig, blev der fremført klage for Venus’ 
elsker (Adonis)”.

Hieronymus siger, at den romerske 
kejser Hadrian lod de jødekristnes hellige 
steder omdanne til hedenske steder. Jesu 
fødested blev lavet til en hellig lund for en 
babylonisk-græsk gud. På den måde hjalp 
kejser Hadrian ufrivilligt til at fastholde erin-
dringen i Betlehem om, hvor Jesus blev født.

Det er utænkeligt, at Betlehems ind-
byggere bare fandt på en eller anden hule 
som stedet for Jesu fødsel. Når de insiste-
rede så stærkt på, at Jesus kom til verden 
netop i den klippehule, som gennem 
mange år lå midt i en hedensk lund, må 
de have haft meget gode grunde til det.

NY TESTAMENTE

Murphy-O’Connor vender sig herefter til 
de nytestamentlige kilder til Jesu fødsel, 
nl. Matt 2 og Luk 2. Matthæus og Lukas 
er enige om, at Jesus blev født i Betlehem 
i Judæa; men de siger ikke noget om en 
klippehule, kun at han kom til verden i en 
stald.

De to evangelier er meget forskellige 
og har hver sin egen version af julens 
begivenheder. De to fødselsberetninger 
er tydeligvis skrevet uafhængigt af hinan-
den. Desto vigtigere er det ifølge Murphy-
O’Connor at lægge mærke til, hvad de så 
er enige om. De er bl.a. enige om, at Jesus 
blev født i Davids by.

EN KONGELIG MESSIAS

Ny Testamente fremhæver igen og igen, 

Denne grotte under Fødselskirken i Betlehem udpeges som stedet for Jesu fødsel. Alle kilder 

fra Oldkirken samstemmer i, at Jesus kom til verden i en klippegrotte ved Betlehem.

© www.bibleplaces.com.

Denne grotte under Fødselskirken i Betlehem udpeges som stedet for Jesu fødsel. Alle kilder 
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EN KONGELIG HAVE

Gennem snart mange år har man gravet på Ramat Rahel, i 
den sydlige udkant af Jerusalem. Her har man fundet noget 
så usædvanligt som en stor kongelig have. Det er den før-
ste af sin art uden for Mesopotamien. Haven var udstyret 
med et sindrigt system af kanaler, render, damme og vand-
fald. At kunne opføre og vedligeholde en sådan luksuspark 
midt i det tørre Israel har symboliseret kongelig magt, siger 
udgraveren. Haven menes grundlagt i det 7. årh. f.Kr. og 
var i konstant brug frem til det 4. årh. Det betyder, at også 
babylonere og persere har benyttet og udbygget den kon-
gelige have. Læs mere via TELs linkside.

Haven var forsynet med åbne og lukkede kanaler til fremførsel af 

vand. © Boaz Gross, Tel Aviv University.

at Jesus var af kongelig, davidisk slægt. Men Jesu fremtræden var 
absolut ikke, som man forventede det af en messias. Han trådte 
ikke op mod de romerske magthavere. Han arbejdede ikke for 
Israels politiske befrielse. Han omgikkes toldere og syndere og 
havde almindelige mennesker i sit følge.

Når de første kristne fastholdt, at Jesus er Messias af Da-
vids slægt, havde det ikke noget at gøre med hans fremtræden. 
Murphy-O’Connor siger, at denne bekendelse bl.a. skyldes, at 
Jesus rent faktisk var født i Davids by.

HVAD SIGER ARKÆOLOGIEN?

Murphy-O’Connor kommer ikke ind på de arkæologiske spor i sin 
artikel. Det er der en god grund til. 

Der er nemlig kun udført få og meget sporadiske arkæolo-
giske undersøgelser i Betlehem. Den nuværende by omslutter 

Fødselskirken med fødselsgrotten. Derfor kan omfattende arkæo-
logiske undersøgelser ikke foretages.

De få udgravninger, man har været i stand til at lave, viser, at 
byen var bebygget i gammeltestamentlig tid i området lige øst og 
syd for Fødselskirken. Mange potteskår er fundet fra den periode. 
Stedet, hvor Fødselskirken ligger, har måske ligget ret uden for 
byen. Man har endnu ikke fundet noget af Betlehem fra nytesta-
mentlig tid.

Det siger udelukkende noget om, hvor brudstykkeagtig vores 
arkæologiske viden er.

Når der bliver mulighed for egentlige udgravninger, vil levn fra 
Jesu tid uden tvivl dukke op, ligesom det skete for et par år siden 
i Nazareth, hvor man for første gang fandt rester af almindelige 
beboelseshuse fra det 1. årh. e.Kr. Tilfældigt stødte man for to år 
siden på en grav fra romersk tid ved Krybbepladsen i Betlehem. 
Der vil sikkert blive fundet rester af en landsby på Jesu tid, hvis 
man får mulighed for grave.

I BETLEHEM

Selv om de arkæologiske fund endnu er yderst mangelfulde, har 
vi god grund til at antage, at Jesus blev født i en stald i en klip-
pehule ved Betlehem. Alle oldkirkelige kilder peger i den retning, 
og der fi ndes ingen tradition for noget andet sted.   

For to år siden fandt man lidt vest for Bebudelselskirken i Nazareth 

rester af simple beboelseshuse fra Jesu tid. Bygningen bestod af to 

rum med en lille gårdsplads foran. Det er det første direkte arkæo-

logiske vidnesbyrd om, at Nazareth faktisk var beboet i det 1. årh. 

e.Kr. Får man mulighed for at grave øst og syd for Fødselskirken i 

Betlehem, vil man helt sikkert også fi nde rester af huse der fra Jesu 

tid. © Biblical Archaeology Review 2010.
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