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Den førstefødte Flemming O. Fischer Hent PDF Forlaget skriver: Vil man forsøge at danne sig et billede af
den mand, der for 2000 år siden vandrede ad Galilæas stier, prædikede og helbredte, må man nok skubbe
kirkelige dogmer og myter til side. Det er hvad jeg vil forsøge med denne bog, at danne mig et billede af
mennesket Jesus som hans familie, venner og fjender så ham, før nogen kendte til begreber som Kristus,

kristendom, evangelier m.v.

Han voksede op i et jødisk besat land, under turbulente forhold med militær undertrykkelse, social uro og stor
nød i de lavere samfundsklasser. Både den militære undertrykkelse og den sociale fornedrelse må have præget
et tænkende menneske. Han startede som prædikant, engagerede sig dybt i helbredelse, healing, men påvirket
af den militære underkuelse og den sociale uretfærdighed voksede rebellen langsomt frem, først deroppe i

Galilæa og siden i Jerusalem - og Rom lyttede.

Troen er ikke relevant i en historisk bog. Den hører senere tider til.
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