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Aldrig så snart var Jesus taget ned af korset og lagt i jorden, før han rejste sig igen og begav sig ud blandt
folk. Det hævdede i hvert fald hans tilhængere, ligesom de senere påstod, at han atter havde forladt det

jordiske og var faret til himmels. Andre var mere skeptiske, og inden længe befandt den jødiske menighed sig
i en konflikt, der blev skæbnesvanger for alle. 

Kunne den være undgået? To tusind år efter det første tragiske opgør mellem jøder og kristne fører Finn
Abrahamowitz os tilbage til oldtidens Judæa og fortæller den vidt forgrenede historie om jøden Jeshuas liv og
forunderlige færd blandt de mange folkeslag og trosretninger i den romersk besatte provins. Måske var Jesus

slet ikke den falske messias, som jøderne påstod, eller den gud, som de kristne troede? 

 

Finn Abrahamowitz (1939-2006) var en dansk psykolog, højskolelærer og -forstander samt forfatter. Skrev en
lang række romaner, psykologiske fagbøger og anmelderroste biografier om bl.a. Freud, Jung og Grundtvig.
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