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Abstract
Denne artikkelen er skrevet som en forberedelse til undervisning i lederskapstreningen i NKSS-Trøndelag (TKS)
2014. Artikkelen tar sikte på å beskrive hvilke forventninger som på bakgrunn av de Gammel-testamentlige
profetiene hersket hos jødene før Jesus kom som Messias, hva døperen Johannes, Jesus selv og dessuten
apostlene forkynte, og tilsist hvordan profetiene i Det gamle testamente ble forstått i retrospektiv; etter at Jesus
Kristus hadde vært på jorda. Kort sagt så er dette en artikkel som forsøker å belyse det kjente tema evangeliet.
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Introduksjon

Som kristne i dag bygger vi mye av vår tro på det som er
skrevet i en flere tusen år gammel skriftsamling, populært kalt
Bibelen1. I den første delen av denne boksamlinga finner vi
det som ofte kalles Det gamle testamente2(fra nå av GT). I
denne delen kan vi lese om hvordan Gud har handlet med

1fra gr. biblia; bøker
2Ordet testamente brukt som betegnelse på GT og NT, kommer fra det

greske diatheke, som ellers i den greske Bibelen som regel oversettes pakt.
Sammenlign f.eks. Jer 31,31ff med Hebr 8,13. Se ([4], s195) for mer.

sitt folk, Israelittene, helt siden han utvalgte Abram (1.Mos
12). Men i GT finnes også en stor mengde profetier om hva
som skulle skje (sett fra de skrivendes tid) med Guds folk i
framtiden. Blant disse profetiene finner vi Messias-profetiene
og profetier om at Gud vil gjenreise Israels falne kongerike.
Her mener jeg det er fornuftig å begynne, skal man forstå
evangeliet.
Som kristne i dag kan vi ikke nekte for at vi ser GT i et helt
annet lys enn hva jødene gjorde før Jesus kom som Kristus.
I dag ser vi at mange av profetiene gikk i oppfyllelse på en
helt annen måte enn det jødene hadde forventet. Vi leser i
retrospektiv, og har derfor et helt annet – til tider bedre, til
tider kompliserende – grunnlag for å forstå det vi leser.

Denne artikkelen begynte som et notat i min egen forberedelse
til å tale over temaet. Etterhvert som forberedelsene gikk sin
gang, gikk det opp for meg hvor mye jeg ikke har oversikt
over, og læringskurven har vært bratt hele veien – spesielt
når det kommer til historisk og kulturell forståelse omkring
de aktuelle tidsperiodene. Jeg er redd for at dette gjør at ar-
tikkelen fremstår mer rotete enn det jeg ellers ville sett meg
fornøyd med. Om leseren likevel finner det hensiktsmessig å
lese videre, er det resterende av artikkelen å finne i følgende
fire-deling:

Kapittel 1 legger ut det som ansees som sentrale linjer i
jødenes historie fra utvelgelsen av Abram inntil Jesu komme.
Noen anslått sentrale Messias-profetier og profetier omkring
gjenreisningen av kongeriket for Israel taes frem, og grunnlaget
for å forstå det vi kan lese i evangeliene i Det nye testamente
(fra nå av NT) om hvordan evangeliet ble forkynt er forsøkt
utlagt.

Kapittel 2 tar sikte på å forklare hvordan evangeliet ble
forkynt med døperen Johannes og deretter Jesus.



Evangeliet — 2/14

I kapittel 3 er det forsøkt å gi en skildring av hvordan for-
fatterne av noen av NT-brevene (særlig Paulus) omtaler evan-
geliet og hvordan de ser de Gammel-testamentlige profetiene
og skriftene i et helt annet lys enn de gjorde før Jesus kom.
Det har gått opp for dem hva det egentlig handlet om, og hvor
store Guds planer egentlig var fra tidenes morgen av.

Kapittel 4 forsøker å minne om viktigheten av det som har
vært diskutert ellers i artikkelen; evangeliet, og hvordan dette
har betydning for oss i dag.

Artikkelen bygger på den tro at alle de skriftene som finnes i
GT og NT kan sees i sammenheng, da Han som inspirerte til
disse skriftenes nedtegnelse alltid har hatt samme overordnede
og uforanderlige plan for sitt folk og for menneskene skapt i
hans bilde. Det er likevel forsøkt tatt hensyn til at tidsgapet
mellom de tidligst og senest nedtegnede skriftene er stort, og
at både kultur og språk kan ha forandret seg betydlig i løpet
av denne perioden. Hvorvidt dette har vært vellykket er uvisst,
og leseren bes derfor gå inn i artikkelen med et kritisk og
ettertenksomt sinn.
Det er videre ikke spekulert i om de skriftene som er samlet i
GT og NT er de eneste Gudommelig inspirerte tekstene som
ble nedtegnet i den aktuelle perioden, skjønt det er antatt at
de utgjør hovedtyngden –om ikke også hele tyngden – av
slike tekster bevart inntil den moderne ettertid. Derfor er det
naturlig å gå til disse tekstene for å forstå det vi som kristne i
dag kaller evangeliet.

Som forfatteren av Til Diognet3, et skrift som på grunn av
sin litterære stil og innhold har blitt kalt antikkens perle opp-
muntret sin addressat, vil jeg oppmuntre enhver som leser
denne artikkelen:
”Frigjør deg da fra alle fordommer som behersker ditt sinn,
kast av deg forblindende vanetenkning og bli så og si et helt
nytt menneske som skal få høre en ny lære...”.

Om det som her er inneholdt enn ikke er så nytt, så tror jeg en
slik holdning til innholdet kan være nyttig og tildels strengt
nødvendig for mangt et moderne, religiøst tilslørt kristent sinn.

Artikkelen er skrevet av en lekmann innen historie.4

1. Før Messias kom
1.1 Israels tidlige historie
I det følgende forsøker jeg å trekke opp de viktigste linjene i
Israels historie med tanke på å forstå evangeliet. Alle sitatene
er spesielt verdt å merke seg. Enhver leser som virkelig ønsker
å forstå budskapet vil ha stor nytte av å slå opp og lese rundt
sitatene.

3et apologetisk skrift som antas å være skrevet en gang mellom år 150-200
e.Kr.

4Apostlene og Jesus selv var også lekmenn i all hovedsak, men en skal
heller ikke være blind for at det i dag, flere tusen år etter de faktiske begiven-
hetene Bibelen beskriver, er god fornuft å studere den tids historie og kultur
for å forstå innholdet i denne skriftsamlingen.

I 1.Mosebok kan vi lese om hvordan Gud valgte ut en mann
ved navn Abram (bet. opphøyd far): ”Herren sa til Abram:
’Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det
landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort
folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal
bli til velsignelse! Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,og
forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på
jorden velsignes.’ ” (1.Mos 12,1-3). Gud satte Abram hardt
på prøve, og lærte ham å vokse i tro til sin Gud. Vi kan
blant annet lese om hvordan Abram i lydhørhet til Gud trosser
Sodomas konge ved å nekte å ta imot gaver fra ham (kap
14). Etter dette blir Abram svært redd (kap 15), men Gud
kommer til ham med trøstende ord og forteller ham at hans
ætt skal bli som nattehimmelens stjerner. Og ”Abram trodde
Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig. (1.Mos
15,6). Siden stadfestet Gud sin pakt med Abram ved å innføre
omskjærelsens tegn. Vi kan lese om hvordan Gud lovte Abram
at han skulle bli far til mange nasjoner, og passende nok gav
ham et nytt navn; Abraham, som betyr far til mange, (1.Mos
17,4-6)5.

I 2.Mosebok har Abrahams etniske etterkommere, Israels-
folket6, kommet til Egypt, og slavet under Farao i 400 år, slik
som Gud hadde sagt at det skulle gå (1.Mos 15,13). Men
Gud hadde også fortalt om hvordan han ville redde sitt folk
ut fra Egypt igjen, og gi dem løftes-landet, Kanaans land, til
odel og eie (1.Mos 17,8). I 2.Mos 19, har israelittene, ved
Guds fantastiske inngripen, rømt fra Egypt, og de står foran
Sinai-fjellet, hvor Gud snakker til dem og velger dem ut som
sitt folk:
” ’Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan
jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. Dersom
dere nå vil lytte til mine ord og holde min pakt, så skal dere
være min eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden
er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig
folk for meg. Dette er de ord du skal tale til israelittene.’”
(2.Mos 19,4-6).
Israelsfolket får så de ti bud og hele loven, men noe av det
aller første de gjør etter å ha sagt at de vil følge Herrens
bud er å tilbe gull-kalven; en avgud de lagde seg (2.Mos 32).
Siden, etter at Israelsfolket hadde måttet vandre i omkring 40
år i ørkenen (5.Mos 8,2, Jos 5,6), står de foran invasjonen av
løftes-landet – landet som Gud med ed hadde lovt Abraham
at han ville gi til hans etterkommere7.

Før de begynner med invasjonen taler Moses, Herrens profet,
til folket han har ledet i 40 år, og som han nå skal skilles fra

5Alle bibelsitat er hentet fra www.bibelen.no; Bibelen 1978/85. Jeg må
bare beklage at ikke den nyeste oversettelsen ble brukt; dette var ikke med
hensikt.

6Israelsfolket fikk navnet sitt etter Abrahams sønnesønn Jakob, som etter
å ha ”...kjempet med Gud og mennesker og vunnet”, fikk navnet Israel (1.Mos
32, 21-30), som betyr noe slikt som Gud rår.

7Den gang var ens ettermæle, slektslinjer og framtiden mye viktigere enn
hva det er i dagens egosentriske samfunn. Mens vi idag tenker på oss selv
og vårt ve og vel, tenkte f.eks. Abraham på hvem som skulle arve ham og
hvordan det skulle gå med slekten hans (1.Mos 15,1-6)



Evangeliet — 3/14

8. I hele 5-Mosebok taler Moses til folket og minner dem
på historien de har hatt med Gud så langt, og han sier blant
annet: ”Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din
Gud la det fremstå blant dere en profet som meg. Ham skal
dere høre på.” (5.Mos 18,15). Videre legger han ut for dem
hvordan det på den ene siden skal gå dem godt dersom de
holder fast på Gud og pakten med ham, og hvordan det på den
andre siden vil gå dem tilsvarende ondt om de ikke holder fast
på pakten.

Siden gikk Israelsfolket gjennom turbulente tider med kriger
og perioder med fred. De fikk erfare hvordan Gud var med
og fridde dem fra deres fiender så lenge de vandret i pakten
med ham og at det motsatte var tilfelle når de vendte seg bort
fra Gud og tilba andre guder eller på forskjellig vis levde
utenfor Guds vilje – en vilje de hadde all grunn til å kjenne
godt (5.Mos 30).

1.2 Kongeriket Israel
Det neste vi skal få med oss er perioden som fulgte da Israels-
folket ba om å få en konge, slik som alle folkeslagene rundt
dem hadde (1.Sam 8,5). Selv om dette ikke var godt i Herrens
øyne, lot han dem likevel få en konge, og etter at Saul hadde
regjert en tid som den første kongen i Israel, steg David9 fram
som Guds utvalgte konge (1.Sam 16,13). Selv om David syn-
det alvorlig mot Herren, så hadde han et omvendt hjerte, og
Gud hadde behag i ham. Da David ønsket å bygge et hus for
Israels Gud, fortalte Gud ham at det ikke var David som skulle
bygge et hus for Herren, men Herren ville bygge Davids hus10.
Videre var det Davids sønn som skulle bygge Herrens tempel.
Om denne sønnen sier Gud til David at ”Han skal bygge et
hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig
tid. Jeg vil være en far for ham, og han skal være en sønn
for meg. Når han gjør noe som er ondt, vil jeg tukte ham
med menneskers ris og manns slag. Men min miskunn vil jeg
ikke ta fra ham... .Ditt hus og ditt kongedømme skal alltid
stå fast for mitt åsyn, og din trone skal stå støtt til evig tid.”
(2.Sam 7,13-16).
Det var helt klart for David at Gud hadde gjort en spesiell pakt
med ham – derfor nevner David det også i sin siste tale før
han går til hvile hos sine forfedre: ”Med meg har han sluttet
en evig pakt, fullgyldig inngått og nøye overholdt. Ja, alt som
tjener til min frelse, alt jeg ønsker, lar han spire fram.” (2.Sam
23,5).

Vi ser altså at Gud utvalgte seg David og hans sønner etter
ham –dersom de vandret helhjertet med sin Gud, slik David
hadde gjort. Davids direkte sønn og arvtaker Salomo ble en
vis konge som startet i et godt forhold til Gud (1.Kong 3), og

8Moses fikk ikke bli med inn i Kanaans land på grunn av synd mot Herren.
Se 5.Mos 3,23-27, samt 32, 48-52.

9David er antatt å ha regjert i perioden (omtr.) 1010-971 f.Kr. ([1], s.372),
([5], s.385).

10Her er nok hus ment i betydningen slekt

han bygde det templet som David hadde ønske om å bygge
for Herren. Da han hadde ferdigstilt templet, viste Gud seg
for ham, og sa ” Så sant du vandrer for mitt åsyn med helt
hjerte og ærlig sinn, som din far David gjorde, så sant du gjør
alt det jeg har befalt deg, og holder mine forskrifter og bud,
så skal jeg trygge din kongetrone i Israel til evig tid, slik som
jeg lovte din far David da jeg sa: ’Det skal aldri mangle en
mann av din ætt på Israels trone.’” (1.Kong 9,4-5). På tross
av alt dette så vek Salomo av fra sin tette vandring med Gud.
Hans mange koner forførte ham til avguderi (1.Kong 11,1-8),
og Gud sa til ham: ”Siden du har båret deg slik at og ikke
har holdt den pakten jeg sluttet med deg, og de lovene jeg gav
deg, vil jeg rive riket fra deg og gi det til en av dine menn.
Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det så lenge
du lever; det er din sønn jeg vil rive det fra. Hele riket vil
jeg likevel ikke ta fra ham. Én stamme vil jeg gi ham for min
tjener Davids skyld og av hensyn til Jerusalem, den byen jeg
har utvalgt.”. Riket ble delt omkring år 930 f.Kr.([5],s 32).

Fra denne tiden av ble det profetert om en konge etter Davids
ætt, en Davids sønn, som skulle stå fram i Israel. Vi skal her i
særs få med oss betydningen av ordet Messias:

Messias fra hebr. mās̆ι̂ah. (aram. mes̆ι̂h. ā′). På gresk over-
satt med Christos; salvet (konsultér [4], s. 987ff for
detaljer).

Konsept På samme måte som vi kroner konger i dag, pleide
jødene å salve konger og prester når de skulle settes
inn i sin tjeneste (1.Sam 16,13, 2.Mos 40,15). Mer
fundamentalt kan salving se ut til å ha vært en handling
utført på det eller den som på en spesiell måte skulle
invies til Herren, eller i overført betydning om den som
var velsignet av Herren (se også 2.Mos 40,1-14, Sal
105,15, Jes 61,1).
Merk følgende sitat fra [4]: ”This word [Messiah] used
as the official title of the central figure of expectation,
is in the main a product of later Judaism. Its use is, of
course, validated by the NT, but the term is found only
twice in the OT.”. Videre legger samme kilde ut om
hvordan ordet er brukt om perseren Kypros (Jes 45,1)
(altså en ikke-jøde), og på den måten klart hadde en
”sekulær” betydning (se ([4], s1087ff)).

Når vi refererer til Messias-forventninger i tiden rett før
Jesus kom, så er det nok vesentlig for forståelsen å få med
seg at disse forventningene, selv om de sikkert ikke var helt
entydige, i stor grad innebar en forventning om en Guds konge
som skulle stå fram fra Davids etterkommere11. Dette er i
overensstemmelse med de profetiene som ble gitt til David, og
det er denne forventningen vi vil forfølge videre i artikkelen.
Det kunne her vært interessant å lete etter avvik fra dette med
å for eksempel se nøyere på de profetbøkene vi har fra profeter

11se ([4], s994) for detaljer og dessuten NT; f.eks Matt 22,41ff
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som framstod blant de ti stammene, og altså ikke blant de to
stammene som sverget troskap til David. Dette vil ikke bli
gjort i denne artikkelen. I stedet vil i det følgende noen av de
profetier taes frem som jeg mener må kunne rettferdigjøres å
ha blitt forstått som Messias-profetier (i moderne termonologi)
også før Jesus kom som Messias. Listen er overhodet ikke
ment eksklusiv.

1.3 Salmene
Jeg er litt usikker på hvordan de to følgende salmene ble
forstått før Jesus kom, men jeg nevner dem likevel:

• Salme 89 vitner i alle fall om sterk tro på at Guds løfter
til David ville overholdes fra Guds side. Ta for eksem-
pel v.4 og 27:” ’Jeg sluttet en pakt med min utvalgte,
gav et hellig løfte til David, min tjener: Din ætt vil jeg
holde oppe for evig; jeg vil bygge din trone fra slekt
til slekt.’...Han skal rope til meg: Du er min far, min
Gud og min frelsende klippe. Ja, jeg gjør ham til min
førstefødte, den høyeste blant kongene på jorden.”

• Salme 110 er sitert i alle de tre synoptiske evangeliene
(Matt 22,44, Mark 12,36 og Luk 20,42), samt i Apg
2,34), og synes derfor å ha vært viktig på et vis. Salmen
gjengis derfor i sin helhet her: En Davids-salme. Her-
ren sier til min herre: ’Sett deg ved min høyre hånd til
jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!’
Fra Sion rekker Herren ut din mektige kongestav. Du
skal herske blant dine fiender! Ditt folk møter villig
fram den dagen du mønstrer din hær. I hellig skrud kom-
mer din ungdom til deg som dugg ut av morgenrødens
skjød. Herren har sverget og tar det ikke tilbake: ’Du
skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis.’ Herren
er ved din høyre side, han knuser konger på sin vredes
dag. Han dømmer folkeslagene – det er fullt av lik,
høvdinger knuser han vidt over jord. Kongen drikker
av bekken ved veien, derfor løfter han hodet høyt.

1.4 Profetbøkene
Profetene kan deles inn i tre grupper; de som profeterte før
Juda ble ført i fangenskap til Babylon (de pre-eksile profetene),
de som profeterte under de 70 årene i eksil (eksil-profetene)
og de som profeterte etter at Juda hadde begynt å komme
tilbake igjen (de post-eksile profetene). Se tabell 1 for en
enkel oversikt over profetene.

1.4.1 Mika
• 5,2 ”Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant æt-

tene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal
være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel
tid, han er fra eldgamle dager.”12

1.4.2 Jesaja
Når Jesaja begynte sitt virke, hadde de tolv stammene i Is-
rael allerede vært delt i omkring 200 år ([1], s. 10). De ti

12Matteus 2,4-6 viser at de skriftlærde tolket dette som en henvisning til
Messias

stammene, ofte bare kalt Israel, eller det nordlige (konge-
)riket, ble invadert av Assyria i år 722 (2.Kong 17,6 og 24,
også ([5], 32)) – altså mens Jesaja virket (739-680 f.Kr.). Det
var i en slik setting Jesaja profeterte, men altså til det sørlige
(konge-) riket; Juda13. Han profeterte under fire av Judas
konger; Ussia, Jotam, Akas og Hiskia (Jes 1,1).

• 7,14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en
jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi
ham navnet Immanuel.

• 9,6-7 ”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Her-
reveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal
være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og
Fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort og freden være
uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han
skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettfer-
dighet fra nå og til evig tid. Herren, Allhærs Gud, skal
gjøre dette i sin brennende iver.”

Merk her at det refereres til ”Davids trone”. Løftene
gitt til David noen århundrer tidligere hadde ikke gått
upåaktet hen, men inngikk som en vesentlig del av
jødenes historiske arv og derfor tankegrunnlag. Dette
fremgår også veldig tydelig i de videre sitatene.

• 11,1 og 10 ”En kvist skal skyte fra Isais14 stubb, et
skudd renne opp fra hans røtter. Herrens Ånd skal hvile
over ham, Ånden med visdom og forstand, Ånden med
råd og styrke, Ånden som gir kunnskap om Herren og
frykt for ham. ... Den dagen skal folkeslag søke til
renningen fra Isais rot. Han skal stå som folkenes sam-
lingsmerke, og hans bolig skal være full av herlighet.
”

Uten å påberope meg god oversikt over profeten Jesajas
profetier, vil jeg tro at mye av det Jesaja profeterte gikk i
oppfyllelse mens han levde, eller i tiden som fulgte med fan-
genskap i Babylon. Men for eksempel kapittel 11 (les det
gjerne!), er vel av klart mer futurisk/ overført betydning. Jeg
tror nok derfor at det er naturlig å tro at Israel på bakgrunn
av Jesaja også i tiden etter tilbaketoget fra Babylon og fram
til Jesus kom, gikk i stor forventning om at Davids Sønn,
Messias, skulle stå fram på en spesiell måte og gjennopprette
kongeriket for Israel.

1.4.3 Esekiel
• 27,24-28 ”Min tjener David skal være konge over dem;

de skal alle ha én og samme hyrde. De skal følge mine
lover og ta vare på mine forskrifter, så de lever etter
dem. Så skal de få bo i landet som jeg gav min tjener
Jakob, og som deres fedre bodde i. Både de og deres
barn og barnebarn skal bo i det gjennom alle tider, og
min tjener David skal være deres fyrste for alltid. Jeg
slutter en fredspakt med dem; en evig pakt skal det være.

13Denne betegnelsen inkluderer så vidt jeg forstår også Benjamin stamme
14Issai var Davids far (1.Sam 16,1).
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Table 1. Oversikt over profetbøkenes profeters virke, angitt i kronologisk rekkefølge. Hentet fra [1], s.9.

PROFETBØKENE I DET GAMLE TESTAMENTE

Profet Profeterte til I perioden Profet Profeterte til I perioden

Obadja Edom 850−840f.Kr Sefanja Juda 635−625f.Kr
Joel Juda 835−796f.Kr Jeremia Juda 627−570f.Kr
Jona Ninive 784−760f.Kr Habakkuk Juda 620−605f.Kr

Amos Israel 763−755f.Kr Daniel Babylon 605−536f.Kr
Hosea Israel 755−710f.Kr Esekiel Babylon 593−570f.Kr
Jesaja Juda 739−680f.Kr Haggai Juda 520−505f.Kr
Mika Juda 735−710f.Kr Sakarja Juda 520−470f.Kr

Nahum Ninive 650−630f.Kr Malaki Juda 437−417f.Kr

Jeg lar dem bosette seg og øke i tall, og jeg reiser min
helligdom blant dem for alltid. Min bolig skal være
hos dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være
mitt folk. Da skal folkeslagene sanne at jeg er Herren,
som helliger Israel, når min helligdom er hos dem for
alltid.”

• 34,23-24 ”Jeg vil sette én hyrde over dem, min tjener
David, som skal gjete dem. Han skal gjete dem og være
deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min
tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren,
har talt.”

1.4.4 Jeremia
• Jer 33,20-21 ”Herrens ord kom til Jeremia, og det lød:

Så sier Herren: Kan dere bryte min pakt med dagen og
natten, så dag og natt ikke kommer i rette tid, da skal
også min pakt med David, min tjener, brytes, så han
ikke får noen sønn som kan sitte på hans kongetrone,
og likedan pakten med levittprestene som gjør tjeneste
for meg.”

Juda ble altså okkupert av det Babylonske imperiet i år
586 f. Kr. (konsultér [2] for flere detaljer), men jødene fikk
lov til å vende hjem igjen da Mederne og Perserne overtok
kontrollen over riket. Rundet år 537 f.Kr ankom de første
jødene Jerusalem, og tempelets gjenoppbygging kom igang. I
denne tiden virket de post-eksile profetene; Sakarias, Haggai,
Malaki og dessuten også Nehemja, under gjennoppbyggin-
gen av Jerusalems murer, fullført rundt år 445 f.Kr. Det er
interessant å merke seg hvordan Gud snakker om Serubabel,
statholderen innsatt over jødene etter eksil:

”For annen gang kom Herrens ord til Haggai den 24. dagen i
samme måned, og det lød så: Si til Serubabel, stattholderen
i Juda: Jeg vil ryste himmelen og jorden. Jeg vil styrte
kongetroner og gjøre ende på mektige kongeriker blant folkesla-
gene. Jeg vil ødelegge stridsvognene og dem som kjører dem.
Hester og hestfolk skal stupe; den ene skal falle for den andres
sverd. På den dagen, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud, vil
jeg ta deg, Serubabel, Sjealtiels sønn, min tjener – lyder ordet
fra Herren – og gjøre deg til en signetring; for deg har jeg
utvalgt, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.” (Hag 2,20-23)

Jeg vet ikke sikkert om dette ble oppfattet som en klar oppfølger
til løftene om en konge etter Davids ætt, men det kan virke
sansynlig, ettersom Serubabel i følge Matt 1,12 var sønnesønn
av kong Jojakin og derfor i den direkte slektslinjen mellom
David og Jesus fra Nasaret. Med tanke på at Serubabel var
stattholder i den tiden hvor jødene nettopp hadde kommet
tilbake fra fangenskap og eksil så er det fristende å spørre
hvorvidt folk tenkte at dette var en profeti som skulle opp-
fylles med Serubabel selv, og ikke siden ved en fjern etterkom-
mer (Jesus). Men dette forblir et ubesvart spørsmål gjennom
artikkelen.

1.5 400 år med økende forventning
15 Etter den siste profeten, Malaki, gikk det rundt regnet 400 år
uten at noen nye profeter stod spesielt fram. Gjennom denne
perioden var Juda en del av Alexander fra Makedonia16 sitt
rike (334 f.Kr). Etter hans død ble landet etterhvert annektert
av Egypt (320 f.Kr.), som stort sett var fredlige herskere over
jødene. Men da Selvkideriket tok over makten i Juda (198
f.Kr.), ble alt langt mindre fredlig. Selvkiderne var sterke
forkjempere av Hellenismen, og patriotiske jøder ble forfulgt
og drept. Det var i denne tiden den kjente opprørs-klanen
kalt Makkabeerne stod fram. Tilsist inntok Romerske styrker
Jerusalem (63 f.Kr.), og romersk herredømme var et faktum
da Johannes døperen og siden Jesus selv og apostlene stod
fram17. Selv om det var perioder med fred18, så er det ikke
vanskelig å tenke seg at forventningen om at en Messias skulle
komme og utfri jødene var tilstede etter så mange hundre år
under fremmed styre og dessuten god tid til å granske de
muntlige og skriftlige overleveringene.

15Denne seksjonen er basert på [2]
16Ofte kalt Alexander den store
17Kongen Herodes den store, regjerte over jødene på Roms vegne fram til

ca. 4 f.Kr. Siden ble Palestina delt i forskjellige fraksjoner styrt av diverse
ledere innsatt av Romerne.

18Det kan her nevnes at det var en periode på nesten 80 år (142-63 f.Kr.)
hvor Juda var selvstendig, under Makabeer-kongen Simons styre. Mak-
abeerne var en slekt som gjorde opprør mot det Selvkidske styret. En av dem
ble kalt Makkabeus (”Hammreren”), som forklarer navnet.
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1.6 Evangeliet i GT
Evangelium fra gr. euangelion19 (eu; godt, angelia; bud-

skap); godt nytt (eng. good tidings)

Konsept Det greske euangelion ble opprinnelig brukt om
lønnen gitt til den som kom med gode nyheter, for ek-
sempel om seier i krig (2.Sam 18,22), men siden ble
det brukt om de gode nyhetene selv, og ikke lønnen.
Det er i denne sistnevnte betydningen vi finner ordet
brukt i den greske oversettelsen av GT, kalt Septuag-
inta. Vi konkluderer derfor med at godt nytt er en grei
nok forståelse av ordet. Vi skal bare merke oss at det
ikke på noe vis var et teologisk begrep med en spesiell
betydning.

Konklusjonen må derfor så langt være at jødene ut ifra sine
hellige skrifter rundt Jesu tid hadde forventninger om at en
konge etter Davids ætt skulle stå fram og gjennopprette riket
for Israel. På et eller annet vis skulle alle folkeslag også
inkluderes under denne kongen (f.eks. Jes 11,10; tidligere
sitert).
Dette var evangeliet; en konge skulle stå fram av Davids ætt
og forløse Israel. Men historien til Guds folk, startet allerede
med utvelgelsen av Abram og løftene gitt til ham; ”i deg skal
alle slekter på jorden velsignes.” (1.Mos 12), og videre med
foredlingen av Guds folk i ørkenen under Moses’ ledelse; ”Av
ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din Gud la det
fremstå blant dere en profet som meg. Ham skal dere høre
på.” (5.Mos 18,15)
Det er vel kanskje også heller tvilsomt at jødene ville sett
noen en-til-en – kobling mellom innholdet i Messiasløftene20

og ordet evangelium.

2. Jesus fra Nasaret; Davids sønn
I det følgende kapitlet kommer jeg til å bruke Matteus-evangeliet
mest flittig. Matteus inneholder mange klare indikasjoner på
at det ble skrevet for å overbevise jødiske lesere om at Je-
sus21 virkelig var den ventede Messias ([2]), og evangeliet
inneholder en rekke henvisninger til GTs profetier, flere enn
noen av de andre evangeliene. I det følgende skal vi se hvor-
dan forfatteren av Matteus-evangeliet alluderer til GT for å
overbevise sine lesere om hvem Jesus fra Nasaret egentlig var.

Matteus-evangeliet starter med en ættetavle (1,1-17)22 som
viser at Jesus ikke bare ætter på David, som jo var vesentlig
om han skulle være Davids sønn, men at linjen også kan
trekkes helt tilbake til Abraham, jødenes stamfar. Med det på
plass fortsetter Matteus med å henvise til hvordan jesu fødsel

19Følgende utlegning om ordet euangelion er hentet fra det greske lek-
sikonet funnet i [3]; et nettsted som forekommer både seriøst og svært nyttig.

20Det er mulig at jeg burde nøyd meg med liten m her; messiasløftene.
Kanskje ble ikke disse løftene tolket så ensbetydende (altså til å gjelde kun
én person) som vi lett tolker dem i retrospektiv.

21Jesus er forøvrig den greske versjonen av det hebraiske Joshua, som
betyr noe slikt som Herren berger ([6], s956).

22Om ikke annet er spesifisert så er henvisningene i dette kapitlet til
Matteus-evangeliet

samsvarer med Jesaja: ”Se, jomfruen skal bli med barn og
føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr:
Gud med oss.”. Videre fortelles det hvordan de skriftlærde
og overprestene forklarer for Herodes at Messias skal bli født
i Betlehem, som profeten Mika har sagt (se sitat i forrige
kapittel) – noe som igjen stemte overens med Jesu fødsel.
Videre, gjennom en masse henvisninger til profetier i GT
mener forfatteren å vise for leserne sine at Jesus fra Nasaret
virkelig var Messias. Men la oss se litt på hva som faktisk ble
forkynt:

2.1 Døperen Johannes
stod fram i Judeas ørken før Jesus selv begynte sitt virke,
og forkynte ”Vend om, for himmelriket er nær!” (3,2). Igjen
trekker forfatteren fram GT og forklarer at ”Det er om ham det
er sagt ved profeten Jesaja: En røst roper i ødemarken: Rydd
vei for Herren, gjør hans stier rette!” (fra Jes 40,3). Veien inn
til byen måtte forberedes til kongen skulle kjøre inn på den.
Henvisningen til Jesaja finnes også i de tre andre evangeliene
(Mark 1,3, Luk 3,4-6 og Joh 1,23), og ut ifra skildringen i
Johannes-evangeliet (spes. Joh 1,23) får man inntrykk av at
Johannes selv utgir seg for å være denne Messias’ forløper.
Vi kan også merke oss hvordan prester og levitter spurte Jo-
hannes døperen hvem han var, om han var Elias, Profeten
eller Kristus (Joh 1,19ff). Dette bevitner igjen forventningen
om at utsendinger fra Gud skulle stå fram. Selv om Johannes
Døperen selv nekter for at han er noen av disse (Joh 1,21),
så er det interessant å merke seg at klærne til Johannes kan
ha minnet om profeten Elias’ klær (2.Kong 1,8) – en profet
jødene ventet at skulle komme (jmfr Joh 1, samt Mal 4,5).
Faktisk sier Jesus selv i følge Matteus om døperen Johannes
at han var ”den Elias som skulle komme.” (11,14).
Videre er det spesielt to ting vi skal merke oss med Johannes
døperens forkynnelse. Han forkynte omvendelse fordi Him-
lenes kongerike23 var kommet nær.

2.1.1 Omvendelse
Omvendelse gr. metanoia; sins-forandring

Konsept Ordet metanoia ser ut til å implisere en ganske
alt-omgripende forandring. Som [3] forklarer: ”after-
thought, a change of mind affecting the whole life,
hence, involving reformation”. Samme kilde forklarer
at ordet inneholder noe mer enn et annet gresk ord,
metamelomai, som kun innebærer en følelsesmessig
forandring; å angre.

Johannes sier ”Jeg døper dere med vann til omvendelse [
metanoia ]. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn
jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han
skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.” (3,11).

Det var altså viktig for jødene å omvende seg før himlenes
rike skulle opprettes, og vi finner derfor døperen Johannes i
starten av alle de fire evangeliene (Luk 3, Mark 1 og Joh 1).

23Ordet som her oversettes rike i norske bibler på gresk basileia, og betyr
mer presist kongerike
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Det er interessant å merke seg at så mange var villige til å
la seg døpe til omvendelse, skal vi tro evangeliene. Det kan
virke som om folket forstod at en omvendelse måtte til før
Guds frelse kunne komme og riket bygges. Legg også merke
til hvordan døperen Johannes (Joh 1) får spørsmål om hvorfor
han døper dersom han hverken er Messias, Elias eller profeten.
Dette spørsmålet sier sikkert noe om hva jødene forstod med
det å bli døpt.

2.1.2 Himlenes Kongerike
Det er kun Matteus som nevner at Johannes Døperen forkynte
at Himmelriket24 (eller mer presist; Himlenes kongerike) var
nær25. Dersom vi går til Jesaja 40, som altså siteres i Matteus
og de tre andre evangeliene forøvrig, så virker det ganske klart
at folket må ha forstått Johannes Døperen som en som skulle
forberede veien for en konge: ”Hør, det er en som roper i
ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår
Gud rett igjennom ørkenen!” (Jes 40,3).

Hovedbudskapet må derfor sees å være at Johannes døperen
forberedte veien for ham som skulle komme etter ham, han
som han ikke engang var verdig til å ta av sandalene. Han
skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.” (3,11b). Johannes
pekte altså på en som skulle komme etter ham – denne man-
nen viste seg å være Jesus fra Nasaret. I det følgende skal vi
se hva Jesus, kongen selv, forkynte.

2.2 Jesus
Josef måtte flykte til Egypt med familien som følge av at
Herodes ville drepe barnet som hadde blitt født og profetert
å være Messias. Kan dette si noe om hvor sterkt forankret
Messias-håpet satt i det jødiske samfunnet; kongen så barnet
som hadde blitt født som en så stor utfordrer at han ender
opp med å drepe alle barn i Betlehem som ennå ikke var to år
for å sikre seg at han får drept Messias! Etter å ha flyktet til
Egypt, kom Josef tilbake med familien og bossatte seg i den
foraktede byen Nasaret26

Det er mange detaljer her som jeg ikke forstår. Ta for
eksempel det faktum at Jesus ble døpt med Johannes dåp, slik
som alle andre jødene. Hadde Jesus behov for omvendelse?
Men om vi raskt hopper videre, så kan vi i kapittel 4 lese om
at Jesus blir fristet av Satan (kap 4). Deretter, etter å ha stått i
disse prøvelsene, og etter at Johannes døperen var fengslet27,
begynte Jesus sitt virke. Han bosatte seg i Kapernaum, i følge
Matteus-evangeliet for å oppfylle profeten Jesaja (4,13; Jes

24I det følgende ser jeg ingen grunn til å gjøre noen vesensforskjell mellom
Himlenes Kongerike (brukt kun i Matteus-evangeliet) og Guds Kongerike, og
betrakter derfor disse som det samme. Dette er i overensstemmelse med [1],
s. 1363, komentar til vers 3,2.

25Lukas nevner også at ”han [Johannes Døperen] evangeliserte til dem
[folket]” (Luk 3,18). Noen oversettelser tolker her bruken av evangelisere
som en henvisning til De gode nyhetene (gr. euangelion) i spesiell betydning.

26Gjennom disse hendelsene forklarer Matteus-evangeliet hvordan tre
profetier fra GT blir oppfylt (kap 3).

27At Jesus ikke begynte før etter at Johannes var fengslet er en annen
interessant detalj. Jeg vil tro at dette har med det faktum at Johannes var en
forløper for Jesus, og at han hørte til den gamle pakt. Jesus kom med en ny
pakt, og forkynte ikke den før det gamle var forbi (Matt 11,7-18).

9,1-2). Og hva var det Jesus forkynner? Jo; ”Fra den tid begy-
nte Jesus å forkynne: ’Vend om, for himmelriket er nær!’ ”
(4,17).

Riket som jødene hadde ventet på, og som Johannes hadde
forberedt, ble nå proklamert av Jesus (see også Mark 1,14-15).
Det er interessant å merke seg hvordan den såkalte ”Berg-
prekenen (kap 5-7) kan virke som en slags ”dagsorden” for
Himlenes Kongerike. Her forklarer Jesus hvilke forordninger
og lover som gjelder i det nye riket. Han gjør det klart at han
ikke har kommet for å ”oppheve loven eller profetene! Jeg
er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig,
jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den min-
ste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå – før alt er
skjedd.” (5,17-18). Kanskje var det nødvendig å gjøre dette
klart fordi jødene ventet at når det nå kom et nytt rike, så ville
det naturlig nok følge et nytt sett med lover (som gjaldt for
det nye riket (sammenlign med skifte av prestedømmet i Hebr.
7,11-18))? Jesus ser i alle fall ikke til å gjøre livet enklere
for sine etterfølgere. Gjennom de tre følgende kapitlene (5-7)
legger han ut om hva som er den rette vei, og vi finner for
eksempel de mange ”dere har hørt det er sagt,... men jeg sier
dere” i denne talen. Han sier ganske tidlig i talen at ”Der-
som ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og
fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.” (5,20) og
sier igjen mot slutten at ” Gå inn gjennom den trange port!
For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen,
og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den
port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som
finner den.” (7,13-14).

Jeg tror ikke Jesus overdrev i bergprekenen. Det er sant
som han sier at ”...om din høyre hånd lokker deg til synd, så
hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg
å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer
til helvete.” (5,30, også 18,8-9). Det er klart det er bedre å
gå halt inn til livet enn å måtte gå evig fortapt! Så hva er
løsningen? Hvorfor går ikke alle kristne rundt med avkortede
armer og bein? Svaret på det kom med Jesu’ død for våre
synder, som vi kommer til etterhvert. I Bergprekenen gjør
Jesus det bare klart hvor vanskelig (faktisk helt unulig) det er
for mennesket – selv for jødene; Guds utvalgte folk – å skulle
fortjene å komme inn i det nye riket – det går ikke!

At noe nytt var i gjære, kan en også se av det Jesus sa om
døperen Johannes; ” Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er
født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen
Johannes. Men selv den minste i himmelriket er større enn
han. Fra døperen Johannes’ dager og like til nå blir himmel-
riket stormet, og de som stormer det, river det til seg. For alle
profetene og loven har profetert inntil Johannes. Om dere vil
tro det: Han er den Elia som skulle komme. Den som har ører,
hør!” (11,11-15).

Selv om de fire evangeliene vi har i NT til tider kan utvise
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svært store likheter28, både fordi de bygger på hverandre, men
også fordi de forteller den samme historien, så er de enkelte
skriftene også farget av den enkelte forfatters egenart og hen-
sikten han hadde med det han skrev. Matteus ønsket kanskje
å nå jødiske lesere, mens Lukas antakeligvis siktet seg inn
mot mer kultiverte, greske lesere. Det er derfor desto mer
interessant å merke seg følgende:

Alle fire evangeliene er enige i hva det var Pilatus spurte
Jesus om da han skulle korsfestes:

” Og landshøvdingen spurte ham: ’Er du jødenes konge?’
”(27,11), ”Pilatus spurte ham: ’Er du jødenes konge?’”(Mark
15,2), ” Pilatus spurte ham: ’Er du jødenes konge?’”(Luk
23,3) og ”Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus fram
for seg og sa: ’Er du jødenes konge?’” (Joh 18,33). At Jesus
ble korsfestet anklaget for på falskt grunnnlag ha utgitt seg
for å være Jødenes konge sees også fra det som stod opp-
skrevet på korset hvor han hang: ”Over hans hode hadde de
satt opp en innskrift med anklagen mot ham: ’Dette er Jesus,
jødenes konge.’ (Mat 27,37, samt Mark 15,26, Luk 23,38 og
Joh 19,19).

Dette er altså det mest vesentlige å få med seg her: Jesus
fra Nasaret ble anklaget for å på falskt grunnlag ha utgitt
seg for å være jødenes konge, og derfor dømt til døden.

For å ikke gjøre denne artikkelen lengre enn høyst nødvendig
(noe den antakeligvis allerede er...), skal jeg ikke gå inn på
den interessante tildragelsen i kapittel 21 om Jesu innriden i
Jerusalem, hvor folkemengden roper ”Hosianna29, Davids
sønn! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det høyeste!”. Det kan vel ikke her være mye
tvil om at Davids sønn her er en Messias-tiltale? Sammenlign
også 21,5 med Sak 9,9. Videre er det ikke plass til å gå inn
på hvordan Jesus i det neste kapitlet (kap 22) beskriver hvor-
dan Himmelriket er som en konge som skulle holde bryllup
for sin sønn, og hvor de innbudte (jødene) ikke ville komme.
Eller hvordan Jesus videre i dette kapitlet konfronteres med et
spørsmål det var naturlig å spørre ham dersom han var jødenes
rettmessige konge: Er det tillat å betale skatt til keiseren?”.
Eller hvordan Jesus i kommende kapitler snakker om endeti-
den, hvordan disiplene blir forskrekket over å høre at templet
skal ødelegges (”det skal ikke bli stein tilbake på stein...” og
lurer på om tempelets ødeleggelse skal skje samtidig som
han kommer og verden ender (kap 24). For ikke å nevne alle
lignelsene om hva Guds Rike er likt (spes. kap 25). Jeg skal
her ikke gå noe videre inn på disse temaene, men nå når de
er nevnt kan hver enkelt leser selv gå nøyere inn på dem etter
interesse og behov.

28I følge [2] så finnes 606 av de 661 versene i Markus i noe avkortet form
i Matteus, og 350 av versene i Markus finnes på samme vis i Lukas. Dette
indikerer at Matteus og Lukas bygger på Markus, samt en eller flere andre
kilder, ofte bare kalt Q (fra tysk; Quelle, som betyr kilde).

29Hosianna: hebraisk uttrykk som betyr ”Gi frelse”. Det ble brukt som
hyllingsrop, lik vårt ”Vær hilset!”

The bottom line er og blir at jødene ventet på en svært fy-
sisk manifestasjon av Guds rike. Selv om dette en dag skal
bli virkelighet, så var det nok noe mye dypere Jesus hadde i
tankene (se f.eks. Luk 17,20-21).

3. Det evige evangeliet
Det utrolige skjedde altså. Messias, den salvede kongen av
Davids ætt som skulle forløse Israel fra dets fiender, Jesus fra
Nasaret – han ble korsfestet og var nå død. For en tragedie!
Det tok sin tid før de som hadde vært Jesu disipler vant tilbake
motet. Men det skjedde. Jesus viste seg for dem (f.eks. Apg
1,3 og 1Kor 15,3-9) og gjorde det klart at alt dette måtte skje
for å oppfylle Skriftene og Guds plan. Ta for eksempel sam-
talen hans med de såkalte Emmausvandrerne:
”Da sa han [Jesus] til dem: ’Så uforstandige dere er, og så
trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias
lide dette og så gå inn til sin herlighet?’ Deretter begynte han
å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt
fra Moses av og hos alle profetene.” (Luk 24,25-27).

Med døden Jesus døde, og som ble ugyldiggjort idét Gud
oppreiste ham fra de døde, så er det mulig for oss å komme
inn det riket som vi ikke på noe vis kunne gjort oss fortjent
til. Derfor går ikke kristne rundt med avkortede armer og bein
(jmfr. den foregående diskusjonen omkring Bergprekenen)
i desperate forsøk på å ikke synde. Nei - det hele er basert
på nåde. En nåde som forandrer hjertet til den som benådes.
Gud, som har skapt alt, vet at vi som mennesker er drevet av
våre hjerter; våre innerste motiver. Det er derfor vakkert å se
hvordan Guds redningplan er sentrert nettopp rundt det å få
hjertet til oss mennesker (Esek 36,26 og Hebr 8). Hjertene
våre vant han med det velbehaget med hvilket han benådet
oss gjennom Jesu grufulle henrettelse i vårt sted.

Noe av det første Jesus gjorde mens han begynte sitt virke her
på jorda, var å utpeke tolv apostler (Matt 10,2-4). Disse
var spesielle utsendinger som ble sendt ut av Jesus for å
proklamere hans Kongerike for alle folkeslag (Matt 10,5-7,
samt smlgn. Matt 24,16 (Misjonsbefalingen) med Apg. 1).
Det er derfor interessant å merke seg hvordan disse personene
i etterkant forstod evangeliet. Hva var det disse satt igjen
med, og forkynte, etter at Jesus hadde dratt tilbake til sin Far,
innsatt som konge i himmelriket ved Guds høyre hånd(Apg
1,9 og Fil 2,5-11). La oss derfor se noe nærmere på hva vi
finner om evangeliet i NT-brevene, som altså ble skrevet etter
at Jesus var opptatt til Gud. Jeg kommer her til å fokusere
på Paulus og hans brev, som vi finner mange av i NT, men
også Peters 1. brev er særs interessant i denne sammenhengen.

Før vi går nærmere inn på Paulus, så tar jeg med et sitat
fra det såkalte kirkemøtet i Jerusalem, hvor Paulus på bak-
grunn av et spørsmål omkring hvorvidt hedningene må holde
loven, har kommet for å treffe apostlene i Jerusalem. Ut fra
følgende utdragelse mener jeg at det klart går frem hvordan
apostlene nå leser Skriftene i et nytt lys:
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”Simeon har forklart hvorledes Gud for lenge siden sørget
for å vinne seg et folk av hedninger som skal ære hans navn.
Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet:
Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte.
Det som er revet ned, skal jeg bygge opp, jeg reiser det på ny,
for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag
som mitt navn er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør
dette, det som er kjent fra evighet av.” (Apg 15,14-18)

Merk også hvordan Peter i Apg 3 refererer til Moses og alle
de tidligere profetene, og hvordan han påpeker at det som nå
har skjedd ikke er ferdig, men at det gjenstår et håp om at
Messias skal komme (tilbake):
”Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som
deres rådsherrer. Men slik oppfylte Gud det han på forhånd
hadde latt alle profetene forkynne, at hans Messias skulle lide.
Gjør derfor bot og vend om, så skal deres synder bli strøket
ut. Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende
den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være
i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes
som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hel-
lige profeter. Moses sa: Herren Gud skal sende dere en profet
som meg, en av deres egne brødre. Og dere skal høre på alt
han sier til dere. Men hver og en som ikke hører på denne pro-
fet, skal bli utryddet av folket. Alle profetene som har talt, helt
fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager. Dere
er profetenes barn og har del i den pakt som Gud gav deres
fedre da han sa til Abraham: I din ætt skal alle jordens slekter
velsignes. Gud sendte sin tjener først til dere, for å velsigne
dere når hver og en vender om fra sine onde gjerninger.”(Apg
3,17-26).

3.1 Paulus
Jeg vil tro at det er vanskelig for oss å sette oss inn i hvor
stor tankeomveltning som skiller tankesettet til Saulus30 fra
Paulus sitt. Og dette gjelder for alle apostlene. Fra å leve i det
verdensbilde at de var født inn i et spesielt folk, utvalgt til å
være Guds eiendom framfor alle andre nasjoner, til det å måtte
innse at Guds redningsplan tar sikte på alle menneser – både
jøder og hedninger. Fra å ikke engang kunne spise sammen
med de som ble kalt hedninger og hunder (Matt 15,26) til å
være på like fot med dem. Det er litt av en omveltning. Men
den har altså skjedd. Paulus var på vei til Damaskus for å
legge i lenker de som hørte til Veien, altså de som senere ble
kalt kristne31. Men Jesus viser seg for ham, og spør hvorfor
Saulus forfølger ham (Apg 9). Etter dette, trakk Paulus seg
tilbake og forberedte seg på det Gud hadde utvalgt ham til

30Jeg missbruker Paulus’ navneskift litt her. Paulus er ifølge [5] Saulus’
romerske navn – et navn han begynte å bruke da han startet på misjonsreisene
sine utenfor Palestina (se Apg 13,9). Navneskiftet Saulus/Paulus har derfor
egentlig ikke noe med Paulus’ omvendelse å gjøre.

31Apg. 11,26 forklarer at det var i Antiokia Jesu tilhengere først ble kalt
kristne. Dette er i grunnen interessant, ettersom Kristus betyr den salvede.
Betegnelsen ”kristne” må vel derfor ha blitt forstått som ”etterfølgere av den
salvede” eller noe i den dur. Dersom denne betegnelsen først kom fra jødenes
munn så er det nesten så man kan spørre seg om ikke alle jøder ventet på en
Kristus.

(Gal 1,15-22, Apg 13,2). Det er ikke rart å tenke seg at han
trengte lang tid på å omstille tanken sin når det måtte en så
radikal omveltning til. Fra å bivåne Lasarus dødsfall (Apg 8)
til selv å bli en del av denne formastelige gruppen som mente
at en henrettet Jesus fra det foraktede Nasaret var Messias! Og
ikke nok med det, men han var var nå utpekt av Guds Sønn
selv (f.eks. Gal 1,16 og 2,8-10) til å være en hedningenes
apostel (Rom 11,13): Han skulle forkynne frelse for de han
fram til da hadde lært å betrakte som hunder!

Apostel fra gr. apostolos (apo stello;) ut-sendt.

Konsept Brukt om en delegat eller budbringer sent ut med
ordrer [3]. I Bibelen brukes det både om de 12 disiplene
Jesus spesielt valgte for siden å gå ut for å forkynne
Guds rike (Matt 28,18-20; ”Misjonsbefalingen”, samt
Apg 1), men ordet brukes også i helt andre sammen-
henger (se under). Om det var et krav å ha sett Jesus
for å kunne kalle seg Jesu apostel (jmfr. 1Kor 9,1) vet
jeg ikke riktig, men det virker i alle fall som at en form
for utvelgelse fra ham som sendte ut (Jesus) måtte til
(jmfr. Paulus i Rom 1,1ff, 1Kor 1,1, 1Kor 9, Gal 1,1
m.fl. og dessuten Apg 1, spes v.2 og v 15ff.). Men vær
altså obs på at det greske ordet i seg selv ikke hadde
noen religiøs betydning. I f.eks. 2Kor 8, 23 er ordet
oversatt til ”utsendinger”:
”Når det gjelder Titus, så husk at han er min medhjelper
og medarbeider hos dere. Og de andre brødrene, de
er menighetenes utsendinger [gr. apostoloi] og Kristi
ære.” Det er også oversatt med utsending i Joh 13,16.

Dette er hvordan Paulus åpner brevet sitt til Romerne:
”Paulus, Jesu Kristi tjener, som er kalt til apostel og utvalgt til
å forkynne Guds evangelium, hilser de kristne i Roma. Dette
evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine
profeter i hellige skrifter, evangeliet om hans Sønn, Jesus
Kristus, vår Herre, som menneske kommet av Davids ætt, ved
hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod
opp fra de døde. Ved ham har jeg fått nåde og apostelembete,
for at jeg i alle folkeslag skal føre mennesker til lydighet og
tro, til ære for hans navn.(Rom 1,1-5)

Som alltid er det tettpakket med informasjon når Paulus skriver32.
Paulus innleder, som han gjør i mange av brevene sine, med
å si at han er en Jesu Kristi apostel. Han var med andre ord
spesielt utsendt av Jesus Kristus, altså Messias; kongen i riket
jødene lenge hadde ventet på, og som han nå hevdet at var
kommet. Men hva var Paulus utsendt for? Jo, som han
forklarer, så er han utsendt for å forkynne Guds evangelium.
Og han gjør det med en gang klart at dette evangeliet ikke er
noe nytt, men at det er noe som Gud har gitt løfte om gjennom
sine profeter i hellige skrifter33. Dette var viktig å få fram med

32Det var vel trolig en skriver, og ikke Paulus selv, som faktisk skrev, mens
Paulus gikk rundt i rommet og dikterte.

33 Jeg regner med at hellige skrifter her henviser til de skriftene vi populært
kaller GT, samt kanskje også andre skrifter.
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tanke på potensielle jødiske lesere som antakeligvis ville stilt
seg svært skeptisk til alt som ikke var profetert fra gammelt
av, men også for å vise at Gud var rettferdig34. Videre tar han
fram nettopp det vi så på tidligere; at Jesus var av Davids ætt,
slik det var lovt. Paulus var altså utsendt for å forkynne Guds
evangelium. Men hva mener Paulus med at han er utsendt
for å forkynne Guds evangelium? I det følgende skal jeg

• Komme med en rekke påstander om hva evangeliet var
for Paulus og for apostlene generelt

• Bygge opp under /rive ned hver enkelt påstand med
henvisninger til Paulus’ brev, apostelgjerningene og
andre eventuelt nyttige kilder

• Tilslutt konkludere med hva evangeliet er

3.1.1 Påstander
Påstand 1 Det var viktig for Paulus å få fram at evangeliet

var i henhold til en evig plan, og at det samsvarte med
det som alt var forkynt i jødenes hellige skrifter.

Påstand 2 At Jesus fra Nasaret var den ventede Messias (eller
i alle fall en ventet messias) er en sentral del av evan-
geliet Paulus forkynner.

Påstand 3 Evangeliets sannhet henger på det faktum at Jesus
stod opp ifra de døde.

Påstand 4 Ingen kan komme inn i Guds Rike gjennom loven,
men det nye riket blir man borger av ved nåde og ved
tro!

Påstand 5 Guds Rike er for alle, og ikke bare for den som
etter bokstaven eller etnisk avstamning er jøde.

Påstand 6 Evangeliet innebærer et håp om at Jesus Kristus
skal komme tilbake og dømme levende og døde, og at
Guds Rike med ham skal komme fullt ut til syne, slik
det har vært lovt i Skriftene.

Påstand 7 Ordet evangelium var ikke et religiøst begrep for
Paulus.

3.1.2 Begrunnelser
Her følger begrunnelsene for påstandene i samme rekkefølge
som påstandene ble gitt:

Begrunnelse for påstand 1 Det er ikke vanskelig å tenke seg
at det var om å gjøre for – ikke bare Paulus, men også
alle apostlene – å få frem at evangeliet, slik de forkynte
det, var noe som hadde vært lovt av Gud i skriftene (se
f.eks. 1Kor 15,3-4). På denne måten ville det være mye
lettere for alle jøder å akseptere budskapet, da de anerk-
jente at det Gud talte stod fast. Samtidig ville det være
mye vanskligere for de jødene som ikke aksepterte det,

34rettferdig i den forstand at Gud ferdes rett i forhold til sin lov – en lov
som i Romerne omtales som loven og som altså er det som ble gitt til jødene,
og siden redusert til skrift og samlet (i alle fall det meste av det) i det vi i dag
omtaler som GT.

å motgå budskapet – alt var jo grundig fundert i jødenes
store autoritet; de hellige skriftene deres. Paulus ar-
gumenterer som følger:” Brødre, jeg tar et eksempel
fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et
rettsgyldig testamente, enda det bare er opprettet av et
menneske. Gud gav løftene til Abraham og hans ætt.
Det står ikke flertall, ’til hans ætter’, men entall, ’til
din ætt’; det er Kristus. Jeg mener altså dette: En pakt
som allerede er opprettet av Gud, blir ikke opphevet
av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut
av kraft.” (Gal 3,15-17) Han argumenterer altså med
at Kristus-pakten kom før loven! La meg også sitere
fra starten av Romerne: ”Dette evangelium har Gud
på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige
skrifter” (Rom 1,2)

På den tro at ”Herrens ord varer til evig tid”(1Pet 25,
sitat fra Jesaja); altså at Gud holder det han har sagt, så
var det videre viktig for apostlene å vise til at evangeliet
var noe som var påtenkt fra evighet av – for Gud holder
altså det han lover! Les gjerne både 1Pet 1 og Ef 1 i
denne sammenheng – jeg skal her kun sitere noe fra Ef
1: ”I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,
...I ham har vi også fått del i arven, vi som på forhånd
var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjen-
nomfører alle ting etter sin plan og vilje. Slik skulle vi
være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har
satt vårt håp til Kristus. I ham er også dere kommet til
tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres
frelse.” (Ef 1,4 og 11-13a) Igjen; bruk tid med Ef 1
og 1Pet 1, og se hvordan dette for eksempel belyser
vanskelige tema som predestinasjon: Hovedpoenget i
de to nevnte kapitlene35 når det kommer til utvelgelse,
ser simpelthen ut til å være at planen om frelse ved nåde
gjennom Kristi blod var noe som alltid hadde vært en
del av Guds plan og hensikt; det er gjennom Kristus vi
blir frelst, og ikke ved loven.

Begrunnelse for påstand 2 Dette er nok en påstand som mange
vil oppfatte som opplagt riktig. Jeg har tidligere vist
til hvordan det i GT var profetert om at Messias, en
konge av Davids ætt, skulle stå fram. Sammenlign dette
med skriftsteder som ”Husk på Jesus Kristus, som er
stått opp fra de døde og er av Davids ætt. Dette er mitt
evangelium.” (2Tim 2,8). I Apostelgjerningene finner
vi dessuten ”Men Saulus fikk stadig større kraft, og han
brakte jødene i Damaskus ut av fatning ved å vise klart
at Jesus er Messias.” (se også Peter i Apg 2,36). Det
er ellers også klart som dagen er lang, for eksempel
ved hver gang det står Jesus Kristus i NT, at Paulus,
og Nytestamentets forfattere forøvrig, anerkjente Jesus
som Kristus – den ventede Messias.

Begrunnelse for påstand 3 I og med at det er Paulus jeg
her ser på, kan steder som 1Kor 15 taes fram: ”Hvis

35Hvordan dette innvirker på forståelsen av f. eks. Rom 9, vet jeg ikke.
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de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp.
Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap in-
tet, og deres tro er meningsløs. Da har vi vist oss som
falske vitner om Gud; for vi har vitnet mot Gud at han
har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, hvis
da døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er
jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke
er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er
fremdeles i deres synder.... Hvis vårt håp til Kristus
bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle men-
nesker.”. (1Kor 15, 13-17 og 19). La meg også sitere
”...evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre,
som menneske kommet av Davids ætt, ved hellighets
Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp
fra de døde.” (Rom 1,3-4)

Begrunnelse for påstand 4 Romerne legger ut i lange drag
om dette emnet, men også i sitt brev til galaterne gjør
Paulus sitt syn på saken klart: ”Men vi vet at et men-
neske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger
som loven krever, men bare ved troen på Kristus Jesus.
Derfor trodde også vi på Kristus Jesus så vi kunne erk-
læres rettferdige ved troen på Kristus, ikke på grunn
av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig
for Gud på grunn av lovgjerninger.”(Gal 2,16). Videre,
i kapittel 3, leser vi ”Om Abraham heter det jo: Han
trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.
Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams
barn. Skriften forutså at Gud vil rettferdiggjøre hed-
ningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode
budskapet[proeuangelizo] til Abraham: I deg skal alle
folkeslag velsignes.” (Gal 3, 6-8)
At det å være rettferdig i Guds øyne innebærer at man
får ta del i Guds rike, skal jeg ikke her argumentere noe
videre for (de fleste kristne i dag er vel enige i det) annet
enn å nevne at det i fortsettelsen i Galaterbrevet står
”Den rettferdige skal leve ved tro” (Gal 3,11), samt at
Jesus uttrykker ”Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres ret-
tferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes,
kommer dere aldri inn i himmelriket.” (Matt 5,20). At
rettferdighet i Guds øyne er noe som oppnåes av nåde
kan gjøres klart fra en lang rekke bibelsteder, hvorib-
landt vi finner ”Dette er Guds rettferdighet som gis ved
troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det
ingen forskjell, 23 for alle har syndet, og de har ingen
del i Guds herlighet. 24 Men ufortjent og av hans nåde
blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i
Kristus Jesus.” (Rom 3,22-24). 36

36Det er her fristende å gå inn på det ofte så dogmatisk tilslørteforholdet
mellom tro og gjerninger. Dette er virkelig ikke noe problem i realiteten –
noe jeg tror er klart for alle som forstår hensikten bak tekstene i NT. Paulus
er i f.eks. Romerne opptatt av å forklare at man ikke blir frelst ved gjerninger
fordi jødene ut ifra loven trodde at man ble frelst ved å holde loven; altså
lovgjerninger. Dette er på ingen måte i konflikt med de gjerninger/ den frukt
som troen (som frelser oss) vil føre til (Jakobs brev), og som i bunn og grunn
er et bevis på den troen som bor i oss.

Begrunnelse for påstand 5 Mange steder kan trekkes fram
for å bygge opp under dette. Apostelgjerningene viser
hvordan Paulus forkynte til hedningene og i brevene
sine omtaler han seg selv som hedningenes apostel
(Rom 11,13), og både Romerne og Galaterne inneholder
veldig mye nyttig stoff når det gjelder forholdet mellom
ettniske og ekte jøder. Men her vil kun et av Jesu utsagn
taes frem:
”’Det skal dere vite: Mange skal komme fra øst og fra
vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob
i himmelriket. Men arvingene til riket skal kastes ut i
mørket utenfor, der en gråter og skjærer tenner.’”(Matt
8,11f, se også Luk 11,28).
Det er i grunnen interessant å merke seg at ”arvingene
til riket” er terminologien Jesus bruker – det sier noe
om tenkemåten og bevisstheten til jødene.

Begrunnelse for påstand 6 Det kan virke som om for ek-
sempel Paulus levde i den bevisthet at Jesus ville komme
tilbake ganske snart. For eksempel skriver han ”Dette
sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og
blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme
før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og
det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun,
da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som
døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal
vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med
dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren.
Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst
da hverandre med disse ord! (1Tess 4,15-17). Andre
steder kan også trekkes frem; Kol 1,5 og 23 og dessuten
f. eks. 1Pet 1 3-5: ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu
Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny
og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse
fra de døde! Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke
flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for
dere som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så
dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å
åpenbares ved tidens ende.”
At håpet vi har innebærer en dom, gjøres klart i for
eksempel Romerne 2,16:”Dette skal bli klart den dagen
Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i
menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.”.
En minst like god, men noe lengre henvisning er 2Tim
4,1-8. 1Kor 15 er også nyttig å lese når det gjelder å
forstå enden. Det jeg her ønsker å få frem er altså at det
klart var et framtidig aspekt i det evangeliet apostlene
forkynte. Hør bare hvordan Peter forkynner til jødene:
”Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet, akkurat
som deres rådsherrer. Men slik oppfylte Gud det han
på forhånd hadde latt alle profetene forkynne, at hans
Messias skulle lide. Gjør derfor bot og vend om, så skal
deres synder bli strøket ut. Da skal Herren gi tider med
lindring, og han skal sende den Messias som er bestemt
for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den
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tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt
om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter.”
(Apg 3,17-21).

Begrunnelse for påstand 7 At ”evangelium” opprinnelig ikke
var et religiøst ladet begrep virker for meg ganske klart
ut ifra at det ser ut til å ha vært et helt vanlig gresk ord.
Dette sees ut ifra ordforklaringen i avsnitt 1.6, hvor det
ble gjort klart at det rett og slett betyr noe i retning av
”gode nyheter”/ ”godt nytt”. Ordet er brukt i Septu-
aginta. I f.eks. 2.Sam 4,10, finner vi euangelion, og
verbformen euangelizo brukt: ”Den mannen som kom
til meg med melding om at Saul var død, mente selv at
han kom med et gledesbud [euangelizo]. Men jeg grep
ham og drepte ham i Siklag; det var lønnen jeg gav ham
for gledesbudet [euangelion].”37. Se også 1Kong 1,42,
hvor det på gresk står ”godt evangelium”, selv om ordet
euangelion allerede i seg selv – i følge mitt resonement
–innebar at budskapet var positivt.
I NT38 er bruken av dette ordet noe anerledes. I følge
[3] så er ordet brukt eksklusivt i spesiell betydning i
NT (altså i betydning ”evangeliet om Kristus”). Om
denne påstanden medfører riktighet eller ikke har jeg
ikke grunnlag for å uttale meg om, annet enn at jeg
merker meg følgende vers fra Paulus’ brev til Galaterne:
” Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort
fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått
over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe
annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere
og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv,
ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et
annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han
være forbannet! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det
nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn
det dere har mottatt, skal han være forbannet!” (Gal
1,6-9). For det første kan man her merke seg at det, som
i så mange andre steder hvor ordet evangelium er brukt,
står evangeliet OM.... Det står ikke bare forkynne evan-
geliet. Dette vitner om at ordet ikke i seg selv hadde
en spesiell betydning. For det andre så er det her snakk
om et annet evangelium, hvorpå Paulus sier at et slikt
ikke finnes. For meg vitner ikke dette om at ordet i seg
selv hadde en eksklusiv betydning. Men det samme

37Jeg prøvde meg på en grov-oversettelse her (ta den med noen klyper
salt): ”Den som kom fra-ANGELiserende Sauls død kom for mitt åsyn for
å få evangelie-lønn. Men jeg drepte ham som lønn for evangeliet han kom
med.”

38I prosessen med å forstå budskapet formidlet i GT og NT, så er det
vesentlig å huske at nedtegnelsen av de greske oversettelsene av GT antake-
ligvis strekker seg over en langt større og tildels tidligere tidsperiode enn
nedtegnelsen av skriftene i NT. Derfor behøver ikke bruken av ord i GT sam-
menfalle med bruken av samme ord i NT. Den viktigste samlingen av greske
oversettelser av GT-bøkene fra hebraisk (funnet i Septuaginta) inneholder
oversettelser fra flere tidsepoker og baserer seg til tider på mer enn én over-
settelse. Det er nok ikke bestandig helt enkelt å tidfeste oversettelsene, og
det hele kompliseres ytterligere med at oversettelsene kan ha blitt revidert i
etterkant. Konsultér ([4], s 1539ff) for detaljer.

avsnittet gir også en god indikasjon på at ordet mer og
mer ble brukt i spesiell betydning som evangeliet om
Kristus. Merk forøvrig også at evangelizo (verbformen
av euangelion) i den norske Bibelen (1978) er oversatt
til ”bar fram sitt budskap.” i Luk 18,3.
Bunnlinjen i alt dette er altså at vi, når vi leser om evan-
geliet i Bibelen, ikke automatisk trenger å inferere at
det er snakk om et religiøst, eller kanskje ikke engang
ensbetydende, begrep. For å forstå hva evangeliet er, så
er det lurt å forstå det tankesettet de som skriver om det
hadde.

Legg forøvrig merke til at ord som ”Guds vitnesbyrd”
(1Kor 2,2) og ”Guds ord39” (f.eks. 2Kor 4,2-3, 2Tim
2,8-10) også ser ut til å ha vært brukt som en betegnelse
på det vi populært kaller evangeliet i dag.
Lærdommen i dette bør nok være at vi som mennekser
har en betydelig tilbøyelighet til å i etterkant skape
faguttrykk og spesielle betydninger av ord og uttrykk
som ble skrevet med en ganske annen betydning enn de
siden blir lest. Kanskje dette er med på å tilsløre vår
forståelse av Guds ord mer enn vi tenker over?

3.1.3 Konklusjon
Med henblikk til påstand 7 så ønsker jeg ikke å komme med
en klar og entydig definisjon av begrepet evangelium, annet
enn det som er fremhevet og forsvart gjennom de 7 ovenfor
nevnte påstandene. Men det vi idag mener med evangeliet, er
kanskje godt oppsumert i følgende sitat fra et av Paulus brev
til Timoteus:
”Det må alle bekjenne, at gudsfryktens hemmelighet er stor:
Han ble åpenbart i menneskers skikkelse, vant sin rett i Ånden,
ble sett av engler, forkynt for folkene, trodd i verden, tatt opp
i herlighet.” (1Tim 3,16)
Her tror jeg Paulus gjør evangeliet (Gudsfryktens hemme-
lighet) klart40. Han forklarer hvordan det ble oppfylt i at
Jesus gav avkall på det å være Gud lik og kom til jorda som
menneske og deretter drept fordi han av mennesker ble fun-
net å være urettferdig. At han ble gjenoppreist ifra de døde
fordi han i ånden ble funnet å være rettferdig for Gud. At
han ble forkynt for engler41 som konge, at hans kongerike
ble proklamert for alle nasjoner og at han tilslutt kom tilbake
til den herligheten han hadde hos Gud ( sammenlign dette
med Fil 2 og Rom 1,4); nå som rettmessig konge for alle –
både jøder og grekere! Løftet til Abraham om at alle nasjoner
skulle velsignes gjennom ham (Gal 3,6-8) er derfor oppfylt.

Et annet sted som oppsumerer det hele er 1Kor 15: ”Jeg
kunngjør for dere, brødre, det evangelium jeg forkynte dere,
det dere har mottatt og står på. Gjennom det blir dere frelst,
hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte – så sant dere

39Det greske logos, som i mange samenhenger er naturlig å oversette til ord
på norsk, oversettes i andre sammenhenger til budskap (f.eks. Matt 10,14)

40Se Rom 16,25-27, 1Kor 2,7ff, Ef 3,2-11, Kol 1,25-28 for bruk av ordet
”hemmelighet”.

41Her sikter Paulus kanskje til de makter og myndigheter som ellers står
Gud nær?
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ikke forgjeves er kommet til tro. For først og fremst overgav
jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre
synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp
den tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og
deretter for de tolv.... dette forkynner vi, og det er dette dere
har tatt imot i tro.” (1Kor 15,1-5 og 11).
Den nåde og det velbehag som gjennom den nullifiserte Jesu
død ble tilgjengelig for oss som tror, kommer enda bedre frem
i f.eks Joh 3,16:
”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den
enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv.” (Joh 3,16)

Jeg vil også oppfordre den ivrige leseren til å selv ta et
dypdykk i både Romerne, Galaterne og Peters første brev
42. I Galaterne beskriver Paulus hvordan løftene gitt til Abra-
ham i nåde kom hele 430 år før loven ble gitt (Gal 3,17)!
I Romerne kan vi lese om hvordan den nye pakten, med
troen som grunnstein, faktisk ble gitt til Abraham før han ble
omskåret også (Rom 4,9-11). I Peters første brev Peter43 kan
vi lese hvordan Peter setter de kristne inn i situasjonen til
Israelsfolket, med å alludere til da de ble utvalgt ved Sinai-
fjellet (smnl. 1Pet 2,9 med 2.Mos 19 5-6). La meg avsutte
denne seksjonen med et avsnitt fra Hebreerbrevet opprinnelig
fra Jeremia:
”Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppretter en ny
pakt med Israels ætt og Judas ætt, en pakt som er annerledes
enn den jeg sluttet med deres fedre den gang jeg tok dem i
hånden og førte dem ut av Egypt. For de ble ikke stående i
min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. Nei,
slik er den pakten jeg vil slutte med Israels ætt i de dager, sier
Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i
deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.
Da skal ingen lenger lære sin landsmann eller sin bror og si:
’Kjenn Herren!’ For de skal alle kjenne meg, fra den minste
til den største blant dem. For jeg vil se på deres urett med
miskunn og ikke mer komme i hu deres synder. Når Gud taler
om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet.
Men det som holder på å bli gammelt og foreldet, vil snart
være borte.” (Hebr 8,8-13)

Og dette er blitt oppfylt med evangeliet!

4. Så hva er evangeliet?

Man kan skrive en artikkel som denne, og ytterligere ørten
tykke bind om evangeliet, og fortsatt ikke forstå hva det er.
Å forstå evangeliet handler ikke først og fremst om å forstå
en lære, men det handler om å leve et liv! Ja, ”for Guds rike

42Kan se ut til å først og fremst være skrevet til (nyomvendte?) hed-
ningekristne (se f.eks. 1Pet 2,10)

43Det er litt av en helomvendende forandring som har skjedd med Peter.
Fra å ikke en gang kunne spise sammen med hedningene (hunder, som de
var!), omtaler han de hedningekristne som Guds utvalgte folk – og det i stedet
for de etniske jødene (dvs.; de av dem som ikke hadde anerkjent Jesus som
Messias).

består ikke i ord, men i kraft.” (1Kor 4,20). Og hva er evan-
geliet om ikke nyhetene om Guds rike? Å forstå evangeliet
handler om å sant, fra dypet av ens hjerte kunne si som Paulus:
”Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men
Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det
lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv
for meg.” (Gal 2,20)
Når man sant kan ytre disse ordene, har man forstått hva evan-
geliet innebærer. Å sant kunne si dette kan kun komme som
et resultat av å ha samfunn med Gud selv – en mulighet vi
har nettopp som følge av evangeliets budskap. Lever vi i dette
samfunnet, blir vi transformert til hans likhet gjennom den
ånd han har latt bo i oss (1Joh 4,13) som pant på vår arv! (Ef
1,14 og 2Kor 1,22 og 5,5).

Hva er det største budet i loven? I følge Jesus er det: ”Du
skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel
og av all din forstand.” (Matt 22,37, 5.Mos 6,5). Dette greide
ikke Israelittene å holde, men det er nå blitt mulig for oss å
holde – akkurat som det ble lovt: ” Da skal Herren din Gud
omskjære deg og dine etterkommere på hjertet, så du elsker
Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og du skal
få leve.” Det samme er profetert i Jeremia 31, og sitert igjen i
Hebr. 8 (sitert tidligere i artikkelen). På grunn av Guds ånd,
den hellige ånd, som gjennom evangeliet er blitt tilgjengelig
for oss, så er vi nå i stand til å vokse opp til å sant elske Gud av
hele vårt hjerte og hele vår sjel. Ved å gjøre stadig fremgang i
dette, så vil vi tilslutt, når Jesus Kristus åpenbares, elske Gud
fullkomment i hans evige rike. Vet vi ikke alle at det ikke
fines noen større drivkraft enn kjærligheten? Kjærligheten gir
liv, og liv innebærer utvikling og vokster. Som Peter skriver:
”Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rett liv,
og det rette liv i innsikt, innsikten i selvbeherskelse, selvbe-
herskelsen i utholdenhet, utholdenheten i gudsfrykt, gudsfryk-
ten i brorskap, og brorskapet i kjærlighet. For dersom alt dette
finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme
og uten frukt i deres kunnskap om vår Herre Jesus Kristus.
Men enhver som mangler dette, han er nærsynt, ja, blind;
han har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder.
Derfor, brødre, må dere sette enda mer inn på å befeste deres
kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle; da
skal det gis dere en full og fri adgang til vår Herre og frelser
Jesu Kristi evige rike.” (2Pet 1,5-11) Og hit inn kommer vi
altså ved å elske Gud, vår far, gjennom ånden han har plantet
i oss.
Tilslutt: ”Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at
han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske
hverandre. Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi
elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt
i oss. At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt
oss av sin Ånd. Vi har sett og vitner om at Faderen har sendt
Sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er
Guds Sønn, i ham blir Gud, og han selv blir i Gud. Vi har
lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd
på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir
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i Gud, og Gud i ham.” (1Joh 4,10-16)

Dette er evangeliet, amen.
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gitt meg den gave det er å ha fått vokse opp i et hjem hvor jeg
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