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FORORD
Dette studiekompendiet er utarbeidet opprinnelig for å gi studentene som tar KG 1/Grunnfag i
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering ved Ansgar Teologiske
Høgskole, en hjelp til lesningen av nytestamentlig innledningslære (isagogikk). Både
læringsmål og stoffomfang stemmer imidlertid også kravene til kravene til pensumlesning i
KRL101: Bibelen/Innledning og oversikt, slik dette er blitt i det nye Bachelor i Teologi med
KRL-studiet.
Formålet med heftet er å skaffe bedre oversikt over en stor mengde informasjon om de
nytestamentlige skriftenes tilblivelse og innhold.
Oversiktene og bakgrunnsmaterialet er i stor grad tilpasset pensumboken:
Hvalvik, R og T. Stordalen: Den store fortellingen. Om bibelens tilblivelse, innhold,
bruk og betydning, Oslo 1999,
Kompendiets sammensetning er i stor grad tilpasset læringsmål som er satt opp for faget, jf. s.
5-6. Det er også utarbeidet eksamensrelaterte oppgaver til pensum for dem som velger
selvstudiumsmodellen og som trenger litt oppgave og eksamenstrening. Disse er tatt inn
bakerst i kompendiet. For studenter som følger seminarundervisningen, vil det foreligge egen
arbeidsplan for oppgaveskriving, presentasjoner og prøving.
En liten advarsel kan være på sin plass. Ikke les heftet som en rask måte å komme gjennom
innledningslæren på, det vil nemlig ikke gi god nok begrunnelse og argumentasjon i mange av
de relativt vanskelige isagogiske flokene. Derfor: Les heftet kun som supplement til
pensumboken.

Lars Råmunddal
September 2001 og august 2002
Bearbeidet august 2003
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LÆRINGSMÅL
NT/Grunnfag – Modul 1

Pensumlitteratur

Undervisningsmateriell

Nytestamentlige innledningsspørsmål

DSF1 176-382

Kompendium2

1.

Studenten skal kunne redegjøre relativt utfyllende for de
viktigste innledningsspørsmålene til alle de
nytestamentlige skriftene. De viktigste elementene i en
slik redegjørelse vil være:
 Hvem skriftets forfatter er (herunder såkalt indre og
ytre bevitnelse og forskningens teorier om
forfatterspørsmål)
 Når skriftet er forfattet (=avfattelsestid, datering)
 Hvor skriftet er forfattet (=avfattelsessted)
 Hvem mottakere for skriftet er (=miljø, leserkrets)
 Hva som særpreger innholdet i skriftet (=litt om
skriftets form/disposisjon og teologi)

200-382

21ff (Evangeliene)
35ff (Brevene)
50ff (Åpenb.)

2.

Studenten skal kunne redegjøre kort for følgende tema
vedrørende evangelielitteraturen:
 Moderne evangelieforskning (kunne forklare hva
såkalt form-historisk forskning, redaksjons-historisk 176ff.
forskning og litteratur-orientert forskning dreier seg
om – og hva forskningen har å si om evangelienes
tilblivelse)
 Det såkalte ”synoptiske problem” og hvordan den
184ff.
såkalte to-kilde-hypotesen forklarer forholdet mellom
synoptikerne.
 Hva som særpreger evangeliene som litterær sjanger
188ff.
(jf. forholdet til den antikke biografi, den antikke
historieskrivning og evangeliene som trosvitnesbyrd
om den oppstandne Kristus)
 Under-sjangere i evangeliene
197ff.

3.

Studenten skal kunne redegjøre kort for følgende tema
vedrørene brevlitteraturen og den apokalyptiske
litteraturen i NT:
 Hvordan den sosiale kontekst NTs er blitt til i har
påvirket brevenes form og innhold
 Hvordan den antikke brevform og ulike retoriske
sjangere gjenspeiles i NTs brever
 Undersjangere i brevlitteraturen i NT
 Ulike syn på forfatterskapet av de paulinske brev og
kriterier for vurdering av ekthet og uekthet av disse
brevene
 Hva som særpreger den apokalytiske sjanger og
virkelighetsforståelse og hvordan denne formen
gjenspeiles i NT
 Tolkningshistorien til Johannes åpenbaring

1

264ff.

9ff

15ff

19

27
28

279ff.
275ff.

30
32-33

368ff.

49

373

50ff

DSF= pensumboken: Reidar Hvalvik/Terje Stordalen: Den store fortellingen. Om bibelens tilblivelse, innhold,
bruk og betydning, Oslo 1999.
2
Kompendium= Undervisningskompendiet: Lars Råmunddal: Oversikter og bakgrunnsmateriale til den
nytestamenlige innledningslære, ATH 2001.
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Nytestamentlig kanonhistorie

32-44

44-52

1.

Studenten skal kunne redegjøre relativt utfyllende for
hovedtrekkene i den nytestamentlige kanonhistorien –
knyttet til en gitt oversikt over hva NTs kanon omfattet ut
fra lister hos ulike kirkefedre og i gamle håndskrifter.

32ff.

55ff

2.

Studenten skal kort kunne redegjøre for hvilke kriterier
som ble lagt til grunn for utvalg av kanoniske skrifter.

41

60

3.

Studenten skal kunne nevne eksempler på
utenomkononiske skrifter (jf. apokrype evangelier,
apokryfe apostelakter, senere brev og skrifter, apokryfe
apokalypser)

Evangleiene: 245
Acta: 262
Brev/skrifter: 367
Apokalypser: 382

61

Nytestamentlig teksthistorie

45-50

53-61

1.

Studenten skal kort kunne redegjøre for de greske
håndskrifter til NT, spesielt knyttet til definisjon av
følgende ord/begreper fra teksthistorien: Papyrus,
pergament, bokrull, kodeks, majuskler, minuskler, textus
receptus.

45ff.

65ff

2.

Studenten skal kort kunne redegjøre for (og nevne
eksempler på) de eldste oversettelsene av NT.

47f.

71

3.

Studenten skal kort kunne redegjøre for hovedforskjellene 48f.
på den gamle kirkelige teksttradisjon (”Textus receptus”)
og den nyere og vitenskapelige som er basert på såkalte
tekstkritiske prinsipper.

72
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OVERSIKT OVER AKTUELL LITTERATUR
til KRL100 Bibelen/NT

Generell innledningslære (isagogikk)
Skandinaviske språk:
Hartman, L.: Nytestamentlig isagogikk, i En bok om Nya testamentet (Førata delen) , Lund 1973
Hellström, I.: Forstår du det du læser?, København 1983
Mosbech, H.: Nytestamentlig isagogik, København 1946-1949
Torm, F.: Indledning til Det nye testamentet, København 1965, 5. opplag
Uglem, O.: Inneldning til Det nye testamentet, Oslo 1973
Engelsk språk:
Carson, D. A., Moo, D.J. and Morris, L.: An Introduction to the New Testament, Leicester 1992
Guthrie, D.: New Testament Introduction, Illinois 1981
Kümmel, W. G.: Introduction to the New Testament, London 1982 (Tysk original: Einleitung in das Neue Testament,
Heidelberg 1973)
Lohse, E.: The Formation of the New Testament, Nashville 1981 (Tysk original: Die Entstehung des Neuen Testaments,
1972)
Robinson, J. A.T.: Redating the New Testament, London (fifth impression) 1984

Matteusevangeliet
Skandinaviske språk:
Dahl, N.A.: Matteusevangeliet – en kommentar (bearbeidet av Årstein Justnes), Akademisk Fagforlag AS 1998
Frøvig, D.A.: Kommentar til Mattæus-evangeliet, Aschehoug & Co. Oslo 1950
Giertz, B.: Evangelium enligt Matteus – på modern svenska med korta förklaringar för lekmän, Stockholm 1978
Kjær-Hansen, K.: Matthæus-evangeliet. Studieutgave, Det Danske Bibelselskab 1994
Kvalbein, H.: Matteusevangeliet, bind I og II, Nye Luther/Lunde forlag, Oslo 1989/90
Odland, S.: Fortolkning av Mattæus’ evangelium, Oslo 1926
Aalen, S.: Matteusevangeliet, Universitetsforlaget 1971
Engelsk språk:
Carson, D.A.: Matthew. Exposito’s Bible Commentary, Vol 8, Gran Rapids 1985
Gundry, R.H.: Matthew. A Commentary on his Literary and Theological Art, Grand Rapids, 1982
Hagner, D.A.: Mattew 1-13 and Mattew 14-28, i Word Biblical Commentary (33A og 33B), Dallas 1993/1995
Harrington, The gospel of Matthew, Collegeville 1991
Morris, L.: The Gospel according to Matthew, Gran Rapids 1992

Markusevangeliet
Skandinaviske språk:
Gertner, B.E.: Markus Evangelium, Stockholm 1967
Kjær, T.: Markus Evangeliet. En innledning og fortolkning, København 1991
Modalsli, O.: Markusevangeliet, Oslo 1971
Odland, S.: Fortolkning av Markus’ og Lukas’ evangelier, Oslo 1929
Thestrup Pedersen, E.: Markusevangeliet fortolket, Det Danske Bibelselskab 1985
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Engelsk språk:
Guelich, R.A.: Mark 1-8,26 and Mark 8,27-16, Word Biblical Commentary, 1989
Gundry, R.H.: Mark. A Commentary on His Apology for the Cross, Michigan 1993
Lane, W.L.: The Gospel of Mark, The New International Commentary on The New Testament, Michigan 1974

Lukasevangeliet
Ut over det tradisjonell innledningslære (isagogikk) har med om det synoptiske
problem, anbefales følgende litteratur:
Skandinaviske språk:
Thestrup Pedersen, E.: Jesu forkyndelse, Gjellerup 1979
Gerhardsson, B.. Evangeliernas förhistoria, Lund 1977
Engelsk språk:
Barckay, W.: The first Three Gospels, London 1966
Burridge, R.A.: What are the Gospels?, A comparison with Greaco-Roman biography, Cambridge 1992
Kahl, W.: New Testament Miracle Stories in their Religious-Historical Setting, Göttingen 1994
Scroggie, W.G.: A Guide to the Gospels, London 1952
Stonhouse, N.B.: Origins of the Synoptic Gospels, London 1963

Johannesevangeliet
Skandinaviske språk:
Bernspång, E.: Johannes. Kommentar för bibelläsaren, Herrljunga 1983
Kieffer, R.: Johannesevangeliet: To bind: 1-10, 11-21, Uppsala 1987/88
Kvalbein, H.: Hovedtanker i Johannesevangeliet, Bergen-Oslo 1972
Moe, O.: Johannesevangeliet innledet og fortolket, Oslo 1951
Engelsk språk:
Barrett, C.K.: The Gospel Accordiong to St John, London 1955 (Tenth impression 1975)
Beasley-Murray, G.R.: John. Word Biblical Commentary, Waco, Texas 1987
Carson, The Gospel According to John, Leicester/Grand Rapids 1991
Grayson, K.: The Gospel of John, London 1990
Lindars, B.: The gospel of John, Gran Rapids/London 1972 (repr. 1992)
Robinson, J. A.T.: The Priority of John, London 1985
Smalley, S.: John: Evangelist & Interpreter, Exeter 1978 (1985/88)

Apostlenes gjerninger
Skandinavisk språk:
Bernspång, E.: Apostlagärningarna, Herrljunga 1979.
Frøvig, D.A.: Kommentar til Apostlenes gjerninger - med innledning, Oslo 1949.
Hvalvik, R.: Fra Jerusalem til jordens ender. Hovedtrekk i Apostlenes gjerninger, Oslo 1992.
Larsson, E.: Apostlagärningarna 1-12, Stockholm 1983, og Apostlagärningarna 13-20, Stockholm 1987.
Lövstam, E.: Apostlagärningarna, Stockholm 1988.
Odland, S.: Fortolkning av ”Apostlenes gjerninger” – for troende og tenkende bibellesere, Oslo 1936.
Engelsk språk:
Bruce, F.F.: Commentary on the Book of the Acts, Eerdmans/Michigan 1981.
Dunn, J.D.G.: The Acts of the Apostles, Pennsylvania, Trinity Press International 1996.
Harrison, E.F.: Acts: The Expanding Church, Chicago 1975.
Jervell, J.: The Theology of the Acts fo the Apostles, Cambridge 1996.
Stott, J.: The Spirit, the Church and the World. The Message of Acts, Illinois, InterVarsity Press 1990.
Williams, C.S.C.: The Acts of the Apostles, London 1964.
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Romerbrevet
Skandinavisk språk:
Bernspång, E.: Romarbrevet, Malmö 1987.
Moe, O.: Apostelen Paulus’s brev til romerne innledet og fortolket, Oslo 1948.
Nygren, A.: Romarbrevet, Lund 1944.
Engelsk språk:
Barrett, C.K.: The Epitle to the Romans, London 1962/71.
Dunn, J.D.G.: Romans 1-8 and Romans 9-16, Dallas (WBC) 1988.
Edwards, J.R.: Romans, Massachusetts (NIBC) 1992.
Morris, L.: The Epistle to the Romans, Michigan (Eerdmans) 1988.
Murray, J.: The Epistle to the Romans, Volume I and II, Michigan (Eerdmans) 1968.

1 Korinterbrev
Skandinavisk språk:
Danbolt, E.: Første Korinterbrev, København 1991
Giertz, B.: Korinterbreven på modern svenska med förklaringar, Stockholm 1977
Godet, F.: Pauli første brev til Korinthierne, København 1895
Odeberg, H.: Pauli brev til Korintierna, Stockholm 1944
Odland, S.: Paulus’ brev til Korintierne og Galaterne, Oslo 1938
Søe, Paulus’ beve til Korinterne, København 1957
Engelsk språk:
Fee, G.D.: The First Epistle to the Corinthians, Grand Rapids (Eerdmans) 1987
Grosheide, F.W.: Commentary on the First Epistle to the Corinthians, Grand Rapids (Eerdmans) 1953
Horsley, R.A.: 1 Corinthians, Nashville 1998
Morris, L.: The first Epistle of Paul to the Corinthians. An Introduction and Commentary, Leicester/Grand Rapids
(Eerdmans) 1985
Prior, D.: The Message of 1 Corinthians, Leichester 1985

2 Korinterbrev
Skandinavisk språk:
Giertz, B.: Korinterbreven på modern svenska med förklaringar, Stockholm 1977
Johansson, H.: Andra Korinthierbrevet 1-7, Uppsala 1990
Kvalbein, H.: Fortolkning til Annet korintierbrev, Oslo 1973
Odeberg, H.: Pauli brev til Korintierna, Stockholm 1944
Odland, S.: Paulus’ brev til Korintierne og Galaterne, Oslo 1938
Refshauge, E.: Tårebrevet, København 1984
Søe, Paulus’ beve til Korinterne, København 1957
Engelsk språk:
Barnett, P.: The Message of 2 Corinthians, Leicester/Downers Grove 1988
Hughes, P.E.: The Second Epistle to the Corinthians, Grand Rapids (Eerdmans) 1962
Kruse, C.: The Second Epistle of Paul to the Corinthians. An Introduction and Commentary, Leicester/Grand Rapids 1987
Thrall, M.E.: The Second Epistle to the Corinthians, Edinburgh 1994.

Galaterbrevet
Skandinavisk språk:
Bing, R.: Galaterbrevet, Stockholm 1958
Frøvig, D.A.: Kommentar til Galaterbrevet, Oslo 1950
Odland, S.: Paulus’ brev til Korintierne og Galaterne, Oslo 1938
Stott, J.: Galaterbrevet, Oslo 1968
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Engelsk språk:
Bruce, F.F.: Commentary on Galatians, Exeter 1982
Fung, R.Y.K.: The Epistles to the Galatians, Grand Rapids (Eerdmans) 1988
Longenecker, R. N.: Galatians, Dallas 1990
Ridderbos, H.N.: The Epistle of Paul to the Churches of Galatia, Grand Rapids (Eerdmans) 1953

Efeserbrevet
Skandinavisk litteratur:
Andersen, K.: Fortolkning til Efeserbrevet, i Bibelverket, Oslo 1992.
Frøkjær-Jensen, F.: Efeserbrevet. En indledning og fortolkning, København 1993.
Moe, O.: Paulus’ brev til efeserne. Innledet, oversatt og fortolket, Oslo 1956.
Engelsk litteratur:
Barth, M.: Ephesians. Translation and Commentary on Chapters 1-3, (and) 4-6, New York 1974.
Bruce, F.F.: The Epistles to the Colossians, to Philemon anto the Ephesians, Grand Rapids (Eerdmans) 1984 (1993).
Hendriksen, W.: Ephesians, London 1967.
Lincoln, A.T.: Ephesians, Dallas 1990.
Mitton, C.L.: Ephesians, Grand Rapids/London 1973 (1989)

Kolosserbrevet
Skandinavisk språk:
Barclay, W.: Kristus allena. Studier över Kolosserbrevet, Stockholm 1965. (Engelsk tittel: The All-Sufficient Christ,
1963.)
Hartman, L.: Kolosserbrevet, Uppsala 1985.
Legarth, P.V.: Kolossenserbrevet og Brevet til Filemon, København 1995.
Engelsk språk:
Bruce, F.F.: The Epistles to the Colossians, to Philemon anto the Ephesians, Grand Rapids (Eerdmans) 1984 (1993).
Dunn, The Epistles to the Colossians and to Philemon. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids/Carlisle 1996.
Hendriksen, W.: Colossians & Philemon, Edinburgh 1964
Hughes, R.K.: Colossians and Philemon. The Supremacy of Christ, Westchester, Illinois 1989.
Lucas, The Message of Colossians & Philemon, Leicester/Downers Grove 1980.
Martin, E.D.: Colossians, Philemon, Scottdale/Waterloo 1993.
Martin, Colossians and Philemon, Grand Rapids/London 1973.
O’Brian, P.T.: Colossians, Philemon, Waco, Texas 1982.
Pokorný, P.: Colossians. A Commentary, Massachusetts (Hendrickson) 1991.

1 og 2 Tessalonikerbrev
Skandinavisk språk:
Giertz, B.: Tessalonikerbreven och Pastoralbreven på modern svenska, Uddevalla 1981
Hyldahl, N.: Tessalonikerbrevene, København 1987
Ragnarsson, P-E.: Thessalonikerbreven, Stockholm 1983
Wagner, H.: Paulus fprste og andet brev til tessalonikerne. En indledning og fortolkning, København 1991
Engelsk språk:
Bruce, F.F.: 1 & 2 Thessalonians, Waco, Texas 1982
Marshall, I.H.: 1 and 2 Thessalonians, Grand Rapids (Eerdmans) 1983
Morris, L.: The First and Second Epistles to the Thessalonians, Grand Rapids (Eerdmans) 1991
Stott, J. R.W.: The Message of Thessalonians, Leicester 1991
Wanamaker, C.A.: Commentary on 1 & 2 Thessalonians, Michigan (Eerdmans) 1990
Williams, D.J.: 1 and 2 Thessalonians, Massachusetts 1992

10

Pastoralbrevene
Som en generell innføring til innledningsspørsmålene knyttet til pastoralbrevene, anbefales:
Skandinaviske språk:
Hartman, L.: Nytestamentlig isagogikk, i En bok om Nya testamentet (Førsta delen) , Lund 1973, s. 70ff.
Mosbech, H.: Nytestamentlig isagogik, København 1946-1949, s. 526ff.
Torm, F.: Indledning til Det nye testamentet, København 1965, 5. opplag, s. 305ff.
Uglem, O.: Inneldning til Det nye testamentet, Oslo 1973, s. 93ff.
Engelsk språk:
Carson, D. A., Moo, D.J. and Morris, L.: An Introduction to the New Testament, Leicester 1992, s. 359ff.
Guthrie, D.: New Testament Introduction, Illinois 1981, s. 584ff.
Kümmel, W. G.: Introduction to the New Testament, London 1982 (Tysk original: Einleitung in das Neue Testament,
Heidelberg 1973), s. 366ff.

Kommentarverk til pastoralbrevene:
Skandinaviske språk:
Torm, F.: Paulus’ breve til Timoteus og Titus. Indledede og fortolkede, København 1932.
Hagesærher, O.: Første og andre brevet til Timoteus, Brevet til Titus, Oslo 1979 (Bibelverket).
Synnes, M.: Vakthold om den skjønne skatt. Innføring i pastoralbrevene og kommentar til første Timoteusbrev, Oslo 1996.
Engelsk språk:
Dibelius, M. and Conzelmann, H.: The Pastoral Epistles. A Commenatry on the Pastoral Epistles, Philadelphia 1972.
Fee, G.: 1 and 2 Timothy, Titus, Massachusetts (Hendrickson Pulishers) 1984, 1988.
Guthrie, D.: The Pastoral Epistles, Grand Rapids 1957 (1978).
Hanson, A.T.: The Pastoral Epistles, Grand Rapids/London 1982.
Hendriksen, W.: I & II Timothy and Titus, London 1957 (1972).
Knight, G.W.: The Pastoral Epistles. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids/Carlisle 1992.
Stott, J.R.W.: The Message of 2 Timothy, Leicester/Downers Grove 1973.

Towner, P.H.: The Goal of our Instruction. The Structure of Theology and Ethics in the Pastoral Epistles,
Sheffield 1989.
Quinn, J.D.: The Letter to Titus. A New Translation with Notes and Commentary and An Introduction to Titus,
I and II Timoty, The Pastoral Epistles, The Anchor Bible, New York 1990.

Filemons brev
Skandinavisk språk:
Legarth, P.V.: Kolossenserbrevet og Brevet til Filemon, København 1995.
Engelsk språk:
Bruce, F.F.: The Epistles to the Colossians, to Philemon anto the Ephesians, Grand Rapids (Eerdmans) 1984 (1993).
Dunn, The Epistles to the Colossians and to Philemon. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids/Carlisle 1996.
Hendriksen, W.: Colossians & Philemon, Edinburgh 1964
Hughes, R.K.: Colossians and Philemon. The Supremacy of Christ, Westchester, Illinois 1989.
Lucas, The Message of Colossians & Philemon, Leicester/Downers Grove 1980.
Martin, E.D.: Colossians, Philemon, Scottdale/Waterloo 1993.
Martin, Colossians and Philemon, Grand Rapids/London 1973.
O’Brian, P.T.: Colossians and Philemon, Waco, Texas 1982.

Hebreerbrevet
Skandinaviske språk:
Breen, H.F.: Mer enn barnelærdom. Hovedtanker i Hebreerbrevet, Oslo 1986.
Dahl, N. Alstrup: Hebreerbrevet. Oversikt og innledning. (Språklig kommentar ved R. Leivestad), Universitetsforlaget 1953
(1974).
Giertz, B.: Hebréerbrevet på modern svenska med korta förklaringar för lekmän, Stockholm 1982.
Linton, O.: Brevet till hebréena, Stockholm 1970. 1984).
Guthrie, D.: Hebrews, Leicester/Grand Rapids 1983 (1988).
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Hagner, D.A.: Hebrews, Massechusetts (Hendrickson Poblishers) 1983, 1990.
Kistemaker, S.J.: Hebrews, Grand Rapids 1984.
Lindars, B.: The Theology of the Letter to the Hebrews, Cambridge
Odland, S.: Fortolkning av Hebreerbrevet, Oslo 1931.
Ruager, S.: Hebreerbrevet fortolket, København 1982.
Ruud, E.: Fortolkning til brevet til hebreerbrevet og Jakobs brev, Oslo 1970 (Bibelverket).
Engelsk språk:
Brown, R.: The Message of Hebrews, Leicester/Downers Grove 1982.
Bruce, F.F.: The Epistle to the Hebrews, Grand Rapids 1964 (1991.
Moffatt, J.: The Epistle to the Ebrews, Edinburgh 1979.

Stedman, R.C.: Hebrews, Downers Grove/Leicester 1992.

De katolske brev
Kommentarverk som har med alle de katolske brev:
Davidsen, A.: Epistler. Kommentar til Hebræerbrevet, Jakobsbrevet, Petersbrevene, Johannesbrevene og Judas’ brev. Med
tillegg, Fredriksberg 1992.
Giertz, B.: De katolska breven, Uddevalla 1981.
Odland, S.: Fortolkning av Jakobs, Peters, Judas’ og Johannes brever, Oslo 1927.
Reiche, B. och Gärtner, B.: De katolska breven, Stockholm 1970.

Jakobs brev
Skandinaviske språk:
Bentzer, T.:. Utläggning av Jacobs brev for studium och uppbyggelse, Stockholm 1966.
Baasland, E.: Jakobsbrevet, Uppsala 1992.
Odland, S.: Jakobs brev til ”De tolv stammer i adspredelsen”, Kristiania 1889.
Engelsk språk:
Adamson, J.: The Epistle of James, Grand Rapids (Eerdmans) 1976 (1993).
Davids, P.H.: James, Peabody/Massachusetts 1983, 1989
Hiebert, D.E.: James. Tests of a Living Faith, Chicago 1979.
Martin, R.P.: James, Waco/Texas (WBC) 1988.
Reicke, B.: The Epistles of James, Peter and Jude, New York 1964.
Ross, A.: Commentary on the Epistles of James and John, Gran Rapids 1954 (1970).
Stott, J.R.W.: The Message of James. The tests of faith, Leicester 1985.
Townsend, M.J.: The Epistle of James, London 1994.

1 OG 2 Petersbrev
Skandinaviske språk:
Bjerkrheim, T.: Peters første og annet brev, Oslo 1976.
Brun, L.: Første Peters brev, Oslo 1949.
Engelsk språk:
Clark, G.H.: II Peter. A Short Commentary, Presbyterian and Reformed Publishing Company 1972.
Clowney, E.P.: The Message of 1 Peter, Leicester/Downers Grove 1988.
Davis, P.H.: The First Epistles of Peter, Grand Rapids (Eerdmans) 1990.
Goppelt, L.: A Commenatry on 1 Peter, Grand Rapids 1978.
Grudem, W.: The First Epistle of Peter, Leicester/Grand Rapids 1988.
Hillyer, N: 1 and 2 Peter, Jude, Peabody/Massachusetts 1992.
Marshall, I.H.: 1 Peter, Leicester 1991.
Michaels, J.R.: 1 Peter, Waco/Texas 1988.
Reicke, B.: The Epistles of James, Peter and Jude, New York 1964.
Stibbs, A.M.: The First Epistle General of Peter, Grand Rapids 1959 (1978).

12

1, 2 OG 3 Johannesbrev
Skandinaviske språk:
Fleinert-Jensen, F.: Johannesbrevne fortolket, København 1983.
Kjær-Hansen, K.: Johannesbrevene, København 1977.
Koch, L.J.: Fortolkning til Johannesbrevene, København 1943.
Moe, O.: Seirende tro. En tolkning av Johannesbrevene, Oslo 1961.
Pleijel, B.: For at dere skal vite. En vandring gjennom Johannes første brev, Oslo 1996.
Engelsk språk:
Bruce, F.F.: The Epistles of John, Lodon/Glasgow 1970.
Findlay, G.: Studies in John’s Epistles. Fellowship in the Life Eternal, Grand Rapids 1989.
Grayston, K.: The Johannine Epistles, Grand Rapids/London 1984.
Houlden, J.L.: A Commentary on the Johannine Epistles, Peabody/Massachusetts 1973.
Jackman, D.: The Message of John’s Letters, Leicester/Downers Grove 1988.
Lieu, J.: The Theology of the Johannine Epistles, Cambridge 1991.
Marshall, I.H.: The Epistles of John, Grand Rapids (Eerdmans) 1978.
Thompson, M.M.: 1-3 John, Downers Grove/Leicester 1972.
Smalley, S.S.: 1, 2, 3, John, Waco/Texas 1984.
Strecker, G.: The Johannine Letters, Minneapolis 1996.
Stott, J.R.W.: The Letters of John, Leicester/Grand Rapids 1964, 1988.

Judas brev
Skandinaviske språk:
Johnsen, G.: Johannes’ første annet og tredje brev, Judas brev, Oslo 1976.
Noack, B.: Petersbrevene og Judasbrevet fortolket, København 1986.
Engelsk språk:
Green, M.: 2 Peter and Jude, Leicester/Grand Rapids 1987.
Hiebert, D.E.: Second Peter and Jude. An Expositional Commentary, Greenville 1989.
Hillyer, N: 1 and 2 Peter, Jude, Peabody/Massachusetts 1992.
Reicke, B.: The Epistles of James, Peter and Jude, New York 1964.

Johannes Åpenbaring (Apokalypsen)
Skandinaviske språk:
Bernspång, E.: Uppenbarelseboken, Stockholm 1985.
Davidsen, A.: Johannes’ åbenbaring. Kommentar med tillæg, København 1988.
Eritsland, L.: Johannes Åpenbaring, Oslo 1978 (Bibelverket).
Hedegård, D.: Åpenbaringens budskap til vår tid. En utlegging av Johannes Åpenbaring, Oslo 1949.
Haakonsen, P.: Se jeg kommer snart. Et studieopplegg over Johannes’ åpenbaring, Oslo 1992.
Moe, O.: Johannes Uppenbarelse. Bibelns sista bok, Stockholm 1960.
Mosbech, H.: Fortolkningen af Johannes Aabenbaring i fortid og nutid, København 1934.
Skovgaard-Petersen, C.: Bibelens krone. Hovedlinjer i Johannes åpenbarng, Oslo 1942.
Wyller, E.A.: Johannes Åpenbaring. Oversatt fra gresk og tolket, Oslo 1986.
Engelsk språk:
Bauckham, R.: The Climax of Prophecy, Edinbugh 1993.
Beasley-Murray, G.R.: The book of Revelation, London 1974.
Bloom, H. (ed.): The Revelation of Saint John the Divine, New York/New Haven/Philadelphia 1988.
Clark, D.S.: The Message from Patmos. A Postmillennial Commenatry on the Book of Revelation, Grand Rapids 1989.
Collins, A.Y.: Crisis & Catharsis. The Power of the Apocalypse, Philadelphia 1984.
Corsini, E.: the Apocalypse. The Perennial Revelation of Jesus Christ, Wilmington/Delaware 1983.
Guthrie, D.: The Relevance of John’s Apocalypse, (Eerdmans/Paternoster) 1987.
Hartingsveld van, L.: Revelation. A Practical Commenatry, Grand Rapids 1985.
Hughes, P.E.: The Book of the Revelation. A commenatry, Leicester/Grand Rapids 1990.
Ladd, G.E.: A Commentary on the Revelation of John, Grand Rapids 1972.
Lenski, R.C.H.: The Interpretation of St. John’s Revelation, Minneapolis 1943/1963.

13

Malina, B.J.: On the Genre and Message of Revelation, Peabody/Massechusetts 1995.
Mounce, R.H.: The Book of Revelation, Grand Rapids 1977.
Richard, P.: Apocalypse. A People’s Commentary on the Book of Revelsation, New York 1995.
Sweet, J.: Revelation, London/Philadelphia 1979.
Talbert, C.H.: The Apocalypse. A Reading of the Revelation of John, Louisville 1994.
Wall, R.: Revelation, Peabody/Massachusetts 1991.
Walvoord, J.F.: The Revelation of Jesus Christ, Chicago 1966.
Wilcock, M.: The Message of Revelation, Leicester/Downers Grove 1975.

Nytestamentlig kononhistorie
Det henvises til kanonhistorien i følgende innledningsvitenskapelige bøker:
Skandinaviske språk:
Hartman, L.: Nytestamentlig isagogikk, i En bok om Nya testamentet (Førata delen) , Lund 1973
Hellström, I.: Forstår du det du læser?, København 1983
Mosbech, H.: Nytestamentlig isagogik, København 1946-1949
Torm, F.: Indledning til Det nye testamentet, København 1965, 5. opplag
Uglem, O.: Inneldning til Det nye testamentet, Oslo 1973
Engelsk språk:
Carson, D. A., Moo, D.J. and Morris, L.: An Introduction to the New Testament, Leicester 1992
Guthrie, D.: New Testament Introduction, Illinois 1981
Kümmel, W. G.: Introduction to the New Testament, London 1982 (Tysk original: Einleitung in das Neue Testament,
Heidelberg 1973)
Lohse, E.: The Formation of the New Testament, Nashville 1981 (Tysk original: Die Entstehung des Neuen Testaments,
1972)

Den utenomkanoniske litteraturen.
Borgen, P. m.fl.: Det nye testamentes omverden. Tekster i oversettelse med innledninger, Trondheim 1980.
Baasland, E. og Hvalvik, R. (red.): De apostoliske fedre – i norsk oversettelse med innledninger og noter, Oslo 1984.
Cartlidge, D.R. & Dungan, D.L. (Ed.): Documents for the Study of the Gospels, Minneapolis 1994.
Elliott, J.K.: The Apocryphal Jesus. Legends of the Early Church, Oxford 1996.
Evans, Noncanonical Writings and New Testament Interpretation, Peabody 1992.
Giversen, S.: Thomasevangeliet, København 1990.
Gärtner, B.E.: Apokryferna till Nya Testamentet. Urval och översätting, Stockholm 1972/1986.
Schneemelcher, W. (English translation edited by R. McL. Wilson):

New Testament Apocrypha: Volume one: Gospels and Related Writings, Cambridge/Louisville 1991.

New Testament Apocrypha: Volume two: Writings Related to the Apostles; Apocalypses and Related Subjects,
Cambridge/Louisville 1992.

Den nytestamentlige tekstens historie
Skandinaviske språk:
Hartman, L.: Nytestamentlig isagogikk, i En bok om Nya testamentet (Førsta delen, III) , Lund 1973
Lindeskog, G.: Handbok i bibelkunskap, Andra boken, kap. 9, Stockholm 1952/1966
Mosbech, H.: Nytestamentlig isagogik, København 1946-1949, § 45, side 822ff.
Torm, F.: Indledning til Det nye testamentet, København 1965, 5. opplag, Del G, side467ff.
Uglem, O.: Inneldning til Det nye testamentet, kap. VII, Oslo 1973
Engelsk språk:
Finegan, J.: Encountering New Testament Manuscripts. A Working Introduction to Textual Criticism, Grand
Rapids/Michigan 1974 (1980)
Kümmel, W. G.: Introduction to the New Testament, London 1982 (Tysk original: Einleitung in das Neue Testament,
Heidelberg 1973), Part Three
Lohse, E.: The Formation of the New Testament, Nashville 1981 (Tysk original: Die Entstehung des Neuen Testaments,
1972), Part C

14

I
EVANGELIENE
OG
APOSTLENESGJERNINGER

15

16

1. Hvor troverdige er evangeliene som historiske
kilder?
Anbefalt litteratur:
Skandinavisk språk:
Bruce, F.F.: Det Nye Testamentets Skrifter – Er de troværige? En undersøkelse af de historiske vidnesbyrd af F.F. Bruce,
Forlaget Perspektiv 1973. (Dansk oversettelse av: The New Testaments Documents – Are they reliable?)
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Ulike standpunkt
I vår framstilling til nå har vi tatt det for gitt at evangeliene gjengir Jesu ord og lære slik han selv presenterte
denne. Men dette standpunkt har ikke vært opplagt i den nytestamentlige forskning i moderne tid. Mange
forskere har som utgangspunkt at evangeliene primært gjengir den første menighets eller de første kristnes
undervisning og forkynnelse om Jesus - mer enn Jesu egne ord og utsagn.
Det er ofte innenfor den såkalte formhistoriske forskning at vi møter de mest kritiske røstene til evangelienes
historiske troverdighet. De kritiske standpunkt er også knyttet til en bestemt måte å forstå forholdet mellom
åpenbaring (dvs religion/tro) og historie (dvs historiske fakta) på. Dette sistnevnte skal vi spesielt se på under
neste punkt, det førstnevnte skal vi si litt om i det følgende.
I den formhistoriske forskning er man opptatt av evangelienes litterære enkelt-former. Disse formene - sies det
gjerne - springer ut fra den første menighetens liv. Formene er igjen formet av bestemte livsytringer og behov i
denne menigheten. Dette har så nedfelt seg i bestemte former eller arter av former (som Jesus-ord,
underfortellinger, legender, osv). Evangeliene er ut fra en formhistorisk konsekvenstenkning med dette mer
kilder til den første menighetens liv enn til Jesu liv.
Den tyske teologen Rudolf Bultmann3 kunne til og med gi uttrykk for at vi ut fra evangeliene egentlig ikke
kunne ha noen holdepunkter for å si noe historisk om Jesu liv og personlighet. Dette er heller ikke evangelienes
intensjon, for saken er jo den, sier Bultmann, at - “en åndelig kvalitet legitimerer seg av seg selv”. 4 Nå kan
Bultmann må sies å være hyper-kritisk (eller kanskje rettere ”likegyldig”) til spørsmålet om evangelie-skriftenes
historisitet, men den form-historiske metode og utforskning av evangelieskriftene behøver jo ikke å lede til så
radikale standpunkter.
Et noe mer moderert standpunkt, som for øvrig ikke bare bygger på forhistorisk metodebruk, finnes f eks hos
den norske teologen Jacob Jervel. I en bok der han bl a behandler naturundrene, sier han: “Vårt spørsmål i
denne sammenheng er ikke hvorvidt Jesus kunne gjøre slike undre. Vi har bare forsøkt å spørre om det historisk
kan sies noe sannsynlig om de beskrevne naturundre virkelig fant sted. Slik som overleveringen ser ut, er det
god grunn til å tvile på det. Like så lite som det er grunn til å betvile at det bak evangelienes ulike fortellinger
3

Rudolf Bultmann, 1884-1976, regnes som en av de betydeligste teologer i det 20. århundre. Bultmann mente av teologiens oppgave i første
rekke bestod i å ”oversette” evangeliet slik at det blir forståelig for det moderne mennesket. Slik evangeliet framstår i NT som en del av det
antikke og mystiske verdensbildet, er uforståelig for det moderne mennesket. Måten Bultmann gikk fram på gjøre evangeliet ”spiselig” for
det moderne mennesket – var gjennom såkalt ”eksistensiell interpretasjon”. I dette programmet stod det sentralt av avkle evangeliet det
legendariske og mytiske stoff slik at det kunne bli aktuelt og gjeldende for mennesket i dag. Til Bultmanns syn på det nytestamentlige
frelsesbudskap og det moderne verdensbilde, se R. Bultmann: Mytologi og bibelforståelse, Oslo 1968.
4
Sitat etter H. Zimmermann: Nytestamentlig metodelære, Universitetsforlaget 1974, s. 64.
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om Jesu underfulle helbredelser finnes en historisk kjerne. Men hvor mange som har funnet sted, på hvilke
steder og tider, under hvilke omstendigheter, er det ikke lenger mulig å si noe om.” 5
Oppsummerende kan vi si at det finnes minst tre grunnleggende standpunkt til spørsmålet om evangelienes
historiske troverdighet:
1) Ytterliggående kritisk og a-historisk syn - der historisk-kritisk metodebruk er knyttet sammen med en
virkelighets- og historieforståelse som benekter det overnatulige. Her leses evangeliene ikke primært som
historiske beretninger, men som religiøse beretninger skapt av den første menighet som kan være viktige for
troen, men ikke som kilde til Jesu liv og forkynnelse.
2) Moderat kritisk syn som også bygger på en omfattende historisk-kritisk utforskning av evangelieskriftene,
men som ikke nødvendigvis er knyttet opp i nevnte virkelighets- og historieforståelse. Dette gjør at man på
historisk-kritiske metodekriterier vil foreta en fortløpende vurdering av historisiteten i ulike deler av
evangelie-overleveringen.
3) Positivt historisk syn - der historisk utforskning av Skriften hører hjemme, men der man både har en noe mer
kritisk holdning til metodeproblematikken enn i de foregående syn og der man er noe mer var for den
betydning bibelskriftenes historiske troverdighet har for troen.
4) Et fundamentalistisk eller biblisistisk syn - der man absolutt tror på evangelienes historiske troverdighet, men
der man kan være svært skeptisk til en uavhengig historiske utforskning eller “prøving” av
evangelieskriftene. Med dette standpunkt står man altså i fare for stå for en type a-historisk syn, som ikke tar
evangelienes historiske bakgrunn og tilblivelse på alvor. Dessuten kan man stå i fare for å bruke
bibelskriftenene og tekstene som religiøse feilfrie dokumenter som Guds “direktetale” inn i vår situasjon i
dag.
I det følgende vil vi konsentrere oppmerksomheten på to spørsmål:
 Den grunnleggende virkelighets- og historieforståelsen som problem i vurderingen av evangelienes
historiske troverdighet.
 Faglige vurderinger og argumenter for et historisk-positivt standpunkt til spørsmålet om evangelienes
historiske troverdighet.

Virkelighets- og historieforståelsen som problem
Vi har allerede pekt på at det - i tillegg til det vi kan kalle metodekritiske betraktninger som kan lede til ganske
kritiske og skeptiske standpunkt til evangelienes historiske troverdighet, ofte også ligger ulik virkelighets- eller
historieforståelse bak slike standpunkt. Mere presist sagt - er det ulik forståelse av forholdet mellom åpenbaring
og historie.
For å forstå dette problemet må vi gå tilbake til F. Schleiermacher (1768-1834) - som er blitt kalt “den moderne
teologis far”.6 Scheleiermachers bakgrunn var den historiske epoke som vi kaller rasjonalismen, dvs fornuftens
og skeptisismens håndtering av alt det overnaturlige knyttet til tro og religion. Og han mente at dersom religiøs
tro skulle ha noen som helst verdi for moderne mennesker, måtte hele troens sak og funksjon flyttes fra
rasjonalismens og skeptisismens område. Troens vesen, argumenterte Schleiermacher, var noe helt annet enn
både moralen, som relaterte seg direkte til den praktiske side ved livet, og vitenskap, som hadde å gjøre med
rasjonelle tankeprosesser. Tro var “ren følelse”, sa han, og den hadde sin egen verdi som dette.
Schleiermachers tanker er blitt videreført og modifisert av andre tenkere opp i gjennom tiden. Men det
grunnleggende skille mellom religion og fornuft/vitenskap som den tyske teologen innfører, er blitt stående i
mye av vestlig teologisk tenkning som en grunnleggende kriterium. I studiet av evangeliene er dette kriteriet
uttrykt i aksept av to grunnleggende prinsipper som basis for vurdering av den historiske troverdighet
evangeliene har.

5

J. Jervell: Da fremtiden begynte, Oslo 1967, s 106.
Friedrich Schleiermacher, 1768-1834, tysk teolog og religionsfilosof. Han var påvirket både av antikkens store filosof Platon - og av
romantikkens forestillinger om religion. Religion var en selvstendig sjelelig funksjon hos mennesket – ved siden av erkjennelseslivet. Han
definerte tro og religion som ”den umiddelbare bevissthet om det endeliges væren”. Denne bevissthet er forent med en følelse av absolutt
avhengiget av det uendelige eller evige. Kristen tro og dogmatikk blir for Schleiermacher et forsøk på å uttrykke i ord den religiøse
opplevelsen.
6

18

Forholdet mellom det overnaturlige og historien
Mange moderne teologer, som f eks Rudolf Bultmann, har sett på universet som et lukket system som opererer
etter et rigid system av “naturlover” som ikke kan bli brutt. Ut fra en slik tenkning vil enhver tanke om at noe
overnaturlig eller mirakuløst kan skje i den historiske virkelighet, bli meningsløs. Dersom det som skjer og det
som ikke kan skje er fullstendig forutsigelig, betyr det at det uforutsigbare ikke kan skje. Dette innebærer da
også at evangeliene må bli sett på som noe annet enn historie, da de jo faktisk inneholder ganske mye som er i
strid med naturlovene og et verdensbilde som det nettopp skisserte.
Nå er det i dag ikke vanskelig å etablere gode motargumenter mot dette verdensbildet: Først og fremst er jo
verdensbildet “gått ut på dato”, dvs det stemmer dårlig med en mer oppdatert og moderne forståelse av verden.
Ikke minst har jo moderne fysikere vist at verden ikke er en forutsigbar “maskin” som virker etter lovene om
årsak og virkning. Dessuten er det klart ut fra evangelienes presentasjon av det mirakuløse og overnaturlige
rundt personen Jesus Kristus - som historiske begivenheter og ikke som myter og sagn, at vi som moderne
mennesker kanskje må begynne å operere med en noe videre definisjon av hva som er historie enn det teologer
som er nevnt ovenfor har stått for.

Forholdet mellom fakta og tro - historiebegrepet
Mange moderne teologer som stiller seg skeptiske til evangelienes historiske troverdighet forutsetter også at
fakta og tro er uforenlige - og at religiøs tro ikke kan bli fundert på historiske fakta. Selvfølgelig oppstår det et
problem med kristen tro i relasjon til et standpunkt som dette: På en eller annen måte er jo den kristne tro knyttet
til den Jesus som levde og døde i Palestina i det første kristne århundre! På en eller annen måte må derfor
kristen tro være en “historisk” tro. Men hva kan det så ligge i dette?
”History-as-fact” og ”history-as-story”
Når vi taler om “historien” eller “historiske begivenheter”, kan vi i følge en del teologer mene to ting: Vi kan
forstå historie som “fortiden” eller isolert som historiske fakta i fortiden (jf begrepet “history-as-fact”). Eller vi
kan med historie mene “å referere til fortiden”, eller se historie som fortelling om fortiden (jf begrepet “historyas-story”). I det førstnevnte tilfelle er vi opptatt av faktiske ting som skjedde, og ingenting annet. I det andre
tilfellet er vi opptatt av begivenhetene i deres spesielle kontekst og i lys av den spesifikke betydning de har for
vår eksistens i dag. F eks vil Bultmann si at det nytestamentlige frelsesbudskap er formidlet til oss i sin tids
mytologiske form, og at vår oppgave i dag er å avmytologisere dette budskap og gi det en eksistensiell tolkning
slik at det får betydning for oss i dag.
Det finnes teologer som på bakgrunn av denne tekniske begrepsdistinksjonen, skiller mellom “troens Jesus”, dvs
den oppstandne Kristus, og “den historiske Jesus”, dvs den Jesus som virkelig har levd. På tysk er det også to
ord som beskriver disse to måtene å forstå historie på: nemlig historie - som refererer til “history-as-fact” og
geschichte - som refererer til “history-as-story”. Og, sies det, det er bare den sistnevnte forståelsen som er viktig
for den kristne tro. Det er altså historiens betydning som angår oss, ikke de historiske begivenheter i seg selv.
Dette innebærer da at kunnskap om Jesus Kristus som en historisk person, ikke betyr noe for troen.
En vurdering
Denne måten å se på historie og teologi generelt, og spesielt denne måten å betrakte evangelienes formidling av
Jesu liv og lære på, er uholdbar. Distinksjonen mellom “history-as-fact” og “history-as-story” er nemlig basert
på en misforståelse av forholdet mellom disse to “historieformene”. Disse to måtene å se historien på er nemlig
på det nærmeste sammenvevd, ja, det er faktisk umulig å tenke seg den ene uten den andre. Saken er jo at ingen
ville skrive noen form for “history-as-story” dersom han ikke var overbevist om at det han skriver om var viktig
nok (jf faktasiden) til at han ville skrive om det.
Og motsatt er det jo slik at vi får tilgang til det som virkelig skjedde, bare gjennom de “historiene” som forteller
historien i dens rette kontekst. Det er f eks meningsløst å forsøke å overbevise meg selv om at Jesus døde for
min synd, dersom han (historisk talt) ikke er død i det hele tatt. Det er også meningsløst i følge apostelen Paulus
å tro uten at Kristus faktisk er stått opp fra de døde. Til dette jf 1 Kor 15,1ff, der apostelen argumenterer mot
denne form for a-historisk kristendomsforståelse. Sett ut fra de nytestamentlige skriftenes presentasjon av
personen Jesus Kristus, er saken den at bare den historiske Jesus kan være troen og kirkens Jesus, for det var i
begivenhetene knyttet til Jesu liv, hans forkynnelse og hans gjerning, hans død og oppstandelse at Gud selv
handlet, åpenbarte seg og forsonet verden med seg selv!
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Noen argumenter for et historisk-positivt standpunkt
Evangelielitteraturen som antikke historiedokumenter
Noe som vi trenger å bli minnet om i moderne tid, er at både latinske og greske historieskrivere hadde en meget
høy standard i antikken. De prinsipper for det historiske arbeidet som vi finner f eks hos Lukas i Luk 1,14, er
prinsipper som vil måtte få tilslutning også hos moderne historieskrivere. Det må også kunne sies at for
evangelieforfatterne synes det klart at de arbeider under den type krav til historieframstilling som var allment
kjent i samtiden. Lukas f eks sier at han har gått nøye gjennom kildematerialet (overleveringen) og at han har
gjort sin framstilling på bakgrunn av dette arbeidet. Vi skal også være klar over at evangelieforfatterne var klar
over at de skrev faktisk historie om en person som faktisk hadde levd et liv som de beskrev.

Evangelienes tids-historiske autensitet
Går vi til det tidsbilde og den beskrivelse som evangelieforfatterne gir av mennesker og samfunn på Jesu tid, vil
vi måtte si at dette er et svært autentisk bilde av den historiske virkelighet. Dette er også en tidshistorisk
beskrivelse som ikke primært retter seg mot jødiske lesere, men mot gresktalende jøde- og hedningekristne.
Det ville være underlig om vi i evangeliene skulle finne en så autentisk og tidsriktig beskrivelse av samtiden om vi ikke samtidig skulle kunne forvente at hensikten med formidlingen av Jesu ord og gjerninger kan
forventes å være like autentiske.

Tradisjonsoverleveringens troverdighet
To svenske nytestamentlige forskere, Harald Riesenfeld og Birger Gerhardsson, har i sin forskning blant annet
vist at Jesu undervisning var svært lik den som ble gitt av jødiske rabbinere, jf Gerhardson 1977:8ff. I en
detaljert analyse av deres læremetoder viser at rabbinerne var meget nøye med at traderingen av kunnskapsstoff
ble husket eksakt og gjengitt riktig av deres etterfølgere. Gerhardson antar at Jesus hadde “adoptert” de samme
metoder for videreformidling av sitt lærestoff som de rabbinerne brukte, og at han derfor formulerte sin lære med
det for øye at disiplene skulle forstå den “med hjerte” og at de skulle videreformidle den i memorert form til sine
etterfølgere igjen.
Nå finnes det ikke noe bevis for at de første Jesu etterfølgere primært oppfattet seg som tradisjonsformidlere. De
var forkynnere av de gode nyhetene om hvordan Jesu liv og budskap var relevant til behovene til de forkynte for.
Vi har også utsagn i evangeliene om at Jesus var annerledes enn rabbinerne eller de skriftlærde. Han underviste
med myndighet, noe som innebar at han gjorde noe mer enn å formidle memorert læretradisjon videre til sine
etterfølgere. Det er imidlertid interessant å bringe inn slike aspekter i debatten om evangelienes troverdighet
som de to nevnte svenske forskere har jobbet med. De viser nemlig at Jesu undervisning ble gitt i en jødisk
kontekst der den lære og det liv som store læremestere formidlet, ble behandlet med stor respekt og
“gjengivelsesnøyaktighet”.

Språklige og grammatikalske betraktninger
La oss til slutt se på noen språklige og grammatikalske betraktninger til evangelienes opprinnelse hos arameisktalende palestinske kristne og til en “historiske Jesus”.
Ifølge den tyske teologen Joacim Jeremias 7, vil evangeliene bringe oss svært nær den Jesus som virkelig har
levd. Jeremias’ innfallsvinkel var de språklige og grammatikalske formene i evangeliene - og hvordan vi
gjennom disse kan høre “Jesu autentiske stemme”. Svært ofte møter vi arameiske ord i evangeliene, andre
ganger er det setninger og setningsledd med en ideomatisk arameisk konstruksjon som ligger bak den greske
oversettelse. Jeremias sier også at dersom mange av Jesu ord blir oversatt tilbake til en arameisk form, vil de gi
full mening bare dersom man leser de på arameisk bakgrunn. Jeremias viser også hvordan mange av Jesu ord og
utsagn er særegne for Jesus, forskjellige fra f eks de skriftlærdes lære.

7

Jf J. Jeremias: The Parabels of Jesus, SCM/Scribner, 1972.
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Betraktninger som dette leder oss selvfølgelig ikke til den konklusjon at evangelienes ord og utsagn
nødvendigvis må gå tilbake til Jesus, men bare at de har sin opprinnelse hos arameisk talende palestinske kristne.
Men her skal vi være klar over at vi med den tidlige formidlingen og nedtegnelsen av Jesu ord og utsagn som
disse arameiske “ur-formene” kan henspeile til, også er i en tid da mange øyenvitner må ha vært i live. Disse har
selvfølgelig vært i stand til å vurdere om nedskrivningen av Jesu ord og utsagn har vært fiksjon eller fakta.

Evangeliene og det vi vet om livet i ur-menigheten
Endelig vil vi foreta noen beraktninger ut fra det faktum at evangeliene er svært forskjellige fra det vi vet om
livet og behovene i de første hedningekristne menighetene - som vi kjenner fra brevlitteraturen. Dette er
betraktninger som spesielt relaterer seg til det radikale formhistoriske standpunkt av evangeliene gjenspeiler den
første menighetens liv - mer enn Jesu liv og lære. NT - ut over evangeliene - viser nemlig at menighetene hadde
svært mange behov og problemer som ikke gjenspeiles i evangeliene. Slik sett blir da evangeliene en dårlig
“menighetsteologi”. F eks finnes det ikke i evangeliene (ut over Jesu utsagn i Matt 16) en utfyllende lære om
kirken eller menigheten. Når det gjelder dåpen, og teologien rundt dåpen, som ser ut til å ha vært svært viktig
for de første kristne, finner vi at Jesus kun befaler dåpen en gang i evangeliene, Matt 28,19. Andre viktige
problemer som de første kristne stod overfor, som f eks forholdet mellom jøder og ikke-jøder i forhold til frelsen
- som jo må sies å være et hovedproblem i de første kristne menighetene, finner vi dette så å si ikke “behandlet” i
evangeliene.
På den annen side finner vi at evangeliene vektlegger ting som resten av NT ikke gjør. Termen
“Menneskesønnen” f eks - som jo er en utbredt tittel som brukes om Jesus i evangeliene, finnes knapt andre
steder i NT. Det samme gjelder begrepet “Guds rike” eller “himmelriket”. Vi må altså erkjenne at dersom vi
ønsker å rekonstruere et bilde av situasjonen i den første kristne menighet ut fra evangeliene, vil vi få store
problemer med dette - sett ut fra “rest-skriftene” i NT.
Denne type argumenter kan lede oss i retning av den konklusjon at det kan være svært sannsynlig at
evangelieskriftene formidler et av Jesus liv og forkynnelse som er historisk sett troverdig og sant. Til dette må
det sies at evangelistene ikke framstiller seg selv som objektive historieskrivere. De var fortolkere av det som
hadde skjedd iblant dem, og deres framstillinger ble preget av forfatterens personlige bakgrunn, erfaringer og
vektlegginger. Men dette rokker ikke ved den grunnleggende tillit til evangelienes historiske troverdighet!
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2. KORT INNFØRING I DET SYNOPTISKE
PROBLEM
Anbefalt litteratur:
Ut over det tradisjonell innledningslære (isagogikk) har med om det synoptiske problem, anbefales
følgende litteratur:
Skandinaviske språk:
Thestrup Pedersen, E.: Jesu forkyndelse, Gjellerup 1979
Gerhardsson, B.. Evangeliernas förhistoria, Lund 1977
Engelsk språk:
Barckay, W.: The first Three Gospels, London 1966
Burridge, R.A.: What are the Gospels?, A comparison with Greaco-Roman biography, Cambridge 1992
Kahl, W.: New Testament Miracle Stories in their Religious-Historical Setting, Göttingen 1994
Scroggie, W.G.: A Guide to the Gospels, London 1952
Stonhouse, N.B.: Origins of the Synoptic Gospels, London 1963

Hva er problemet?
I den første kristne generasjon fantes det ingen skrevne evangelier (ca 30-60). Men budskapet, dvs
evangeliet, fantes. Disiplene fortsatte å forkynne det budskap som Jesus hadde gitt dem, dvs Jesu ord,
og de forkynte “om” det Jesus hadde gjort. Dette siste går på både Jesu under- og velgjerninger - og
hans død og oppstandelse. Men også Jesu ord, dvs hva Jesus hadde sagt, ble tatt vare på som en
dyrebar skatt i den første menighet.
Tidlig har det sikkert blitt gjort notater både om hva Jesus hadde gjort og hva han hadde sagt. Etter en
tid (ca en generasjon) har man sikkert følt behov for å samle både muntlig og en begynnende skriftlig
tradisjon i en noe mer “autorisert” framstilling. Det begynte etterhvert nemlig også å versere
beretninger fra mennesker som ikke hadde vært med fra begynnelsen. De fleste bibelforskere regner i
dag med at Markus har vært den første som sørget for dette. Deretter fulgte de andre evangelistene Matteus, Lukas og Johannes. Forholdet mellom Johannesevangeliet og de tre andre, kommer vi til å
kommentere under behandlingen av Johannes, derfor konsenterer vi oss her om de synoptiske
evangeliene.
De tre første evangelistene kaller man gjerne “synoptikerne”, som kommer av et gresk ord som betyr
“sam-syn” eller “overblikk”. Og det vi gjerne kaller “det synoptiske problem” kan formuleres på
følgende måte: Hvordan kan vi historisk forklare likhetene og forskjellene mellom de tre første
evangeliene?

Løsningsforsøk
En rekke teorier har vært framsatt i forskningen for å gi et tilfredsstillende svar på problemstillingen
ovenfor. I dag er det den såkalte fire-kildehypotesen som er den rådende og mest aksepterte
forklaringsmodell. Denne teorien bygger på følgende forutsetninger:
1) Markusevangeliets prioritet.
Følgende skal vise at Markusevangeliet har en “historisk særstilling” målt ut fra historiske
kildebetraktninger:
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 Felles innhold. Nesten alt stoffet i Markusevangeliet finnes igjen i Lukas og Matteus. Matteus
inneholder nesten hele Markus’ 661 vers, og Lukas inneholder ca det halve
 Felles rekkefølge. Det stoff Matteus og Lukas har felles med Markus stemmer overens i rekkefølge
med Mark, men der de avviker skilles de ad i stoffplassering.
 Felles uttrykksmåte. Matteus og Lukas gjentar ofte Markus’ ord.
2) Fellesstoffet mellom Matteus og Lukas skal ha felles opprinnelse.
Man mener at det må finnes en “tale-kilde”. Matteus og Lukas har nemlig 200 vers forskjellige fra
Markus. De fleste er uttalelser som Jesus har kommet med. Og man mener altså at de kan ha brukt en
samling av Jesusord, som man betegner som “tale-kilden” eller Q-kilden (Q for tyske quelle, som
betyr kilde). Dette bygger man så igjen på følgende iakttakelser:
 Ofte er gjengivelsen ordrett lik.
 Utsagnene kommer stort sett i samme rekkefølge.
 Stort sett er det også samme stoffutvalg - dvs. Jesus-ord.
3) Lukas og Matteus har hver for seg mye særstoff, mens Markus har svært lite.
Dette faktum gjør at man gjerne tenker seg at Lukas og Matteus har hatt egne kilder for sitt særstoff.
 Matteus har ca 300 vers som ikke finnes i andre evangelier. Disse forekommer blant annet i
beretningen om Jesu fødsel samt andre beretninger og dessuten mye av Jesu undervisning. Tonen
er “jødisk” og man regner med at det er stoff som er blitt bevart innenfor Jerusalemsmenigheten.
 Lukas har mer en 400 “sær-vers”. De fleste finnes innenfor det så kalte Lukas-innskuddet, dvs. kap
9,51-18,14. Her finner vi beretninger som han er alene om, som: Jesu preken i Nasarets synagoge,
Emmausvandrerne, den barmhjertige samaritan, den fortapte sønn, osv. Det kan være at Lukas,
som nøye har utforsket alt - som han selv sier i prologen 1,1-4, har fått tak i dette materiale mens
han periodevis har oppholdt seg sammen med Paulus. Noen har gjettet på Cæsarea, der Lukas jo
var sammen med Paulus mens apostelen satt i fangenskap, jf Apg 23,23ff.
Skjematisk kan disse forholdene settes opp på følgende måte.

Kritikk av tokildehypotesen
Selv om to-kildehypotesen stort sett er enerådende i nytestamentlig forskning når det gjelder å forklare
forholdet mellom de tre første evangeliene, vil vi også ta med noen innvendinger som er reist mot
denne teorien:
 Det finnes i dag ikke spor verken av den såkalte Q-kilden eller av særstoffkildene. På mange måter
er det rett å si at disse “kildene” er moderne tenkte konstruksjoner.
 Kildehypotesen regner ikke med at Matteus var øyenvitne til de begivenhetene han skildrer.
Moderne forskning gjør Matteus fullstendig avhengig av annet kildemateriell. Dette henger jo også
sammen med det faktum at apostelens forfatterskap er trukket i tvil. Men dersom vi gjør alvor av
tanken om at Matteus kan være eneste øyenvitne av synoptikerne, burde kanskje nettopp dette
evangelium få “prioritet”?
 Kildehypotesen overser mulighetene for en personlig kontakt mellom forfatterne mens de arbeidet
med stoffet. Det er blitt sagt at den rådende kildeteori gjør evangelistene til slaver av skriftlige
kilder.
Sannheten er at vi faktisk vet lite eksakt om forholdene som på en tilfredsstillende måte kan forklare
forholdet mellom synoptikerne, men noe generelt kan vi si ut fra vår tidligere gjennomgang av
evangeliene:
 Matteusevangeliet er skrevet av en som selv fulgte Jesus og som var øyenvitne til det Jesus gjorde
og sa.
 Markus har hatt nærkontakt med apostlene - spesielt Peter (jf Papias-uttalelsen). På mange måter
kan det derfor være riktig å si at evangeliet gjenspeiler en “opprinnelig” form av den fortellende
forkynnelsen om Jesu liv.
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 Lukasevangeliet er resultat av personlig forskerarbeid (jf prologen 1,14). Prologen forteller om
både muntlig og skriftlig tradisjon bak det ferdige evangelium.
Likhetene mellom evangeliene kan kanskje (og alternativt) forklares ut fra:
 Felles muntlig apostolisk tradisjon,
 personlig kontakt mellom apostler og aposteldisipler og
 div. skriftlige kilder.
Forskjellene mellom evangeliene kan i hovedsak forklares ut fra:
 Det forskjellige siktepunkt og hensikt og
 evangelistenes forskjellige bakgrunn.
Når dette er sagt, må det også sies at dersom evangelienes likheter og forskjeller skal forklares ut fra
rene kildebetraktninger, finnes det i dag ingen troverdig teori som alternativ til fire-kildehypotesen.
Men uansett hvor avvisende eller aksepterende vi er i forhold til den rådende kildeteori, må det sies
her at den kristne kirke alltid har regnet med at tilblivelsen og samlingen av evangelie-ordet er en
prosess der Den Hellige Ånde har vært med, jf. Jesu eget ord om dette i Joh 14,26; 16,12-15.

To-kilde-hypotesen: En oversikt

Markus
661 vers

Talekilden
ca 250 vers

Særstoff
Matt

Særstoff
Luk
Matteus
1068 vers

Lukas
1149 vers
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LITT OM LESNING AV SYNOPTISKE TEKSTER
Arbeid med synopsen: Oversikt over fargesystem:

MATT (rød)

MARK (blå)

Grønn strek = Q-stoff8 Blå strek når det er
uttrykk som bare
finnes hos en av de
andre
Blå strek i margen
=Mark-stoff hos Matt
(Understrekning når
det er Mark stoff som
Luk ikke har)
Rød strek = særstoff

LUK (grønn)
Rød strek = Q-stoff

Blå strek =Mark-stoff
(Understrekning når
det er Mark stoff som
Matt ikke har)
Grønn strek =
særstoff

Følgende synoptiske tekster følger som øvingstekster:
1
2
3

Jesu fristelse
Jesu dåp
Peters bekjennelse

Gå fram slik:
1) Start med å finne Markusstoffet hos Lukas og Matteus
2) Finn deretter fellesstoffet mellom Lukas og Matteus
3) Finn til slutt særstoffet hos Lukas og Matteus

8

Felleskilde for Matt og Luk
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3.
FORMTYPE
Aforisme

Utsagnsberetninger

Lignelser

Underberetninger

Andre
sjangere

Oversikt over undersjangere til
evangeliene
SÆRPREG
De korteste former av Jesus-ord (fyn-ord).
Kan ha karakter av en påstand, et spørsmål (Mk 8,36f), en
befaling/formaning (Lk 13,24) eller en antitetisk parallellisme (Mt
7,17) – eller kombinasjon Mt 8,20.
En kort beretning som munner ut i et kort og treffende utsagn. Noen
korte (to – tre vers) andre lengre (ti – tolv vers).

Billedtale med to grunnelementer: Sammenligningen og metaforen.
1) Sammenligningen: Bilde og sak står side om side (stikkord:
som, liksom: Vær kloke som slanger og troskyldige som duer)
2) Metaforen: Bildet står i stedet for saken: dvs. i overført
betydning (Dere er jordens salt, verdens lys)
Lignelse = en utvidet sammenligning: Billeddelen i
sammenligningen bygges ut og til til en liten fortelling.

EKSEMPLER
Mt 8,20; 10,24f;
Mk 2,21f; 8,35

Mt 9,10-13, 14-15; 12,1-8;
19,3-9; 22,15-22

Mt 5,13-14
Lk 13,32

De korte lignelsene i Mt 13:
Eks. Guds rike er som
sennepsfrøet som vokser til en
stor plante
Lignelsesfortelling = En utvidet lignelse – en omfattende fortelling: Kongesønnens brullup – Mt
En enkelthendelse, fortalt i fortid, gjennomgående med overraskende 22,1-14; arbeiderne i vingården
poenger.
– Mt 18,23-35
Allegori var hyppig brukt i Jesu samtid, og flere elementer i Jesu
Mt 13,1-9 = en allegorisk
lignelser kan forstås allegorisk.
tolkning av lignelsen om
såmannen (jf. også Mt 13,3643 alleg. tolkning av 13,24-30)
Har følgende formelle trekk: 1) Innledning: Klargj. av problemet, 2)
Selve underet, 3) Underet konstateres, 4) Ofte reaksjon på underet.
Følgende
1. Helbredelser: Den syke (eller mellommann) henvender seg til Mt 8,5-13; Mk 1,40-45
Jesus for hjelp, deretter mønsteret ovenfor.
2. Esorsismer: Jesu møte med demonbesatte, som ofte befries
Mt 8,28-34; Mk 1,23-28
uten at noen har bedet Jesus om det. Mønster: Konfrontasjon,
utdrivelse, konstatering av underet og reaksjon blant tilskuerne.
3. Forsørgelsesunder: Hvordan Jesus løser en nødssituasjon, jf.
Mt 14,13-21; 15,32-39
brødunderne. Særegent: Jesus selv ser nøden og tilveiebringer
en løsning. Ingen reaksjon (unntak Joh 6.14)
4. Frelsesunder: Jesu disipler i nød, Jesus griper inn. Forskjell
Ett eksempel: Mt 9,23-27
fra naturunder ved at disiplene retter bønn til Jesus om å gripe
Jesus stiller stormen
inn.
5. Åpenbaringsunder: Beretninger om Jesu guddommelige makt Jesus går på vannet, Mt14,22og hvor dette skaper sterke reaksjoner. De fleste tegn33; Peters fiskefangst Lk 5,11.
fortellingene i Joh.ev. hører hjemme her.
Ev. har også narrative tekster som ikke lar seg innordne i
ovenforstående kategorier:
Mt 1-2; Lk 1-2
 Barndomsfortelling
Mark 14-15 m/par
 Lidelsesfortelling
Fork. på fjellet Mt 17,1-7
 Beretninger om Jesus
Inntog i Jerusalem Mt 21,1-11

 Ættelister (med par. i GT)
 Hymner (med par. i GT)

Mt 1,117; Lk 3,23-38
Lk 1,46-55; 68-79; 2,29-32
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4. OVERSIKTER OVER DE
VIKTIGSTE INNLEDNINGSSPØRSMÅLENE TIL
EVANGELIENE OG ACTA
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DE SYNOPTISKE
EVANGELIENE
LESERKRETS/
MILJØ

AVFATTELSESSTED
AVFATTELSESTID

FORFATTERSPØRSMÅLET

INNHOLD/
SÆRPREG

MATTEUS
Vanlig antakelse: M.ev. blitt til i et
gresktalende jødekristent miljø:
Språket (god gresk), jødekristne
skikker forutsettes kjent, jf. også
oppfyllelsesutsagnene.
DSF: Antiokia-menigh. i Syria. Framh.
også ambivalensen til jødedommen.
Ev. blitt til i et miljø som ville unngå
unødvendig konflikt med jødene, jf.
DSF, 212-213.
Syria – Antiokia ? Ignatius i Atiokia
den første som gjør seg bruk av ev.
Arg. for sen avfattelse (etter år 70):
 Utvidelsen av lignelsen 22,7 (jf
24,1f) kan tyde på at Jerusalems
ødeleggelse har funnet sted!
 Dåpsbefalingen med treenighets”lære” og forordninger om kirketukten
 Markus-avhengigheten
Arg. for tidlig avfattelse (før år 70):
 Kap 24,2 og 15 gir seg selv ut for å
være forutsigelse
 Ireneus-uttalelsene (se note)
60-tallet
Oldkirkelig vitnesbyrd:
 Papias og Ireneus holder Matteus
som forfatter. 9
Skriftets ”selvvitnesbyrd”:
 Kap 9,9 presenterer M. som
tolleren, Lk og Mk pres. ham som
Levi! Matt. (ulikt Lk og Mk!) føyer
til ”tolleren”.
Nyere forskning har lagt vekt på at ev.
kan ha blitt til i ”miljøet rundt M.”
1) Vanskelig å anta at et øyenvitne
ville ha brukt Mk som kilde!
2) Ev. bærer preg av å være forfattet
på gresk. Ev. har ikke preg av å
være oversatt fra hebraisk/ arameisk
– slik Papias antyder.
 Den redaksjonelle struktur: 5 taler
av Jesus bryter rekken av fortellingssoff (DSF:214).
 Den frelseshistoriske sammenheng:
Jf. ættetavle tilb. til David og Abraham, 1,1. Oppfyllelsessitatene:
(over 60!) Jf. også de 3 ”hensiktsbestemmelsene”: 1,21; 9,13; 20,28.
 Teologien om Guds kongedømme/himmelriket, Jf spresielt i de 5 store
talene. Riket har både en nåtidig og
framtidig karakter
 Den dobbelte linje: Den jødisk
partikulære (10,5; 15,24) og den
universelle, jf. misjon 24,14; 28,19.
 Det eneste ev. som bruker ordet
”ekklesia”, jf. 16,18; 18,17 =det nye
gudsfolk med store fullmakter.

MARKUS
Hedningekristen leserkrets:
 Jødiske skikker forklares, jf 7,1-3; 14,12
 Mk oversetter aramaiske ord, jf 7,34
 Bruker ofte latinske ord og uttrykk, eks.
3,17; 5,41; 14,36.
Italia (oldk. trad. 160-180)

Italia – Rom (iflg. Oldk. trad.)
Klemes (100-t) og Origenes (200-t.) sier at ev.
ble skrevet mens Peter levde og under tilsyn
av ham. Da må ev. være avfattet før 65.
Ireneus (ca 185) sier at ev. ble skrevet etter
Peters død, dvs. etter 65.
Uansett kan stoffet ha blitt samlet før Peters
død. Tidsrommet mellom år 60 og 70 kan
være avfattelsestid.
Før/etter templets ødeleggelse år 70, avh. ofte
av syn på profeti! Jf. 13,2.

Papias-uttalelsen fra ca 135 10
Markus har altså oversatt fra Peters aramaiske
dialekt til verdensspråket. Arameiske ord slår
stadig igjennom i ev. Det faktum at Peter
omtales oftere enn i de andre ev. og at anerkjennende ord til Peter utelates, (jf. Mk 8,29
og Mt 16,17), mens irettesettende ord er
ekstra skarpe, (jf Mk 8,33 og Mt 16,23), kan
også vise tilknytningen til Peter. Detaljerte
opplysninger i ev. viser også klart at det må
stå et øyenvitne bak.
Markus er Johannes Markus vi møter i Act
12,12. M. var med Paulus på første reise, Act
13,5. Kom til brudd mellom dem, 15,37-39.
Senere opptrer han i, Kol 4,10. Han kalles
”min sønn” av Peter, 1 Pet 5,1.
 Framstillingen har en dynamisk og
anskuelig karakter. Jesu undergjerninger.
”Anskuelsesundervisning”.
 Jesus-bildet: preget av begrepene Guds
sønn og Menneskesønnen. 1) Fokus på sp.:
Hvem er Jesus? 2) og på lidelseshistorien
(”korsteologi”) DSF:208ff.
 Fokus på 3) disiplenes og deres rolle, deres
oppdrag – og ikke minst deres uforstand
og vantro framheves, 4,40; 4,13; 6,52;
7,18; 8,17.32f.
 Universalismen: Evangeliet er for – og
skal forkynnes for - alle folkeslag, 13,10;
16,15-20.
 Markus ev. har ”flere” avslutninger: 1)
16,9-20: Den lengste. Mangler i de eldste
håndskriftene. 2) 16,9: Den korte. Finnes
bare i noe få håndskrifter. 3) 16,8: Kan ha
vært den oppr. avslutningen. ??
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LUKAS
Leserkretsen ser ut til å ha vært
hedningekristne innenfor den greskromerske verden:
 Teofilus 1,3 som representant
 Lukas ser ut til å utelate typiske
jødiske temaer fra Markus-tradisjonen: Golgata - blir hodeskallen, rabbi blir mester, osv
 Perspektivet universelt, jf.
ættetavlen tilbake til Adam, 3,38
Cæsarea – under Paulus’ 2-årige
fangenskap??
Etter år 70 (80-tallet):
 1,1-4: mange har laget en framstilling - taler for sen avfattelse.
 Lukas har bruk Markus som kilde
 Den konkrete forforutsigelsen av
Jerusalems ødeleggelse 19,43;
21,20, skal vise at begivenheten
skal ha funnet sted. Ordlyden
preget av dette.
Før år 70: Avslutningen av Acta kan
tyde på at dette skriftet (skrevet etter
Lk ev.!) er blitt til mot slutten av
Paulus første fangenskap.
Oldkirkelig bevitnelse:
 Samstemmig oldkirkelig tradisjon
(fra sl. av 100-t.) sier at Lukas er
forfatter av dobbelverket
Luk/Acta.,
 En annen tradisjon (Eusebius) sier
at Lukas var syrer fra Antiokia,
og identifisert som legen Lukas
medarb. av Paulus, Fil 24; Kol
4,14 2 Tim 4,11.
Ut fra prologen 1,1-4 kan sies:
 Forf. er selv ikke øyenvitne og
hører med til annengenerasjons
kristne.
 En velutdannet person. Litterær
gresk osv.
 Evangeliets historiske troverdighet er betont, jf. 1,1-4 (Ev.=første
del av et historieverk: Lk-Acta.
 Evangeliet framstilles hos Lk som
frelseshistorie med et universelt
sikte. Lk den eneste av ev. som
bruker begr. frelse/ frelser.
 Den teologiske sammenheng
med GT/jødefolket betones, jf
kap 1-2 og alle GT allusjonene.
Språket er av denne grunn også
preget av en dobbelhet: Litterært
gresk påvirket av hebraisk
(”septuagintagresk”).
 Følgende temaer gis spesielt stor
plass: Ånden, frelse for de
fattige/utstøtte, marginaliserte
grupper som kvinner pg
samaritanere, bønnen og gleden.

Biskop Papias fra Hierapolis i Lilleasia, sier følgende (sitert etter Evsebius): ”Matteus nedskrev (el. samlet) utsagnene (dvs.
Herrens ord – ta logia) på hebraisk (/aramaisk) og enhver oversatte (el. fortolket) dem etter beste evne.” (ca. 130 e Kr)
I sitt verk mot vranglærerne (ca. 185 e Kr) sier Ireneus: ”Matteus har blant hebreerne også utgitt et evangelieskrift på deres eget
språk, mens Peter og Paulus i Rom forkynte evangeliet og grunnla kirken.”
10
Biskop Papias’ uttalelse om Markus/Markusevangeliet (ca 135 e Kr): Markus var tolk for Peter og skrev omhyggelig opp det han
husket, men ikke i rekkefølge, det som Herren hadde sagt og gjort. For han hadde verken hørt Herren eller fulgt ham, men han fulgte som
sagt senere Peter. Peter formet sin undervisning etter det aktuelle behov, men uten å gi Herrens ord i rekkefølge. Derfor begikk Markus
ingen feil da han skrev ned noe etter hukommelsen, for en ting la han stor vekt på, nemlig ikke å utelate noe av det han hadde hørt eller
gjengi det uriktig.
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JOHANNES
LESERKRETS

AVFATTELSESSTED
AVFATTELSESTID

FORFATTERSPØRSMÅLET

INNHOLD /
SÆRPREG

JOHANNESEVANGELIET
Forf. forutsetter både at jødiske skikker er kjent (eks.
påske) og han forklarer dem, jf. 2,6; 4,9b. Har spesiell
interesse både for samaritanere (kap 4) og for grekere
(7,35; 12,20f). 22,30-31 tyder på at forf. har et alment
sikte.
Flere oldkirkelige forfattere (sp Ireneus) nevner Efesus
som tilblivelsessted, da Johannes oppholdt seg der.
Forsøkene på datering svinger mellom år 40 og 140.
Følgende holdepunkter:
 John Rylands-papyruset (funnet 1935) datert til ca
125, kan tyde på avfattelse før denne tid.
 Er evangeliet blitt til i Efesus, mens Johannes levde
(jf. avf. sted), kan 90-tallet være et tenkelig tidsrom
for avfattelse.
 Er ev. uavhengig av synoptikerne, er det ingen grunn
til å datere det senere en disse (eks. 70-100).
 Biskop Ireneus, sitert etter Evsebius (ca. 185):
”Johannes, Herrens disippel, som lå ved hans bryst,
utgav sitt evangelium under sitt opphold i Efesus i
Lille-Asia.” (Ireneus var disippel av Plykarp, som
igjen var Johannes’ disippel!)
 Evangeliet selv synes å framheve Johannes som
forfatter, jf. 19,26 og 35; 13,23; 21,24. Hvem skjuler
seg bak ”den disippel Jesus hadde kjær”? Se
drøftingen av dette i DSF, s 232-233. Sannsynligvis
en av de to Sebedeus-sønnene – Jakob og Johannes,
jf. 21,2. Jakob ble henrettet år 44 (Apg 12,2),
Johannes derfor den mest tenkelige, jf opplysningen i
21,20-23 at han åpenbart skulle dø i høy alder.
 Moderne bibelforskning har reist tvil om apostelen
Johannes’ forfatterskap: 1) De som har skrevet ev.
skal ha hatt apologetiske interesser, trengte en apostel
å ”henge” forfatterskap på. Mot dette taler den gode
overensstemmelse mellom oldk. vitnesbyrd og
evangeliets eget om forf. 2) Ev. synes å ha blitt til i
etapper. Jf. forh. mellom kap 20,31 og kap 21. En
sluttredaktør? Er kap 15-17 senere innskudd?
Konklusjon: Ev. kan ha blitt til over lengre tidrom i
en johanneisk skole der øyenvitnet Johannes har
preget stoffet. Sluttredaktøren kan være ansvarlig for
uttrykket ”den disippel Jesus hadde kjær” – brukt om
evangeliets opphavsmann.
 Ev. har et klart uttrykt siktemål, skape tro, 20,31.
 Framstillingen har form av et vitnesbyrd, 21,24. Forf.
forstår seg selv som predikant. Dette påvirker ev: 1)
Språket: Ikke semittiske vendinger, men et universelt
religiøst språk (lys, mørke, osv.) Ord og uttrykk har
ofte dobbelt bunn eller symbolsk betydning, eks.
”løfte opp”: korset/opphøyelsen, 12,32. 2) Tematikk:
eks. Åndens rolle og gjerning, kap 14 og 16. 3)
Teologi: Vekt på betydningen av Jesu gjerning (”gjør
eksplisitt det som ligger implisitt i Jesusfortellingen”)
 I Jesus-presentasjonen betones hans guddommelighet: Jesus er det guddommelige skapelses- og
frelsesordet, prologen 1,1-14. Han er Guds lam 1,29;
Guds sønn 1,34.49; Messias 1,41; han som Moses/
profetene har skrevet om 1,45. Jf. også ”jeg er”utsagnene, 8,58; 18,6 =gudsnavn, (jf. LXX-ego eimi.)
Jesus er åpenbar for disiplene, men skjuler seg for
folket, jf. 6,15; 7,6.8.10.
 Jesu gjerninger framstilles som tegn-handlinger.
”Boken med de syv tegn”, 2,1-13; 4,43-54; 5,1-9;
6,1-13; 6,16-21; 9,1-7; 11,1-44. Tegnet peker alltid
på Jesus, og er et middel til tro.
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FORHOLDET: SYNOPTIKERNE OG
JOHANNESEVANGELIET
En sammenligning Joh.ev. og synoptikerne:
1) Stoffutvalg: Joh mangler følgende sentrale
fortellinger hos synoptikerne: Omtalen av Jesu
fødsel, fristelsesfortellingen, hans samvær med
”toldere og syndere”, forklarelsen på berget,
innstiftelsen av nattverden, lignelser og beretninger om at Jesus driver ut onde ånder
Joh har (særstoff): Bryllupet i Kana (kap 2) ,
samtalene med Nikodemus og den samaritanske
kvinne (kap 3-4), helbredelsen av den blindfødte
(kap 9), oppvekkelsen av Larsarus (kap 11),
fotvaskingen (kap 13), alle ”jeg er” utsagnene,
avskjedstalen (kap 14-17)
2) Tematikk/teologi: Begrepet Guds rike forekommer kun 2 g. Jesu person er hovedtema. I syn
er Gudsrike et hovedtema. Enkelte temaer får helt
andre proposjoner enn hos syn: Eks. Jesus-Faderen
og framstillingen av Ånden, kap 14 og 16. Med
dette får Joh et sterkere ”teologisk” preg enn syn.
3) Vokabular/språkbruk: Jesusord formidlet i
lange taler i Joh. og formidlet i sammenhengende
fortelling. Hos syn er Jesusord gjengitt i korte,
poengterte utsagn og i løst sammenknyttede
perikoper. Ulike temaer utfoldes hos Joh nærmest
på en mediterende måte (eks. livets brød kap 6). I
Joh et særpreget vokabular med hyppig anvendelse
av ord som lys, mørke, liv, død, kjenne, se elske,
sannhet, tro, vitne, verden, Faderen.
4) Jesus-bilde: Hos syn noe hemmelighetsfullt
ved Jesu person, jf. ”Messias-hemmeligheten”: en
utvikling i disiplenes forståelse av Jesu hemmelighet. I Joh ingen utvikling. Her er han Messias fra
første kap: 1,41. 49.
5) Kronologi/geografi: Joh omtaler tre påskefester, 2,13; 6,4; 12,1 og flere festreiser til
Jerusalem: 2,13: påske; 5,1: en av jødenes
høytider=pinsen, 7,2, 10ff.: løvhyttefesten; 10,22:
tempelinnvielsen; 11,5: påske. Hos syn bare en
påske, nemlig den siste. Joh dekker derfor et
tidsrom på 2-3 år! Jesus virker i Joh.ev. både i
Judea og i Jerusalem – og området imellom!, jf.
kap 4 (Samaria). Hos syn virker Jesus i hovedsak i
Galilea, bare siste uken drar han til Jerusalem.
Foreligger noen avhengighet mellom synoptikerne og Johannes-evangeliet?
I oldkirken mente man at Joh var skrevet som
supplement til de synoptiske evangelier. I dagens
forskning betones heller at Joh er skrevet uavhengig av de tre synoptiske evangelier. Vanskelig å
vite noe om dette, men relativt sikkert er: Dersom
Johannes kjente de synoptiske evangelier, har han
ikke gjort bruk av dem på samme måte som
Matteus og Lukas har brukt Markus (iflg den
rådende kildeteori).
Johannes-evangeliet som historisk kilde:
Eldre forskning var skeptiske til Joh evangeliet
som historisk kilde. Nyere forskning påpeker
imidlertid at Joh inneholder en rekke presise
detaljopplysninger om historiske og geografiske
forhold: 3,23; 4,5; 6,1; 8,20; 11,54; 18,13,
deriblant opplysninger som er blitt bekreftet av
arkeologiske utgravinger. Dette støtter at
evangeliet bygger på troverdige tradisjoner og at
det er basert på øyenvitneskildring.

TIL DOBBELTVERKET LUKASACTA

LESERKRETS
AVFATTELSESSTED
AVFATTELSESTID

FORFATTERSPØRSMÅLET

INNHOLD /
SÆRPREG

APOSTLENES GJERNINGER
Dobbeltverket Lukas-Acta (jf. Luk 1,1-4/Act 1,1-2) skilt i kanon (=enestående i Bibelen!).
 Hvordan forstå sammenhengen? Vanskelig å vite om Luk-Act opprinnelig ble skrevet som ett verk
– for deretter å bli delt av praktiske grunner (jf. ordet ”bok” Act 1,1 =papyrusrull på 10-12m! LukAct vil til sammen utgjøre ca 20m!), - eller om det har gått kortere el. lengre tid mellom avfattelsen
av de to delene.
 Skal de to delene behandles hver for seg eller sammen sjangermessig? For en behandling hver for
seg taler: at delene aldri har stått etter hverandre i kanon, også tidlig forsynt med hver sin tittel.
Dessuten: Acta foreligger i to tekstformer, den ”alekandrinske” (vårt NT følger denne) og den
”vestlige” – som er ca 10% lengre. Dette gjelder bare Acta og ikke evangeliet, og kan derfor tale
for at de to delene er blitt ”utgitt hver for seg. For en understrekning av enheten taler: Forordet i
Acta 1,1 knytter de to bindene eksplisitt sammen. Hva forfatteren selv har hatt i tankene bør
vektlegges i ettertidens behandling av verket. Men sjangermessig sett behøver man ikke å se verket
som en enhet: Bind 1 (Lukas-evangeliet) har klare likhetstrekk med antikkens biografi, mens bind 2
(Acta) har klare likheter med det antikke historieverk. 11
Jf. Lukasevangeliet.
Ut fra skriftets avslutning, kan det se ut som at Rom er avfattelsessted. Men dette behøver ikke være
tilfelle, da avslutningen i Rom stemmer med skriftets intensjon som er å følge evangeliets seiersgang
fra Jerusalem til verdens ende, jf. 1,8.
For en tidlig avfattelse (60-tallet):
 Avslutningen av Acta foregår historisk i Rom tidlig på 60-tallet. Men at skriftet ikke omtaler Paulus
død (64) behøver ikke tyde på tidlig avfattelse, da det ikke er en Paulus-biografi (jf. siktemål).
 Det finnes heller ikke hentydninger til brevlitteraturen i Acta, noe som kan (men ikke nødvendigvis)
tyde på en tidlig avfattelse. Jesu soningsdød og rettferdiggjørelse av tro, som var hovedemner hos
Paulus, er kun nevnt en gang hver i Acta, 13,38f og 20.28.
For en sen avfattelse (80-tallet):

Jr. argumentasjonen for sen avfattelse av Lukas-evangeliet.

Sannsynlig (jf. DSF:252) av skriftet er blitt til kort tid etter evangeliet på 80-tallet.
Jf. oversikten over Lukasevangeliet og Apg 1,1.
Til tross for visse uoverensstemmelser mellom ev. og Acta (se DSF:251) vitner de s.k. ”vi-avsnittene”
(16-10-17 / 20,5-15 / 21,1-18 / 27,1-28-16) om at en nær medarbeider av Paulus er forfatter.
Ireneus bevitner at legen Lukas var en av Paulus’ nærmeste medarbeidere og ”uadskillelig fra ham”.
 Særegent for Acta er at forfatteren arbeider bevisst som historiker (jf. note 3). Kontrollert mot andre
kilder og arkeologiske funn viser også at Lukas er en troverdig og påligelig historiker! Men skriftet
viser også at Lukas i aller høyeste grad arbeider som teolog, dvs. han setter fortellingen som de
første kristne og evangliets utbredelse inn i en teologisk ramme der Gud/Ånden også er aktør (jf.
tradisjonen fra Gt-historieskrivning, DSF:254).
 Særegent for Acta er også oppbygning og struktur: Acta er beretningen om hvordan evangeliet
formidles fra Jerusalem til jordens ender i Den Hellige Ånds kraft, jf. 1,8. Acta plan og struktur
følger altså denne tanke.
 Innholdsmessig er Acta unik som kilde til det liv som fantes i de første kristne menighetene. Uten
Acta ville vi ikke hatt noen sammenhengende framstilling av den eldste kirkes historie. Uten denne
historie ville vi ikke ha kjent til forholdene i den første kristne menighet og til kirkens første martyr
Stefanus! Vi ville hatt et svært fragmentarisk bilde av Paulus og hans misjonsvirkomhet (fra
brevene). Kirken ville trolig ikke ha feiret pinse – da det bare er Acta som beretter om
pinsedagsunderet!?

11

Noen ord om sjangeren historie: I antikken stod samtidshistorien høyt med bakgrunn i hvor høyt man betraktet
øyenvitneskildringen. Historikere skulle derfor helst selv ha opplevd og sett det de berettet om. Alternativet var å lytte til
andres øyenvitneberetning. I tillegg kom bruken av skriftlige kilder. Viktige kriterier for vurdering av slike kilder var: Ikke
legge noe til eller trekke noe fra. Dessuten (og vel så viktig): beretningen skulle være ”sannsynlig”. Generelt sett skulle
historiske framstillinger være sanne, nyttige og underholdende, men ikke underholdende på bekostning av sannheten.
Historiske framstillinger hadde i antikken en rekke fellestrekk: Et forord, der forfatteren kunne redegjøre for sin
metode, kommentere tidligere historikere, redegjøre for valg av emne, osv. Framstillingen ble bygget opp som ulike
begivenheter eller episoder i et bestemt tidsrom. Disse episodene skulle knyttes sammen i en helhetlig framstilling. Både
handlingsreferater og direkte tale var viktige virkemidler. Talene stod dessuten svært sentralt. Disse skulle forklare hvorfor
folk handlet som de gjorde. Idealet var å holde seg så nær den virkelige tale som mulig, men når man ikke hadde tilgang til
disse, ble talene ofte formet som ”situasjonen krevde”, som tale som passet for taleren og situasjonen.
Det fantes både gresk og romersk historieskrivning. I tillegg kom den jødiske/israelittiske, jf. historieverkene i GT.
Jøden Josefus (37-100 e. Kr.) skriver om jødenes historie for gresk-romerske lesere. For Josefus var Guds rolle i historien
vikgig. Lukas står i den samme tradisjonen.
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II
NT’s BREVLITTERATUR
DIV. BAKGRUNNSMATERIALE
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5.

DEN SOSIAL KONTEKST OG NT’ BREVER12

SOSIAL
Samfunnsforhold i antikken
STRUKTUR
Patron-klientforhold

Vennskapsforhold

Familieforhold

Filosofiens/
etikkens
funksjon

12

Kristne brev
Terminologi

Hierarkisk samfunn. Sabiliteten i samf. basert på
et kontraksforhold mellom ulike deler av folket.
Patronene sørget for mat og tjenster for dem under.
Klientene svarte med æresbevisninger. ”Ære og
ros”-forholdet får nedslag i brevlitteraturen.
Slike samfunnsforhold gjenspeiles også i de kristne
menighetene (jf. husmenigheter). Velstående
patroner fungerte som vertskap, Gaius i Korint,
Rom 16,23; Filemon i Kollosæ, Filem 1.
Svært sentral i det sosiale liv. Basert på
jevnbyrdighet. I antikkens Hellas stod vennskap
mellom menn høyt. Romerne understreket
samhørigheten mellom velstående familier. Men
vennskapsterminologien fikk også gjennomslag
alle typer brev fra alle samfunnslag. Brevets
viktigste funksjon ble å styrke og opprettholde
vennskap.
Familien var den grunnleggende enhet i antikken;
dvs. storfamilien: man, hustru, barn og slaver –
ofte også flere generasjoner. Hierarkisk struktur
med husfaren på toppen. Familien et sentrum for
handel og økonomi. I antikke brev slår ofte
familieterminologien gjennom også i brev av
forretningsmessig karakter.

Jf. uttrykket i Fil 4,8 at det er noe ”som
fortjener ros”. Paulus kan rose adressatenes tro:
2 Tess 1,3-4; Rom 1,8; 1 Tess 1,3. Også
balanse – ros og daddel/klandring: 1 Kor 11,2,
17, 22. Jf. også sendebrevene Åp 2-3.

Vennskapsterminologien står sentralt også i de
kristne brev! Jf. Kol 12,5; 1 Tess 2,17.
Ønsket om å besøke adressatene er også en
refleks av dette: Rom 1,11; 2 Kor 1,16; 2 Joh
12; 3 Joh 14.

De første kristne menighetene framstod som en
ny familie (jf. husmenigheten). Jesus selv
hadde brukt denne terminologien, Matt 12,4950; 23,8-9. Paulus taler om Guds familie (Ef
2,19), Guds hus (1 Tim 3,15). Han betegner seg
selv som forvalter/husholder/far (1 Kor 4,1-2;
Ef 3,2; 1 Kor 4,14-15). I denne nye familie er
de gamle skillelinjene brutt ned, jf. Gal 3,28;
Filem 16.
Terminologien preger tonen i de kristne brev:
Paulus tiltaler leserne brødre (Rom 1,13; 7,1; 1
Kor 1,10ff: til sammen 130 ganger!)
Overbringelsen av personlige hilsener er også
typisk for familiebrev: jf. Rom 16,3ff; 1 Kor
16,19; Kol 4,10ff.)
Filosofien i antikken var rettet mot det praktiske
På dette felt kan Paulus sammenlignes med en
liv, den skulle bringe lykke og velstand, og vise
filosofs rolle i antikken. Hans rolle var ikke
veien til det gode liv. Filosofien skulle overtale
bare å overtale til å følge den nye veien, men
mennesker til å leve i overensstemmelse med dette. også å følge de nye på veien opp med
Bevet skulle overtale, men også veilede videre på veiledning og råd, jf. spesielt språkbruken i
denne veien. I brevet skulle læreren gi råd,
Acta 9,2; 19,9; 24,22.
formane, oppmuntre, korrigere og irettesette. De
Se ellers 1 Tess 2,11ff og 1 Kor 4,14-21.
fleste slike brev er parenetiske, dvs. formanende/
De fleste av Paulus’ brev kan plasseres innefor
rådgivende, men det finnes også eksemper på
kategorien formanende (parenetiske) og
læremessige, el. didaktiske, brev. Disse var av
rådgivende brev – da de har som hensikt å
praktisk karakter, og det ble satt fram konkrete
påvirke lesernes livsførsel. Paulus setter stadig
eksempler til etterfølgelse.
opp forbilder til etterfølgelse: Fil 3,17; 2 Tess
3,7; 1 Kor 11,1; Fil 2,5ff. Jf også 1 Pet 2,21.

Hva bestemmer hvordan et brev blir seende ut?
1) Avsenders hensikt eller formål med å skrive
2) Hvem man skiver til, dvs. hvem mottakeren er
3) Den sosiale kontekst
a)
Generelle samfunnsforhold
b)
Samtidens regler for tale- og skrivekunst
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6.

DEN ANTIKKE BREVFORM OG DE PAULINSKE
BREV

BREVETS
FORMELLE
SIDE
PRESKRIPT
Innledning

KORPUS
Hoveddel
(Få fastsatte
regler og
konvensjoner
for korpus. Men
regler fra den
antikke retorikk
kan gi nyttig
bakgrunn.
Iflg. Aristoteles
to nødvendige
deler i en tale:
1) Saksframstilling/tese og
2) argumenter.
Normalt vil
korpus
inneholde 4
deler:

ANTIKKE BREV

PAULUSBREVENE

Avsender/adressat og hilsen
”Claudius Lysias hilser den høyt ærede
landshøvding Feliks”

Innledning (exordium)
Skal fange tilhørernes oppmerksomhet og
deres velvilje.

Saksframstilling (narriato) og tese
(proposition)
En kort og presis presentasjon av
bakgrunnen for saken, men ikke nødvendig
om tilhørerne kjente sakens fakta.
Argumentasjon/bevisføring
(probatio/confirmatio)
Iflg. Aristoteles tre typer argumenter eller
bevis:
1) Taleren vil overbevise ved å skape tillit
til sin egen person, såkalte etiske bevis
(ethos).
2) Taleren søker å overbevise ved å
appellere til mottakernes følelser
(pathos).
3) Taleren søker å overbeise ved å angi
logiske bevis, appell til fornuft og
forstand (logos).
Epilog (peroratio)
Dobbel funksjon:
1) Gjenoppfriske hukommelsen
(oppsummering)
2) Påvirke følelsene (appell til harme og
medlidenhet)
I de antikke brev som regel svært kortfattet
EPILOG
Brevavslutning ”farvel”. Men også eks. på hilsener og
datering av brevet.
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Mønsteret beholdt, men utvidet. Nådeønsket
sentralt, jf. Rom 1,7; 1 Kor 1,3; 2 Kor 1,2; 1 Tess
1,1
Også andre typer utvidelser hos Paulus:
 Ofte nevner han sine medavsendere
 Han presenterer alltid seg selv i forhold til Jesus
Kristus; som apostel, tjener, fange (NB: brevene
mer enn privatbrev!)
 Flertallet av Paulus’ brev er skrevet til
menigheter, ikke privatpersoner (jf. Filem).
Ofte derfor også en teologisk bestemmelse av
adressatene: eks. ”Guds menighet i Korint”, 1
Kor 1,2. Skriver også til flere menigheter i et
område: eks. 2 Kor 1,1; Kol 4,6; Ef. brevet.
Paulus bruker gjerne takksigelsen – der han takker
for adressatenes tro og kjærlighet – i denne sammenheng, jf. Rom 1,8-13; 1 Kor 1,4-9; Fil 1,3-11.
Takksigelse ikke standardelement i de greskromerske brev, men finnes paralleller i private brev.
I deliberative taler var det vanlig å komme med en
tese om hva taleren ville argumentere for.
Et tydelig eksempel på dette er Rom 1,16-17.

Hos Paulus er denne delen hoveddelen av brevene.
Eksempler hos Paulus:
1) Gal 1,10-2,21; 2 Kor 1,8ff.
2) 2 Kor 7,2 ff.
3) Gal 3,1 ff; Rom 1,18ff.

Typisk eksempel:
Gal 6,11-18.

Hos Paulus tre elementer som regel:
1) Fredsønske: Varierer i formen og mangler i
noen brev;1 Kor;Kol;1-2 Tim,Tit og Filem)
2) Hilsener: Mangler også i noen brev, (Gal; Ef, 2
Tess og 1 Tim)
3) Nådeønske: I kortform (Kol, 1 Tim, Tit) eller
lengre (2 Kor 13,13)

7.

TYPEINNDELING AV NT’s BREVLITTERATUR
ut fra retorisk sjangerbestemmelse

RETORISK SJANGER
BRUKT HVOR?

HVORFOR BLE
SJANGEREN
BRUKT?

FORENSISK
Rettstalen

Domsstolene




Klage og forsvarstale 2 Kor
Skulle overbevise en
jury om hvilken dom
man skulle felle

DELIBERATIV
Rådgivende

Folkeforsamlingen og
innenfor en politisk
ramme



Fraråde eller tilråde
en framtidig handling
(for eksempel krig)
Forsøker å
overbevise tilhørerne
om noe som var
gagnlig eller skadelig

1 Tess
1 Kor
Koll
Gal
(Fil)

Brukt ved samling
om felles verdier
Hensikten var å ære
noen, ikke å
oppfordre til felles
handling (jf. de to
andre sjangerne)

Rom
(Fil)

(etter regler for hvilke
sjangere som skulle
brukes og hvordan disse
skulle disponeres)



DEMONSTRATIV
Hyldningstalen

Merkedager i en
persons, famlies, eller
nasjons liv (eks. ved
militære seire)
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EKSEMPLER FRA
PAULINSK BREVLITTERATUR
(NB! Vanskelig å
sammenligne direkte)

8.

UNDERSJANGERE I BREVLITTERATUREN

FORMTYPE Bruk i antikken/formbeskrivelse Eks. i NTs-brevlitteratur (særpreg)
Brukt i undervisningsSpesielt i Rom 1-11.
Diatribe

Dyds- og
lastekatalog

sammenheng/filosofiskolene. Dialog
mellom lærer og imaginær
samtalepartner.
To kjennetegn: 1) Henvendelsen til en
imaginær motstander, ved f. eks. et
anklagende spørsmål (apostrofe).
2) Bruk av innvendinger og feilaktige
slutninger ofte i retoriske spørsmål.
Deretter begrunnelse for å avvise den
feilaktige slutningen, gjerne ved bruk
av retoriske spørsmål, historiske
eksempler, analogier og sitater fra
autoritative skrifter.
Opplisting av eksempler på aksaptabel
og uakseptabel livsførsel. Primært
parenetisk (formanende) funksjon.
Velkjent i hellenistisk litteratur, men
få og lite listepregede eks. fra GT (jf.
Ordspr 6,17-19; Jer 7,9; Hos 4,2).

Hustavler

En tekst som beskriver det rette
forhold mellom medlemmene i den
antikke storfamilie.

Hymne

Tekster med et klart poetisk preg og
som skiller seg ut fra konteksten de
står i. Kjennetegn: Rytmisk
oppbygging, bruk av parallellismer og
særegen terminologi.

Bekjennelses- Korte formelaktige utsagn som
uttrykker troen på Gud og Kristus.
formular

Formelen innledes ofte med ”at” eller
ordet ”bekjenne”. Formmessig nær
sammenheng med hymnen, jf. 1 Tim
3,16.

Alle stilens kjennetegn finnes i Romerbrevet:
 retoriske spørsmål, 2,3f; 8,3ff; 9,19-21
 apostrofe (den talende vender seg til tenkt
motstander): 2,1; 3,17
 abrupte svar, eks. ”slett ikke”: 3,2-9; 6,2; 7,7;
11,1
 historiske eksempler: 4,1-25
 sitater fra autoritative skrifter: særlig 9-11.
 bruk av innvendinger og falske konklusjoner: 6,1
og 15 (for å unngå at det trekkes gale slutninger
av hans teologi).
Stilen også i bruk i f eks Jak 2,14-26.
Paulus brukte formen inn i den historiske og
kulturelle situasjon han skrev inn i, jf. eks. Gal 5,1921 og 2 Kor 12,20ff.
Andre lastekataloger: Rom 1,29-31; 1 Kor 5,9f; 6,9f;
Kol 3,5-8; 1 Tim 1,9f; 1 Pet. 4,3; 2 Pet 1,5-7.
Dydskataloger: Gal 5,22-23; Fil 4,8; Kol 3,12-14; Jak
3,17; 2 Pet 1,5-7.
Pastoralbrevene har dyds- og lastekataloger knyttet til
kvalifikasjonskrav til menighetens lederskap: 1 Tim
3,27; Tit 1,7-9.
Den kristne hustavlen ser ut til å være overtatt fra den
hellenistiske omverden og den har hatt en apologetisk
funksjon: Den skulle vise at de kristne hadde en
livsførsel som var akseptabel i det romerske samfunn
og at de kristne ikke representerte noen trussel mot
samfunnets normer.
Ef 5,21-6,9: taler spesielt om gjensidig underordning,
og kan være et visst korrektiv til husfarens
dominerende stilling i det rom.-hell.-samfunn.
Kol 3,18-4,1: Domineres av uttrykket ”i Herren”,
som viser at alle relasjoner springer ut av relasjonen
til Jesus Kr.
1 Pet 2,18-3,7: omtaler spesielt rel. til øvrigheten og
har et apologetisk sikte.
1 Tim 2,8-15 og Tit 2,1-10; 3,1-7 ligner på hustavler,
men beskriver helst forhold i menigheten.
Man antar at slike tekster i brevene er hentet fra den
eldste kirkes gudstjenesteliv.
De viktigste tekstene: Fil 2,6-11; Kol 1,15-20; Ef
1,3-14; 5,14; 1 Tim 3-16; 2 Tim 2,11-13.
De fleste av hymnene er kristologisk orientert, og sier
noe viktig om ur-kirkens syn på Jesus.
Slike formler har trolig også sin bakgrunn i gudstjenestelivet i den eldste kirke. Den elste
bekjennelsen regner en med er: ”Jesus Kristus er
Herre”, jf. 1 Kor 12,3; Rom 10,9; Fil 2,11.
Bekjennelse-formularet er ofte to-leddet ut fra
teologien fornedrelse/opphøyelse, jf. Rom 1,3-4; 2
Kor 13,4. Også to-leddede bekj. som taler om troen
både på Gud og Kristus: 1 Kor 8,6 og 1 Tim 2,5.
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9.

PAULUSBREVENES GRUPPERING

De 13 Paulusbrevene deles vanligvis i 4 hovedgrupper:

1

2

3

GRUPPE
De eldste brev

BREVER
1. og 2. Tessalonikerbrev

TILBLIVELSE
Korint 50-52

De fire hovedbrev eller
kampbrev

Galaterbrevet: "Det kristne
frihetsbrev"

Korint eller Efesus
54 (?)

1 Korinterbrev: Paulus' etiske
hovedbrev

Efesus 55

2 Korinterbrev: Paulus' mest
personlige brev

Makedonia 56/57

Romerbrevet: Paulus' dogmatiske
hovedverk

Korint 57/58

Efeserbrevet: "Menighetsbrevet"

Paulus’ første
fangenskap i Rom
60-63

Fangenskapsbrevene

Kolosserbrevet: Den unike Kristus
Brevet til Filemon: Kristen
sosialetikk (slave/herre-forholdet)
Filipperbrevet: Kristen glede

4

Pastoralbrevene

1 Timoteusbrev: Menighetslivet i
Efesus.

Makedonia 63

Titusbrevet: Menighetslivet på
Kreta

Nikopolis 64

2 Timoteusbrev (2. fangenskap?):
Paulus' siste brev

Rom 64/67 (?)
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10. SYN PÅ FORFATTERSKAPET AV DE
PAULINSKE BREV13

1

2

Gruppe:
Ikke omstridte paulusbrev:

Hvilke brev:
Romerbrevet, 1-2 Korinterbrev,
Galaterbrevet, Filipperbrevet, 1
Tessalonikerbrev og
Filemonbrevet (7 brev)

Omstridte paulusbrev (sk. deutero-paulinske
eller pseudo-paulinske brev):
a) ”Moderat” utgave:

b) ”Radikal” utgave:

3

13

1 – 2 Timoteusbrev og Titus
brev (pastoralbrevene), skrevet
mot slutten av 1. årh. ev. i
begynnelsen av 2. årh. for å ta
vare på den paulinske tradisjon
mot bl.a. gnosisismen.
Pastoralbrevene + 2 Tessalonikerbrev (skrevet mot slutten av
1. årh. ev. i beg. av 2. årh.),
Kolosserbrevet (skrevet kort tid
etter apostelens død) og
Efeserbrevet (er basert på Kol)
Aksept av kanons 13 brev som
ekte paulinske

Kanons 13 brev som ekte paulusbrev

Noen ord om paulusbrevenes antall:
I NT’s kanon har vi 13 paulinske brev. Følgende steder i NT hentyder til tapte Paulusbrev:
1) Første Korinterbrev 5:9, som viser at Paulus skrev et brev til korinterne før 1 Kor i vårt
NT.
2) Andre Korinterbrev 2:4, som muligens hentyder til et brev som Paulus skrev mellom 1 og
2 Kor i vårt NT, det såkalte "mellombrev" eller "tårebrev.
3) Kolosserbrevet 4:16, som hentyder til et brev som Paulus skrev til menigheten i Laodikea.
4) Biskop Polykarp (ca. 69-155 e. Kr.) omtaler i sitt brev til filipperne brev som Paulus har
skrevet til dem (Pol Fil 3:2).
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11. KRITERIER FOR VURDERING AV EKTHET OG
UEKTHET AV DE PAULINSKE BREV14

HOVEDKRITERIER

Hva går kriteriet ut på?

Hvordan kan kriteriet vurderes?

1. Språk og stil

Undersøkelse av brevets vokabular,
setningsbygning og
argumentasjonsform



2. Teologisk profil

Spør om et (omstridt) brevs
framstilling av sentrale teologiske
spørsmål som f.eks. synet på
eskjatologi, ekklesiologi o.a.,
”stemmer” med de uomstridte brevs
framstilling

3.

Innordning i
Paulus’ liv og
virke

Passer brevet inn i det vi ut fra Acta
og paulusbrevne vet om Paulus’ liv
og virke?







14

Skal språk, stil og profil i et brev
vurderes må man ha en norm å
vurdere ut fra. Ikke tilstrekkelig å
henvise til de ikke-omstridte brev
da disse også er forskjellige.
Det må bli subjektivt å avgjøre hvor
store avvikene kan være i forhold
til uomstridte brev – før dommen
kan felles om uekthet.

Kriteriet kunne vært godt om vi
hadde hatt en fullstendig Paulusbiografi. Fragmentarisk kunnskap,
jf. bl.a. 2 Kor 11,23-33 og Acta.
Problematisk også fordi ikkeomstridte brev som Gal.br.
vanskelig lar seg plassere i Acta.

Noen aktuelle problemer knyttet til synet på paulinsk forfatterskap:
1) Utvalg av kriterier man vurderer ekthet og uekthet ut fra (se oversikt)
2) Fenomenet ”tidlig-katolisisme” i de paulinske brev (Se Den store fortellingen, s. 277 )
3) Fenomenet ”pseudepigrafi” og spørsmålet om paulinsk forfatterskap (Se Den store fortellingen, s.
278)
4)
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12. OVERSIKTER OVER DE VIKTIGSTE
INNLEDNINGSSPØRSMÅLENE
TIL NT’’s BREVER
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PAULUS’ ELDSTE
1 TESSALONIKERBREV
BREV
AVFATTELSES-TID År 50
AVFATTELSESKorint
STED
MOTTAKERE
Menigheten/de troende i Tessalonika
FORANLEDNING
OG HENSIKT

ACTA-REFERANSE
TEOLOGI

FORFATTERSPØRSMÅLET

Timoteus (jf. 3,2-6)kommer med både gode og
bekymringsfulle nyheter til Paulus mens han
oppholder seg i Korint.
Gode meldinger:

De troende står fast i troen, 3,6-10

De er ivrige til å bringe evangeliet videre,
1,8, og de er blitt et mønster for andre,
1,7.
Bekymringsfulle meldinger:

Beskyldninger er dukket opp mot
apostelen, 2,1-12

Spørsmål og forvirring om de siste ting,
4,13-18

Forvirring og rett kristent liv, 4,11-12.
Paulus skriver for å gi veiledning.
Acta 17,1-10

Teologisk refleksjon rundt Jesu
gjenkomst og de troendes samling
sammen med ham (oppstandelse,
bortrykkelse og domsprøve, jf. 1,10; 2,19;
3,13; 4,13-18; 5,23-24 (NB! Jesu
gjenkomst nevnt i hvert kapittel

Budskapet om Jesu gjenkomst blir bruk
som motivasjon for et hellig liv og for de
troendes helliggjørelse, jf spesielt kap 4-5

Budskapet om Jesu gjenkomst blir brukt
som motivasjon for de troendes tjeneste,
jf 1,8-10; 2,13
Ikke omstridt.
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2 TESSALONIKERBREV
År 50/51-52 (avfattet kort tid etter første brev)
Korint
Samme som første brev.
Samme generelle brevsituasjon som for første brev.
Nye trekk i situasjonen:

Forfølgelsen av de troende har tiltatt, 1,3-10.

Forvirringen om eskatologien har tiltatt, 2,2ff.

Problemene i forbindelse med etikken har
tiltatt, 3,6-15.

Samme som for første brev.

Ytterligere utdypning om de siste ting, om
Jesu gjenkomst, og spesielt konsentrert
framstilling om ”Herrens dag” og ”den
lovløse”, jf. spesielt kap. 2-3

Ytterligere utdypning om kjennetegnene på
sant og ekte krisent liv, 2,13-17; 3,1-15.

I bibelforskningen er det blitt reist spørsmål om
ektheten av 2 Tess:

Hvorfor har P. skrevet to så like brev (språk,
stil og tematikk stort sett det samme som 1
Tess)?

Tonen er skjerpet i 2. brev. En annen
forfatter?

Eskatologien virker forskjellig i de to brev; jf.
1 Tess 4,13-18; 5,1ff. og 2 Tess 2,1ff.

2 Tess forutsetter kjennskap til GT, som en
menighet hovedsakelig av grekere ikke kan
forventes å ha!
Mot dette kan sies:

Situasjon og foranledning bestemmer hvordan
brevet blir seende ut!

Eskatologien er ikke forskjellig, men det er
forskjellige sider ved eskatologien som blir
trukket fram, bestemt av forholdene i
menigheten.

Acta viser at de paulinske menighetene hadde
stor kjennskap til GT.

Dersom 2 Tess ikke er skrevet av Paulus, er
det en grov forfalskning. Mot dette taler P.
nettopp i dette brevet, kap 2,2!!

PAULUS’
HOVEDBREV
(1)

GALATERBREVET

1 KORINTERBREV

AVFATTELSES-TID Avhenger av adressatspørsmålet:

Følges den syd-gal. hypotese, kan brevet
være skrevet på 2. misjonsreise (i
Korint?) tidlig på 50-t.

Følges den nord-gal. hypotese, er brevet
sannsynligvis skrevet 54-55 under 3-reise
(i Efesus?).
Sannsynligvis avfattet mellom 50-55.

År 55

AVFATTELSESSTED
MOTTAKERE

Se over under avfattelsestid.

Efesus

To teorier ut fra ulik tolkning av hvem
galaterne var:

Den nord-galatiske hypotese: Landskapet
Galatia i det indre av Lilleasia. Dette
området besøkte Paulus også på 2. reise,
jf. Act 16,6 og på 3. reise, jf Acta 18,23f.

Den syd-galatiske hypotese: Galatia er
den romerske provins G. som i tillegg til
landskapet G. omfattet de sydlige
områdene Pisidia og Lykaonia, som
Paulus også besøkte på 1. reise, Acta
14,1ff.
Argumenter kan framføres for begge teorier og
det kan være vanskelig å ta stilling. NB!
læreboken lar dette være et åpent spørsmål.
Standpunkt her får imidlertid ikke innvirkning
på tolkningen av brevet.

Menigheten i Korint

Paulus virket her i 1 ½ år. Dette viser at
Paulus så byen som svært misjonsstratigisk
vikig. Han bodde og virket sammen med
Priskilla og Akvilas, samt Timoteus og Silas
(jf. Acta 18,1ff.)

Paulus grunnlegger en livskraftig menighet
som ble et betydelig misjonssenter med
betydning for misjonsvirksomhet i hele
provinsen , jf 1 Kor 1,2; 2 Kor 1,1.

Menigheten bestod hovesakelig av
hedningekristne (1 Kor 12,2) fra de ”svake
grupper i samfunnet (1 Kor 1,26ff.).

FORANLEDNING
OG HENSIKT

Etter Paulus’ andre besøk snudde stemningen
mot ham (4,15).

Grunnen var at ”noen” (1,7) forvirrer og
forvrenger evangeliet. Dette kan ha vært
lovorienterte jødiske misjonærer (uten
støtte av de andre apostlene!), som
motarbeidet Paulus pga. hans ”lov-frie”
forkynnelse. Hovedspørsmål: Hvordan
bli frelst? Ved tro og lovgjerninger, eller
bare ved tro?

Paulus må derfor forsvare sitt evangelium
og sitt apostelkall, 1,10-24; 2,1-21.
Acta 18,23ff – kap.19

Rettferdiggjørelse ved tro på Jesus- uten
lovgjerninger, jf. 2,16; 3,6-11.

Den iboende Jesus Kristus i den troende,
jf. 1,15; 2,20; 4,19

Det frie liv under nåden og i Ånden, jf.
3.23; 5,16ff.

Paulus har fått rapporter om

Umoral i menigheten, jf. kap 5-6

Splittelse og paridannelser, 1,20-12, 3,4-5;
11,18-19.

En fordreid kristen selvoppfatning hos
mennesker i menigheten (jf. begrepet:
pneumatikos, tungetale osv.), 2,14ff; 4,6.18;
5,2.6.
Paulus skriver for å korrigere og veilede.

Ikke omstridt

Ikke omstridt.

ACTA-REFERANSE
TEOLOGI

FORFATTERSPØRSMÅLET
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Acta 18,1-17 (Apollos i Korint Acta 18,24-19,1)

Etisk veiledning: Mot splittelse (1,10-4,21),
om samliv og seksualliv (kap. 5-7), tvister
mellom kristne (6,1-11) og om kristen frihet i
relasjon til offerkjøtt o.a. (kap 8-10).

Om menighetsorden (bl.a. nattverdens plass),
kap 11, og menighetsliv (bl.a. nådegavene og
Åndens liv), kap. 12-14.

Om oppstandelsen, kap 15.

PAULUS’
HOVEDBREV
(2)

2 KORINTERBREV

AVFATTELSES-TID To hovedsyn:

Det har gått relativt kort tid mellom de to
brev, Acta 19,21 / 20,1-2 og 2 Kor 2,1213; 7,5-7. År 56.

Det finnes rom for et ”mellombrev” (jf.
”tåre-brevet” 7,8) og et ”mellombesøk”
mellom 1 og 2 br. Jf 2 Kor 12,14; 13,1-2.
År 57.
AVFATTELSESUansett de to alternativer som er nevnt over
STED
har Paulus møtt Titus i Makedonia, og vi må
derfor anta at brevet er skrevet i Makedonia –
og at han der har for underretning om
situasjonen i Korint, jf. 7,5-7; v. 13ff.
MOTTAKERE
De kristne i Korint.

FORANLEDNING
OG HENSIKT

ACTA-REFERANSE
TEOLOGI

FORFATTERSPØRSMÅLET

ROMERBREVET
År 57 eller 58

Korint, jf. omtalen av Føbe fra Kenkreæ og Gajus
(med i Kor. menigheten 1 Kor 1,14) i kap 16,23.
På slutten av 3. misjonsreise – på veg til Jerusalem,
jf. 15,25.

De kristne (eg. hellige) i Rom, jf. 1,1 - ”organisert"
i hus-menigheter, jf. 16,5/14,15. En hedningekristen menighet med et markert innslag av
jødekristne.15
Rapportene har gått ut på:

Paulus skriver for å forberede sitt besøk, jf.

Tilliten til apostelen er til stede hos de
1,10-15; 15,22-23. Han ser ut til å forberede
fleste i menigheten, 7,5ff., men:
nye misjonsframstøt, jf. 15,24, fordi har ser ut
til å se sin oppgave i Lilleasia og Grekenland,

De moralske tilstandene er ikke som de
jf. 15,23.
burde være, 12,20-21; 6,14-7,1.
Paulus skriver tydeligvis for oppsummere og

Innsamlingen til Jerusalemsmenigheten er 
videreformidle sitt kristendomssyn til de
ikke i orden, kap. 8-9.
kristne i Rom, med en evangeliske teologi for

Judaistene er aktive i menigheten, kap. 1både jøder og hedninger
7; 10-13.
Acta 20
Rom-menigheten ikke stiftet av Paulus og derfor
”utenfor” Actas horisont.
Teologisk sett er Romerbrevet det mest

Et dypt personlig brev, preget av
systematiske av Paulus’ brever, og inneholder
selvforsvar og biografiske opplysninger.
apostelens refleksjon til følgende områder av

Brevet inneholder mye teologi rundt det
som har med den kristne tjeneste å gjøre, teologien:

Om frelsen og rettferdiggjørelsen, 1,16-5,21
kap. 1-9.

Om det nye liv og helliggjørelsen, 6,1-8,39;
12,1-15,13.

Om Israels/det utvalgte folks plass i
frelseshistorien, kap. 9-11.
Egentlig ikke omstridt, men det har vært
Det har vært diskusjon om kap 16 – om dette
antydet at deler at 2 Kor skal inneholde den
opprinnelig har hørt med til brevet:
korrespondansen som er gått tapt. Det finnes

16,25-27 er i en del håndskrifter plassert mot
imidlertid ikke spor i håndskriftene til dette.
slutten av kap 14, andre har versene både etter
14,23 og i slutten av kap. 16. Man kan tenke
seg at siste delen av brevet i ”sirkulasjonen”
av brevet har vært tatt ut pga. det personlige
preget.

Underlig at brevet har så mange personlige
hilsener, når Paulus ikke tidligere har besøkt
menigheten. Men mange av personene har
kjent fra Lilleasiatiske menigheter.

Den romerske historieskriver Svetoius skriver at keiser Claudius (41-54 e.Kr.) ”fordrev jødene fra Rom på
grunn av deres stadige bråk, forårsaket av Chrestus.” (jf. Apgj. 18,2). Dersom Chrestus er en feilskriving for
Krisus (Christos), var striden knyttet til forkynnelsen av Kristus blant jødene i Rom. Denne forkynnelse har
skapt så mye uro at myndighetene reagerte. Keiseren utsteder et dekret år 49, noe som gjør at også de fleste
kristne jøder må forlate byen, deriblant Prisk(ill)a og Akvilas, jf. Apg 18,2f. Etter keiserens død fikk imidlertid
jødene lov å komme tilbake til byen. Merk Rom 16,3 som taler om Priskilla og Akvilas befinner seg i Rom.
15
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FANGENSKAPSBREV
(1)
AVFATTELSESSTED OG TID

MOTTAKERE

FORANLEDNING
OG HENSIKT

ACTAREFERANSE
TEOLOGI

FORFATTERSPØRSMÅLET

EFESERBREVET

FILIPPERBREVET

Ulike teorier om hvor Paulus har sittet i fangenskap:

Efesus – ca 54-56?, jf 2 Kor 11,23 (6,5) der han vitner om de trengsler han var utsatt for i
provinsen Asia, og at han ofte har vært i fengsel. Han har også kjempet ”mot ville dyr i Efesus”,
1 Kor 15,32, som kan gå på fangenskap.

Cæsarea – 58-60?, jf Acta 23,23ff. Satt her i fangenskap i to år i påvente av at hans sak skulle
komme opp.

Rom – 61-63?, jf Fil 1,33; 4,22ff., Act 28,16. Også her 2 år i husarrest.
Acta beskrivelse av fangenskapet (jf 28,30-31, mener mange passer godt med situasjonsbeskrivelsen i
fangenskapsbrevene. Dessuten brukes i Fil 1,7; 13 og 17 begrepet ”preatorium” – borgen, som mange
mener passer best på situasjonen i Rom. Dette er imidlertid utsikkert, men de fleste holder på Rom
som det mest sannsynlige avfattelsessted. Til ulike synspunkter, se Den store fortellingen, s. 314-315.
Lite trolig at brevets innhold bare er tiltenkt de troende i De kristne i Filippi. Menigheten hadde
Efesus:
utgangspunkt i tre menneskers omvendelse:

”I Efesus” i 1,1 mangler i to av de eldste

Forretningskvinnen Lydia, Acta 16,13håndskriftene (Sinaiticus og Vaticanus + i Chester15.
Beatty-papurus 46)

En slavepike som ble utnyttet av sine

Paulus virket ca. 3 år i Efesus, og må derfor ha hatt
herrer, 16,16-18.
et dypt personlig forhold til menigheten. Et

Fangevokteren, 16,25-34.
”Efeserbrev” skulle man derfor ha forventet mye
mer personlig og situasjonsrelatert.
Brevet er mest tenkelig et sirkulasjonsbrev til flere
menigheter, jf Kol 4,16. Brevet har antakelig blitt lest
også i Efesus, og via avskrift der fått tillegget ”i Efesus”.

Tykikus, apostelens nære medarbeider, har kommet 
Paulus har mottatt en gave fra menigtil ham, jf 6,21-22.
heten som Epafroditus var kommet for
å overrekke og for å være til hjelp for

Paulus har antakelig hatt behov for å utdype sin
Paulus, 1,7-17; 2,25-30. P. takker og
forkynnelse om Guds veldige frelsesplan. Brevet er
gir utsendingen den beste anbefaling.
kalt Paulus’ ”åndelige testamente”.

P. varsler om at Timoteus vil komme
og at han selv planlegger et besøk,
2,24-25.

P. beroliger menigheten om at det som
har skjedd med ham har vært til fordel
for evangeliets utbredelse, 1,12ff.

P. advarer mot forskjellige grupper av
mennesker som ønsker å forvanske og
forvrenge evangeliet, jf kap 3-4.
Paulus’ virksomhet i Efesus, Acta 19.
Acta 16,13-40
Hans fangenskap i Rom, kap 28.
Brevet faller naturlig i to hoveddeler: 1) Lovprisning,

Om fellesskap i arbeidet for
kap 1-3 og 2) formaning, kap 4-6. Teologisk finnes to
evangeliet, for å utbre nåden, kap 1.
tematiske kretser som griper i hverandre:

Om den unike Kristus og hans

Om Guds universelle frelesplan fra evighet av –
fellesskap med den troende, kap 2-4.
virkeliggjort i Kristus og menigheten, kap. 3, jf.
1,10

Om menighetens/kirkens vesen karakter og
funksjon, kap. 2 og 4-6
Innvendinger i moderne tid er reist ut fra:
Ikke omstridt.
1) Språk og stil: Ulikt den ”tidlige” P. Ord og uttrykk
som ikke finnes i ”ekte” paulusbrev.
2) Teologisk profil: Menigheten/ekklesia universell
ikke lokal-menigheter som i de andre brev.
3) Forholdet til Kol.: Påfallende likheter. Ef.brevsforfatteren må ha brukt Kol.
Mot dette kan sies at brevets innhold og form avhenger
av siktemål, leserkrets og andre omstendigheter, jf. DSF,
s. 310-311.
Dessuten sterk ytre bevitnelse fra den første kristne tid
for paulinsk forfatterskap.
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FANGENSKAPSBREV
(2)

KOLOSSERBREVET

FILEMONS BREV

AVFATTELSESSTED OG TID

Ulike teorier om hvor Paulus har sittet i fangenskap:

Efesus – ca 54-56?, jf 2 Kor 11,23 (6,5) der han vitner om de trengsler han var utsatt for i
provinsen Asia, og at han ofte har vært i fengsel. Han har også kjempet ”mot ville dyr i
Efesus”, 1 Kor 15,32, som kan gå på fangenskap.

Cæsarea – 58-60?, jf Acta 23,23ff. Satt her i fangenskap i to år i påvente av at hans sak skulle
komme opp.

Rom – 61-63?, jf Fil 1,33; 4,22ff., Act 28,16. Også her 2 år i husarrest.
Acta beskrivelse av fangenskapet (jf 28,30-31, mener mange passer godt med situasjonsbeskrivelsen
i fangenskapsbrevene. Dessuten brukes i Fil 1,7; 13 og 17 begrepet ”preatorium” – borgen, som
mange mener passer best på situasjonen i Rom. Dette er imidlertid utsikkert, men de fleste holder på
Rom som det mest sannsynlige avfattelsessted. Til ulike synspunkter, se Den store fortellingen, s.
314-315.

MOTTAKERE

De kristen i Kolossæ. Menigheten var ikke

grunnlagt av Paulus. Men den kan være en
frukt av Paulus’ misjonsvirksomhet ut fra
Efesus, Acta 19, og muligens grunnlagt av

Epafras, jf. Kol 1,6-7.
Paulus har mye godt å si om de kristne i
Kolossæ, men urovekkende opplysninger har
også nådd fram til ham. Menigheten er truet
av vranglærere vedrørende: Visdomslære
(2,8), omskjærelse (2,11), spiseforskrifter og
hellige tider (2,16), engledyrkelse (2,18), syner
(2,8) og askese (2,20-23). Man antar at dette
kan ha sin bakgrunn i asketiske og mystiske
retninger innen jødedommen.

FORANLEDNING
OG HENSIKT




ACTA-REFERANSE


Paulus har iflg. Acta ikke vært i Kolossæ.

Ingen.

TEOLOGI







FORFATTERSPØRSMÅLET

Den truende vranglæren, jf. over
Et positivt apostolisk budskap om Kristus
og det kristne livet.

En unik presentasjon av den levende
Kristus konsentrert omkring følgende
hovedpunkter: Han har hele Guds fylde
(1,19), han er åpenbareren av Gud (1,15),
han er den førstefødte (1,15), han er
skapningens opphav og mål (1,16),
forsoneren (1,20-23) og seierherren på
korset (2,14-15) – samt menighetens
Herre (1,18; 2,19).
Det nye Kristus-liv basert på Jesu død og
oppstandelse, kap 2-3.

Pga. likhet og slektskap med Efeserbrevet, er
det paulinske forfatterskapet trukket i tvil. Jr.
for øvrig kommentar under forfatterspørsmålet
til Ef. brevet.
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Filemon og Appia, 1,1, sannsynligvis mann og
kone og forstandere for menigheten i Kolossæ,
jf. Kol. 4,17.
Onesimus, Filemons slave, hadde rømt fra sin
mester. Han var blitt omvendt hos Paulus i
Rom, og sendes nå tilbake til Filemon sammen
med Tykikus.

Brevet vil forberede den rømte slaven Onesimus’
tilbakevenden til sin herre.





Brevet er et unikt privatbrev fra Paulus til
Filemon.
Brevet har et spesielt sosial-etisk innhold der
apostelen ikke angriper slaveriet som
samfunnsordning, men setter fokus på
medmenneskelighet og hjertelaget. Derved
angripes slaveriet som institusjon innenfra – ut
fra den kristne brorskapstanke.
Brevet taler om det kristne felleskap uten
sosiale skillelinjer, bygget på likeverd,
gjensidig respekt og kjærlighet.

Ikke omstridt.

PASTORALBREVENE

1 TIMOTEUS BREV

TITUS BREV

GENERELL
PROBLEMATIKK

2 TIMOTEUS BREV

Den historiske situasjon:

Pastoralbrevene peker ut over Acta og forutsetter høyst sannsynlig en annen historisk situasjon
enn den vi finner i Acta, jf. DSF, s. 332-333.

Pastoralbrevene og andre brev vitner selv om at Paulus må ha blitt frigitt etter (2 årig)
fangenskap og at han har foretatt nye misjonsreiser, Fil 2,24, Filem 22. 1 Klemensbrev (ca år
95) nevner en reise til ”vestens ytterste grense”. I tillegg kan Paulus ha foretatt en reise til
Lilleasia (Efesus: jf bakgrunn for 1 Tim), til Kreta – jf bakgrunn for Tit – og til Makedonia.

Nytt fangenskap i Rom og død. Jf. bakgrunn for 2 Tim.
AVFATTELSES-TID År 63
År 64
To tradisjoner i synet på Paulus’
dødsår: Evsebius – mot slutten
av Neros regjeringstid – 67.
Men iflg 1 Klem (datert til 96)
jf. 5,1-6,1 synes det mest
sannsylige dødsår å være 64.
AVFATTELSESMakedonia, 1,3
Nikopolis, jf. 3,12
Rom
STED
MOTTAKERE
Timoteus, Paulus’ nære
Titus, nær medarb. av Paulus, Timoteus
medarbeider.
men ikke nevnt i Acta.
FORANLEDNING

Paulus har latt Timoteus bli 
Veiledning om

Paulus opplever et tøft
OG HENSIKT
igjen i Efesus. Brevet
menighetsledelse, 1,5ff.
fangenskap (1,16; 2,9) og
skrevet for å oppmuntre og 
har opplevd at medVranglære måtte
veilede Timoteus.
arbeidere har sviktet ham
imøtegås, 1,10-16, 3,9-11(4,16f). Han skriver derfor

Anvisninger for

Behov for veiledning om
for sin egen skyld.
menighetsorden og
hvordan kristenlivet
gudstjenesteliv.

Han skriver også for
skulle leves, 2,1-3-8
Timoteus’ skyld, som ser

Fremmed lære truer
ut til å ha mistet motivamenigheten: Myter og
sjonen og gløden i
ættetavler, 1,4ff; villedende
tjenesten, jf. 1,3-2,13.
lovforkynnelse, 1,7-11;
Ytterliggående askese, 4,15.

Han skriver også for
menighetens skyld, for å
veilede i forhold til vrang
lære, 2,14-4,5.
TEOLOGI

Om hyrdetjenesten

Anvisning om hvordan

Om tjenesten og
INNHOLD
eldstetjenesten skulle
fullførelsen av denne.

Om livet og ordningen i
organiseres.
menigheten.

Om å verne menigheten

Veiledning om rett og
mot vrang lære.

Om forholdet mellom den
falsk lære.
”vrange” lære og den
”sunne” lære.

Undervisning og rett
livsførsel i samsvar med
kristen tro.
FORFATTERMot paulinsk forfatterskap er blitt anført følgende argumenter:
SPØRSMÅLET
1) Beskivelsen av kirke- eller menighetsordningen. Menighets-situasjonen synes å ligne mer på
den etterapostoliske tid, enn på den karismatiske struktur i de første paulinske menighetene.
Mot dette: Embetsbeskrivelsen ikke identisk med den som for eksempel er beskrevet i Ignatiusbr. Embetene gis dessuten ikke en teologisk legitimering som senere, og endelig: Avstanden er
eg. ikke kort til ledelsesstrukturen i de tidlige paulinske praksis.
2) Bildet som tegnes av vranglæren. ”Gnosis” som (1 Tim 6,20) må ha å gjøre med gnosisismen
som er kjent først fra 2. årh. Mot dette: Beskrivelsen av gnosis behøver ikke sikte mot en fast
utformet gnosisisme, og P. bruker ordet både negativt og positivt.
3) Brevenes teologi er lite paulinsk. Eks.: Troen er et læreinnhold, ikke primært forhold til Gud.
Rettferdighet er blitt en dyd, ikke det rette forhold til Gud. Kristus er blitt frelser, et uttrykk
som sjelden brukes i de uomstridte brev, osv. Mot dette: I tillegg til klare paralleller til de
uomstridte brev, bestemmes innhold av språk og stil og av adressatens situasjon.
Til dette, se DSF, s. 329-333.
Dersom brevene ikke er skrevet av Paulus, skal de iflg. de fleste forskere være skrevet av en som
tilhørte ”Paulus-skolen”, mot slutten av 1. eller begynnelsen av 2. årh. Hensikten skal ha vært å
videreføre Paulus’ autoritet og demme opp mot vranglære. Dette synet reiser imidlertid så mange
vanskelige spørsmål, at problemen er mindre med å gå inn for paulinsk forfatterskap, jf. DSF, s. 332.
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NT BREV

HEBREERBREVET

AVFATTELSESTID

Noen holdepunkter for datering:

Brevet er sitert av Klemens av Rom år 96 (i 1. Klem. brev).

Dessuten nevnes Timoteus i brevet. Han må derfor fremdeles være i tjeneste.

Det kan også være at innholdet i brevet kan tolkes slik at tempeltenesten i Jerusalem fremdeles
bestod, dvs. før år 70. Men lite holdbar argumentasjon – siden brevet eg. ikke taler om
tempeltjenesten, men møteteltet/tabernaklet.

Henvisningen til forfølgelsene og veilederne som er gått bort (13,7 og 17) kan passe tiden mellom
Neros forfølgelse og templets ødeleggelse.
Siste halvdel av 60-tallet (67-69), kan da være avfattelsestiden. Men dette er usikkert. Tidsrommet 60-90
er imidlertid nokså sikkert.
Brevets avslutning, 13,24, kan tyde på Italia/Rom: ”Brødrene fra Italia sender dere sin hilsen.” Men kan
enten bety at brevet er skrevet fra Italia, eller at forf. befinner seg et annet sted og overbringer hilsener fra
brødrene i Italia. At brevet nevnes i 1. Klem. brevt som er skrevet fra Rom, kan tyde på at Rommenigheten i hvert fall har kjent brevet godt.
Er brevet skrevet til jødekristne eller hedningekristne? Overskriften blitt til i det 2. årh. fordi man antok at
brevet var skrevet til hebreere. Mange forskere antar da også at det er slik pga. brevets innhold. Mot dette
kan im. 6,1 tale: Her står at adressatene i forbindelse med sin omvendelse har ”lært å tro på Gud”. Dette
passer ikke som utsagn om jøder.
Generelt kan man si at mottakerne kan ha vært i følgende situasjon:

De var blitt kristne ved apostolisk forkynnelse, jf. 2,3

De hadde gjennomgått trengsler og forfølgelser, jf 10,32-34; 12,4ff.

De hadde stagnert i sin vekst som kristne, jf. 3,12; 41; 5,11ff; 6,11ff.
En vanlig oppfatning har vært at brevet er skrevet som et oppgjør med jødedommen, jf. argumentasjonen
om at den nye pakt er ”bedre enn”, 7,19.22; 8,6; 9,23; 10,34. Situasjonen kan da ha vært at adressatene
har stått i ferd med å gå over til (ev. tilbake til) jødedommen. Problemet er at synet mangler støtte i
formaningsavsnittene, som ikke inneholder advarsler mot jødedommen, men som formaner til å holde fast
i den tro de har mottatt. Deres situasjon kan ha vært: Kan være snakk om hedningekristne som ved
lesning av GT har kommet i tvil om sentrale sider ved den kristne tro, f.eks. at de ved lesning av GT
(offerforskrifter o.a.) har kommet i tvil om sin egen offerløse gudstjeneste. Formaningene (se
Innhold/teologi) synes å bekrefte en slik tolkning.
1) Hebreerbrevet utvikler in særegen kristologi med vekt på:

Kristi storhet, sett i forhold til profetene, englene, Moses, Josva, Aron, kap 1-4

Kristus som den fullkomne yppersteprest, kap. 4,14ff.
2) Formaningenes ”teologi”:

Formaninger til å stå fast i troen på Jesus, jf. 3,12; 10,23

Formaninger til å utholde trengsler, jf. 10,32-39

Formaninger til å fullføre trosløpet, jf. 3,14; 6,11, 12,1ff.

Formaninger til helliggjørelse, jf. 12,14; 13,16

Forfatteren omtaler skriftet som - formaningens ord eller tale, 13,22. Brevet kan best bestemmes
som en formaningstale eller preken (homilie) som er skrevet og til en bestemt leserkrets med en
bestemt adresse. Merk også den muntlige stilen: ”Hvorfor taler jeg lenger…”, 11,32.

Oppfordrende konjunktiv ”la oss”, eks. 4,11; 10,22, er en form typisk for tidlige kristne prekener.

For øvrig kan det bemerkes at brevet ikke har noen innledning (som i brevene til Paulus), men brevet
har en avslutning med hilsener.
Ulike teorier om hvem som er forfatter:

De som holder på Paulus som forfatter, f. eks. alexandrinerne (Klements). Jf. til dette 13,23 omtalen
av Timoteus. Enkelte i oldkirken regnet Paulus som forfatter.

De som holder på et indirekte paulinsk forfatterskap, f. eks. ved Lukas.

De som argumenterer for en annen enn Paulus som forfatter, f. eks. Apollos eller Barnabas, jf. under:
I dag er det imidlertid få som holder på Paulus som forfatter. 16 Det vi kan si om forfatteren er:

Brevet er skrevet av en litterært dannet person som behersket klassisk gresk og retoriske virkemidler.

Forfatteren har vært godt kjent med GT, som han siterer fra Septuaginta. Viser slektskap med
teologiske og filosofiske tendenser sp. i Aleksandria (jf. Filo). Kjennskapet til jødedommen synes
heller ikke å være basert på kontakt med jødiske instisusjoner (tempel/synagoge), men på lesning av
GT. Derfor ikke sikkert at forfatteren selv har vært jøde.

Forfatteren hørte ikke til disippelflokken rundt Jesus, men mottok evangeliet fra ”dem som hadde
hørt ham”, jf 2,3, dvs. 2. generasjon kristne.

Han ser ut til å ha vært godt kjent blant de kristne lederne i urkirken, jf. 13,23, og at han kan ha hatt
kontakt med de paulinske menighetene (jf. det som sies om Timoteus).17

AVFATTELSESSTED

MOTTAKERE

FORANLEDNING
OG HENSIKT

INNHOLD/
TEOLOGI

BREVETS FORM
OG STRUKTUR

FORFATTERSPØRSMÅLET

Origenes: ”Hvem forfatteren er, vet Gud alene”, iflg Eusebius, KH 3.38.2).
Luther antakelse kan ha mye for seg; at han var en ”skriftlærd” og veltalende mann fra Aleksandria og at han
virket i de paulinske menighetene.
16
17
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KATOLSKE
BREV

JAKOBS BREV

AVFATTELSESTID

For en (svært) datering kan framføres følgende argumenter:

Synes bare å kjenne Jesus-tradisjonen i muntlig form.

Det er ingen hentydning til spenningsforholdet mellom
jødekristne og hedningekristne.

Menighetsordningen ser ut til å ha vært enkel, lærere og
eldste/presbytere, 3,1; 5,14.

Bruk av ordet synagoge for menighet, 2,2
Noen mener brevet kan være skrevet før apostelmøtet, år 49,
da problematikken fra møtet ikke gjenspeiles i brevet.
Usikkert, men 50-t. sannsynlig avfattelsestid.
Sannsynligvis Jerusalem – da Jakob var leder for
menigheten der (Gal 1,19).
Jf. 1b:

Adressatene var jøder, jf. ”de tolv stammer” og
”synagoge” for menighet, 2,2

De var kristne, 2,1: 5,7, jf. begrepet ”ekklesia” 5,14

De befant seg ”ute i fremmed land” eller i diasporaen,
1,1.

De var utsatt for prøvelser og trengsler, 1,2.4; 5,7-11

De var fattige kristne som var blitt urettferdig behandlet
av de rike, 1,9-11; 2,1ff

De svake i troen og umodne kristne, 2,1-3

AVFATTELSESSTED
MOTTAKERE

FORANLEDNING OG
HENSIKT

INNHOLD/
TEOLOGI

FORFATTERSPØRSMÅLET



Forfatteren vil tilskynde til å leve et kristenliv som er
troen verdig.

Forfatteren oppmuntrer i trengselen og appellerer til å
vente på Jesu gjenkomst.

Forfatteren gir veiledning i bønnelivet.
1) Brevets etiske innhold (som klart står i forlengelse av
den GT-lige og jødiske visdomslitteratur):

Om troens frukt i gode gjerninger, 2,14-26. Jf.
forholdet tro-gjerninger hos Jakob/Paulus.

Om troens utholdenhet i prøvelser, 1,2-4.

Om forholdet mellom bønn og liv(sstil), 4,13.

Om kristent liv og Jesu gjenkomst, 5,1ff.; 5,7ff.
2) Brevets ”dogmatiske” innhold18:

Om Gud (jf. jødisk gudsforestilling)

Om Kristus. Jakob har ingen referanser til Jesu død og
oppstandelse, men merk at Jak. br. er det skrift i NT
som inneholder flest henspeilinger på Jesus-ord av etisk
karakter. Se liste s. 351.

Om nyskapelse og frelse19.
Tre muligheter:

Jakob, sønn av Alfeus (bare i apostelfortegnelsene,
Matt 10,3; Acta 1,13. Vet ut over dette ingen ting om
ham!

Jakob, sønn av Sebedeus og bror av apostelen Johannes
(også bare i apostelfortegnelsene, Mt 10,2; Acta 1,13).
Led martyrdøden år 44, jf. Acta 12,1-2.

Jakob, Herrens bror (jf. Mark 6,3; Gal 1,19). Den
posisjon han har i NT og i tradisjonen kan peke ham ut
som forfatter. Tradisjonen sier han led døden år 62 e.
Kr.

JUDAS BREV



Dersom brevet er skrevet etter 2 Pet (se
dette), må tidfestingen avstemmes etter
dette.
Årstallene 50-90 holdes som
ytterpunktene når det gjelder tid for
avfattelse. Se s. 365.

Finnes ikke holdepunkt for å si noe om dette.
Jf. v b: Judas – hilser de kalte, de som er
elsket av Gud Fader og bevart for Jesus
Kristus.

En generell adressat.

Vi vet at vrang lære har sneket seg inn
bland de kristne Judas skriver til, v 4.
Beskrivelsen minner om 2 Pet, men mens
Peter advarer mot noe som kan komme,
er vranglærer ”i aksjon” iflg. Judas.

Jf. i forbindelse med dette adressatspørsmålet til 2 Pet.

Judas skriver for å advare mot
vranglærere.

Men han skriver også for å trøste og
oppmuntre.
To hovedtema synes å være dominerende i
brevet:

Oppfordringen til å kjempe for den
kristne tro.

Talen om Guds bevarende makt.

Forfatteren presenterer seg i 1,1:

Judas, gresk form av hebr. Jehuda. Kan
ikke være den andre av Jesu tolv apostler,
Judas - Jakobs sønn, Lk 6,16. Brevets
Judas stiller seg utenfor rekken av apostler, v 17.

Jakobs bror (jf. Gal 1,19), den respekterte
lederen for Jerusalemsmenigheten, jf.
Jak.br. Grunnen til henvisningen, kan
vær praktisk og ydmyk: Jakob var mest
kjent. Mest passende å framheve tjenerforholdet til Jesus, ikke brorskapet.

Som Jakobs bror – var han også bror av
Jesus. (Jf for øvrig 1 Kor 9,5).

Merk imidlertid at Jakobs brev skiller seg fra de paulinske – som har en ”to-deling”, først en lærende del med sentrale evangeliske
sannheter, og deretter en formaningsdel som bygger på det foregående. Denne strukturen har ikke Jakobs brev. Her drøftes ikke teologiske
lærespørsmål, men utsagnene som finnes i brevets formaninger har selvfølgelig et dogmatisk innhold (og konsekvens).
19
Utsagnene i kap 2,14-26 om forholdet mellom tro og gjerninger, er av mange blitt tolket som motsetning til hva Paulus sier omsaken, Rom
3,38. Men mye som tyder på at de to ikke står så langt fra hverandre som mange vil ha det til: Jakob taler om ”den som sier han har tro”,
men som ikke lar dette få konsekvenser for livet, 2,14. Det samme taler Paulus om, jf. Gal. 5,6; 1 Tess 1,3.
18

51

KATOLSKE
BREV

1 PETERS BREV

2 PETERS BREV

AVFATTELSESTID

Peter led martyrdøden under Nero, antakelig år 64. Brevet må
da være skrevet før dette.

Jf. forfatterspørsmålet. Dersom argumentasjonen
mot at Peter er forfatter fastholdes, må brevet få en
svært sen datering, kanskje ikke før 100-150.
Er Peter forfatter må brevet dateres før hans død
(64).

AVFATTELSESSTED

Hvordan skal ”Babylon” i 5,13 tolkes? Tre muligheter er
drøftet: En by i Egypt med navn Babylon. Babylon ved Eufrat.
Billedlig uttrykk om verdenshovedstaden Rom.
Når det gjelder de to første alternativene er problemet at
historien gir ingen direkte holdepunkter for alternativene. For
at det kan være Rom det siktes til, er at slik bruk av begrepet
Babylon også opptrer i Åp 17 og 18. Vi vet ut fra historien at
Peter også oppholdt seg i Rom.

Er en Peter-disippel forfatter, kan det være
sannsynlig at denne var stasjonert i Rom.
Med Peter som forfatter, jf. 1 Peters brev.

MOTTAKERE



2 Pet framstår virkelig som et katolsk eller allment
brev, jf. 1,1: hilsen til ”dem som ved vår Gud og
frelser Jesu Kristi rettferdighet har fått de samme
dyrebare tro som vi”.
(Med Peter som forfatter, jf. 1 Peters brev.)



FORANLEDNING
OG HENSIKT







INNHOLD/
TEOLOGI




FORFATTERSPØRSMÅLET

Lokalisert i navngitte geografiske områder, jf. 1,1, dvs. de
nordlige deler av Lille-Asia, som antakelig lå utenfor
Paulus virkeområde, jf. Acta 16,6-7. Det kan ha blitt
dannet menigheter i disse områdene både som en
konsekvens av pinsedagen og vekkelsen med utgangspunkt i Efesos, jf. Acta 19. Usikkert også om Peter selv
har virket i disse menighetene, eller om han har hatt
kontakt med dem via utsendinger.
Ut fra brevets innhold antas at adressatene har vært av
blandet sosial status og har bestått både av jøde- og
hedningekristne.

Peter skriver for å tilskynde de kristne til å vise kristne

Brevet har likheter med sjangeren
holdninger og kristen livsførsel under lidelse, med Kristus
”testamente” som var velkjent i samtidens
som det store eksempel, 2,12ff.; 3,13-17; 4,1ff. Men det er
jødedom: jf. 1,3-11, 12-16; 2,1-3a; 3,1-2.
lite sannsynlig at lidelsen går på direkte forfølgelse, men
Her gir apostelen formaning og profetiske
heller mistenkeliggjøring og spott, jf. 2,12; 3,16; 4,4.
utsagn om framtida.
Konsekvensen av dette kunne være sosial isolasjon.

Brevet har et veiledende og advarende preg.
Peter skriver for at de kristne skal se sine lidelser i lys av
Vranglæren truer det evangelium mottakerne
den herlighet som venter dem og for å tenne håpet midt i
har hørt Peter forkynne, og denne må
lidelsens mørke, 1,6ff.; 4,12; 5,1ff.: 1, 3 og 13; 3,15.
avsløres og imøtegås ut fra det sanne
evangelium som han selv har mottatt fra
Peter skriver for å minne om at de kristne skal være Kristi
Herren.
vitner midt under sine lidelser, 2,9; 3,2; 5,1

Om kristne holdninger og kristen livsførsel under lidelser To hovedområder:
for Kristi skyld

Om den truende vranglæren og evangeliets
sannhet og troverdighet, kap 1-2
Om Kristi og den kristnes veg gjennom lidelser til
herlighet

Om Jesu gjenkomst og det kristne håp, kap 3
Om det kristne håp

Om rett kristenliv i lys av Jesu gjenkomst,
kap 3
Om forkjellige former for vitnesbyrd og forkynnelse




Kap. 1,1 og en samlet tradisjon sier at forfatteren er apostelen
Peter .20
Det er i moderne forskning (og ut fra mer innholdsvurderende
kriterier) reist tvil om det kan være Peter som står bak brevet.

Brevet skrevet på elegant gresk. Var Peter (fiskeren fra
Galilea!) i stand til dette? Merk im. at brevet er skrevet
”ved hjelp av (eg. gjennom) Silvanus”, 5,12.

Brevet skal viser språklig slektskap med Paulusbrevene.
Kanskje kan Silvanus’ påvirkning også forklare dette, da
han også var Paulus’ medarbeider, 2 Kor 1,19; 1 Tess 1,1

De kristnes vanskelige kår som gjenspeiles i brevet, skal
passe best på forhold etter Peters død. Jf. ”ildprøven”,
4,12 da tolket som forfølgelse (noe som ikke var tilfelle
tidlig på 60-t.) Men ikke sikkert uttrykket går på dette!

Omtalen av Roma som ”dette Babylon”, 5,13. Skal være
en språkbruk som er blitt vanlig etter år 70. Men usikkert
om hvordan uttrykket har levd i ulike miljøer før denne
tid.
Alt i alt: Ingen avgjørende ”bevis” mot at apostelen har skrevet
brevet ved hjelp av Silvanus.

Det er reist tvil om ektheten av brevet av følgende
3-4 grunner, jf. DSF s. 357-358:

Brevet har henvisning til ”alle de brev”
Paulus har skrevet, 3,15ff. Disse ble ikke
”samlet” før nærmere år 100.

Forskjellene til 1 Peter er så store (60% av
vokabularet er annerledes!) at det er lite
trolig at det er samme forfatter.

Brevet gjør åpenbart bruk av Judas brev, noe
som tyder på datering etter Peters død år 64.

Det brev i NT det var størst skepsis til i
kanondannelsen. I den vestlige del av kirken
var det oversett fram til ca 350.
Argumentene mot Peter som forfatter kan
diskuteres, men er adskillig mer (historisk)
tungtveiende enn argumentene som anføres mot
ektheten av de paulinske brev.
Dersom Peter ikke er forfatter, er brevet trolig
skrevet av en dødekristen forfatter i et hellenistisk
miljø, og en Peter-disippel! I så fall er skriftet
pseudonymt.

Peter opptrer med 4 navn i NT: 1) Simeon (hebr. Shimeon) – brukt om Peter et par ganger. 2) Simon – (gresk form) er brukt om Peter ca.
50 ganger. 3) Kefas, omskr. av det aramaiske ”kefa” som betyr klippe. Jf. Mt 16. 4) Peter er den greske form for Kefas, og betyr også
klippe. Jf. kombinasjonen: Simon Peter, Mt 16,16.
20
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KATOLSKE
BREV

1 JOHANNES BREV 2 JOHANNES BREV

AVFATTELSES-TID
AVFATTELSESSTED

Knyttes brevene direkte til Johannes, må de tidfestes til 80-90-tallet.
Ingen holdepunkter i brevene for å si noe om dette, men vi vet at Johannes oppholdt seg i Efesus/Lille-Asia mot
slutten av sitt liv.
Brevet er mest sannsynlig et
Adressert til ”den utvalgte frue og Brevet er adressert til Gaius, v. 1.
rundskriv21 til menigheter i
hennes barn”, jf. v. 1:
Dette har vært en nær venn og
”sendebrevsområdet”, jf. Åp 2-3
To syn:
medarbeider av apostelen.
Dette var Johannes’ virkeområde.

Som en konkret kvinne, noe
Adressatene var utsatt for
Det brev som er nevnt i v. 9, mener
som stemmer dårlig med v.
forskjellig type fellesskapsnoen kan være 2 Joh brev, andre
4-5 og 8-10.
nedbrytende vranglære både på det 
mener det er et helt annet brev.
Symbolsk om en menighet
kristologiske og etiske området.
og dens medlemmer. Brevets
språk og innhold peker i
denne retning.
Kan være et ”dekknavn” pga.
presset situasjon.
Adressatene var truet av vrang
lære og en del levde ikke som de
skulle som kristne.
Forfatteren begrunner flere steder

Apostelen skriver for å

Brevet skrevet for å oppmuntre
hvorfor han skriver:
advare mot omvandrende
og støtte Gaius, som altså har

1,4 – ”for at vår glede skal
predikanter som forkynte
valgt å stå sammen med
være fullkommen”
falsk lære, jf. v. 8-10.
apostelen på sannhetens grunn.
Ut over Gaius er to andre per
2,1 – ”for at dere ikke skal

Han skriver også for å
soner nevnt i brevet:
synde”
tilskynde de kristne til å leve

Diotrefes, som omtales i lite
i sannhet og kjærlighet, v.4
5,13 – ”for at dere skal vite at
6.
fordelaktige ordelag. Han ser
dere har evig liv”
ut til å ha vært en egenrådig og
Forfatteren skriver også for å gi
2 Joh brev er ikke ”katolsk” i
autoritær leder og en problemapostolisk undervisning om
egentlig forstand, det har både
skapende person. Diotrefes har
kristentroens sentrale innhold –
avsender, adresse og personlige
hatt svært negative holdninger
mot vrang lære.
hilsener.
til apostelen og hans utsendinger.

Demetrius, apostelens
utsending. Var ukjent for
Gaius, men gis den varmeste
anbefaling av apostelen.

Om Jesus som sann Gud og

Om å tale om sannheten og

Om troskap mot sannheten og
sant menneske og som
leve i sannheten.
hva dette betyr for kristenlivet.
verdens frelser.

Om å tale om kjærligheten og 
Om å være medarbeider for

Om troens vesen og troens
å leve i den.
sannheten – også eksemplifisert
visshet – og om troens seier. 
ved det ”motsatte” – jf.
Om sannhetens og
Diotrefes.

Om det kristne liv (å leve i
kjærlighetens betydning for
lyset) og det kristne
og relasjon til kristenlivet.
fellesskap.
Det vi vet om forfatteren ut fra
Brevet har samme språk og stil
Til begrepet ”eldste”, jf. 2 Joh.
brevet er følgende:
som 1 Joh brev. Dette kan
Forskjellen i forhold til 2 brev – er at
indikere samme forfatter.
her retter brevet seg ikke til en

Han var øyenvitne til Jesu
Forfatteren presenterer seg som
menighet, men en enkeltperson.
liv, 1,1
”den eldste”.

Han var en som forkynte

Ordet er ikke brukt som
evangeliet, 1,13; 4,14
”vanlig” eldste, dvs

Han framstår som en apostel.
tillitsvalgt leder i

Likhet i uttrykksmåte,
lokalmenigheten.
terminologi og tankeinnhold

Her brukt mer som
med Joh. ev. tyder på at det
hederstittel, ikke som
er samme forfatter.
embetstittel. Dette bekrefter
Oldkirkelige forfatter stadfester at
utsagnet fra biskop Papias, jf.
forfatteren er apostelen Johannes
s. 292-293.

MOTTAKERE

FORANLEDNING OG
HENSIKT

INNHOLD/TEOLOGI

FORFATTERSPØRSMÅLET

21

3 JOHANNES BREV

1 Joh er høyst sannsynlig et rundskriv, men vi vet egentlig ikke hvilket forhold (og rekkefølge) det er mellom 1 Joh. og de
andre to brevene. En forklaring på forholdet mellom dem kan være, jf. DSF s. 362: 3 Joh er et anbefalingsbrev for
Demetrius, han som bringer brevene med seg. Det er adressert til Gaius, en av lederne for menigheten. 2 Joh er et brev til
hele menigheten og tjener som følgeskriv til 1 Joh som er en preken eller en kort teologisk avhandling.
Dette kan gi en forklaring på hvorfor 2 og 2 brev ble tatt vare på for ettertiden. I seg selv er de svært korte og ”ubetydelige”,
men fordi de er knyttet til 1 Joh, er de blitt bevart.
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III
NT’s APOKALYPTISKE
LITTERATUR
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13. GENERELT OM DEN APOKALYPTISKE
SJANGER
Begrepet
Apokalypse = åpenbaring (noe som blir avdekket)
(jf. kap 1,1: Jesu Kristi åpenbaring (gresk: Apokalypsis Jesou Christou)

Opprinnelse
Ca. 200 f Kr – 100 e Kr: en rekke apokalyptiske skrifter. For mange jøder ser det ut til at avstanden ble
for stor mellom profetenes framtidsløfter for Israel og de historiske realiteter (okkupasjon, osv.) ble for
stor: Verden (virkeligheten) blir derfor tegnet ond/negativ og problemene ville løses ved Guds nært
forestående inngrep.

Fellestrekk ved den apokalyptiske litteratur
1)

Form: En beretning i 1. person om åpenbaringer (drømmer/visjoner)

2)

Innhold: Formidler kunnskap av oververdslig karakter om menneskets liv og historie

3)

Funksjon:
 Legitimere budskapet ved henvisning til himmelsk opphav
 Gi adressatene en litterær erstatning for åpenbaringsopplevelsen
 Endre adressatenes oppfatninger/livsførsel i tråd med den nye kunnskap

Apokalyptisk virkelighetsforståelse





Den nåværende verden er ond og kontrollert av onde mennesker som er alliert med
djevelen.
Snart vil situasjonen bli dramatisk endret ved en guddommelig inngripen: Guds folk er en
presset minoritet som snart vil bli frelst ved at Gud sender sin Messias.
Dette fører til kamp mellom onde og gode makter, men utfallet er klart: Det onde vil bli
beseiret og ødelagt.
Til slutt vil Gud opprette et fullkomment rike der de rettferdige får sin lønn.

Innslag av apokalyptisk framstilling ellers i NT





”Den synoptiske apokalypse”, Mark 13, m/par.
Paulus: 1 Tess 4,13ff; 2 Tess 2,1ff.
Judas brev: (som også siterer den jødiske apokalypsen 1 Enoksbok (Jud 14f.)
Jf. også 2 Pet kap 2
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JOHANNES
ÅPENBARING
SKRIFTETS KARAKTER OG
HISTORISKE BAKGRUNN

”Så skriv det du har sett, det som nå er og det som heretter skal
komme.” Åp 1,19
1) Boken gir seg ut for å være et ”åpenbaringsskrift” (apokalypse), jf. 1,1-2, med paralleller
både til bibelsk og samtidig apokalyptisk litteratur.

Boken gjelder i hovedsak framtid og endetid.

Boken er preget av syner (visjoner)

Boken er preget av bilder og symboler, som: Lysestaker, stjerner, fakler, løven lammet,
horn øye røkelse, drake, skjøge.

Boken er preget av tallsymbolikk som: tretallet, firetalle (=skapningens tall), sekstallet
(=gudfiendtlighetens tall), syvtallet (=det hellige tall), titallet (=fullstendighetens tall),
tolvtallet (=Israels og menighetens tall)

Budskapet i boken er formidlet ved engler.
2) Åp. boken skiller seg imidlertid fra samtidens apokalyptiske litteratur, jf. bl.a.:

Forfatteren skjuler seg ikke bak et pseudonym som de jødiske apokalypser. Jf. 1,1; 22,8.

Åp. er ikke ensidig opptatt av fremtiden og endetiden, men har også et budskap inn i den
dagsaktuelle situasjon for de kristne, jf. for eksempel kap. 2-3.

Åp. har personen Jesus Kristus står i sentrum, den er ”Jesu Kristi åpenbaring”, jf. 1,1.
Samtidens ap. taler i vage ordelag om Messias som skal komme, taler Åp. boken om
Messias som allerede har kommet og som skal komme igjen som kongenes Konge og
herrenes Herre – slik de GT-lige profeter hadde forutsagt.
3) Boken gir seg ut for å være et profetisk skrift. jf. 1,3; 22,7.

Klare og dype røtter i gammeltestamentlige profetier, selv om det finnes ingen direkte
sitater. Over 278 hentydninger til GT av Åp.s 404 vers. Av GT ”henvisningene” dominerer
dem til Esekiel, Sakarja og Daniel.

Den nærmeste forankring for det profetiske stoffet i boken er i den nytestamentlige profeti,
særlig Jesu eskatologiske tale i de synoptiske evangelier.

Joh. Åp. er det eneste rene profetiske skrift i NT, og slik sett et sterkt vitnesbyrd om den
type autoritativ profetisk tale som Paulus antakelig sikter til i Ef. 2,20, jf. uttrykket:
”apostlenes og profetenes grunnvoll”.

FORTOLKNINGSMODELLER Vanlig å referere til 3-4 fortolkningsmodeller:
1)



Den tidshistoriske fortolkning:
Fra 17. årh. og framveksten av moderne bibeltolkning.
Boken fortolkes ut fra de samtidshistoriske forhold (på Johannes’ tid) og forstår bl.a.
symbolspråket ut fra dette.

Modellen begrenser budskapet til bokens egen tid og har ingen plass til det profetiske
framtidsbudskap, og kan derved komme i konflikt med bokens egne intensjoner, jf. for
eksempel ordet i 4,1.
2) Den kirkehistoriske fortolkning:

En tolkningsmodell som var rådene spesielt i tidsrommet 323 (Konstantin) til ca 1600.

Boken blir forutsigelser om begivenheter og personer i kirke- og verdenshistorien fra
Johannes tid til endens tid.

Ofte en allegorisk og spiritualistisk tolkningmetode. Tusenårsriket (kap 20) blir da for
eksempel kirkens tid. Dyret blir knyttet til aktuelle ”kandidater” i samtiden, osv.

Svakheten ved tolkningsmodellen er at den blir subjektiv og vilkårlig.
3) Den endetidshistoriske eller futuriske fortolkning:

Toneangivende tolkningsmåte i urkirken fram til Konstantin og har i nyere tid dukket opp
igjen i evangelisk-konservative kretser.

Forstår boken som profetier og syner om endetiden, dvs. tiden før Jesu annet komme.

Hovedperspektivet i tolkningsmodellen ligger på endetiden, men samtidsperspektivet kan
godt tone med. Johannes ser utvilsom endetiden i lys av sin egen samtid med
kristendomsforfølgelser osv. Hovedperspektivet er den åndskamp som allerede er i gang
mellom Guds rike og verdensriket, begivenheter som peker fram mot det framtidige
sluttoppgjøret mellom de guddommelige og satanske krefter i endetiden.

Budskapet derved rettet mot kristne og menigheter til alle tider, kanskje spesielt til dem som
opplever trengsel og forfølgelse.
4) Den motivhistoriske (alt.: idealistiske eller mytologiske) tolkningsmodell. Fra nyere tid.

Denne vil føre Åp. bokens billedspråk (symbolspråk) tilbake til gamle religiøse
uttrykksformer i orientalsk mytologi.

Budskapet blir tidløst om kampen mellom Gud og det onde.

Denne tolkningsmodellen tar symbolspråket på alvor, men tar ikke hensyn til at apokalypser
alltid var ment å ha et budskap inni en bestemt historisk situasjon.

Dette tolkningstradisjonen ser bort fra det faktum at Åp. boken selv utgir seg for å være en
unik åpenbaring og en profetisk bok.
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OPPBYGNING OG
STRUKTUR

Jf. kap. 1,19: som nøkkel for å forstå bokens oppbygning. To deler:
1) Den første hoveddel, kap 2-3: Budskapene til sendebrevsmenighetene.
2) Den andre hoveddel, fra kap 4,1 ”..det som heretter skal skje”. Denne delen inneholder de
store eskatologiske visjoner: de syv seglvisjoner, de syv basunvisjoner og de syv
vredesskålvisjoner. Finnes ulike syn på hvordan rekken av syner forholder seg til
hverandre. To hovedsyn:

Rekapitulasjonssynet, som innebærer at de ulike syn/visjoner er parallelle begivenheter, og
at de griper tilbake til det samme utgangspunkt, dvs. at de vender tilbake til begynnelsen og
skildrer det samme igjen.

Det progressive eller kronologiske syn som hevder at fremtidsvisjonene ikke gjelder de
samme hendelser, men at begivenheter som er i utvikling følger hverandre i tid. Innebærer
at det er en progresjon og stigning i fremstillingen av visjonene. (Jesu gjenkomst vil da
komme før ”tusenårsriket”!) Det forekommer også avsnitt som foregriper begivenhetenes
gang og peker framover (eks. kap 6,17; 7,9-17;11,15-18) og det finnes mellomavsnitt og
trøstesyner bygget inn i framstillingen (eks. 7; 10,1-11,14; 14,1-5).
Oversikt over innholdet i Åpenbaringsboken:
1) Innledning eller prolog: 1,1-8
2) Kallsvisjon: 1,9,20
3) De syv brev til de syv menigheter; 2,1-3,22
4) Visjonen av tronen i himmelen: 4,1-5,14
5) De syv seglvisjoner: 6,1-8,1
6) De syv basunvisjoner; 8,2-11,19; kap 12-14
7) De syv skålvisjoner: De syv siste plager: 15,1-16,21; 17,1-19,10
8) Visjonen av Kristi gjenkomst og dens følger: 19,11-20,15
9) Visjonen av fullendelsen: 21,1-22,5
10) Avslutning eller epilog: 22,6-7

FORFATTERSPØRSMÅLET

Hvordan forfatteren selv presenterer seg selv:

Han nevner sitt navn ikke mindre enn fire ganger: 1:1,4,9; 22,8.

Han framstår som åpenbaringsformidler; 1:1,11,19. Var ”i Ånden” da han mottok
åpenbaringene, 1,10.

Han er seg bevisst å være en nytestamentlig profet, 19,10; 22,9; 22,6-8; 22,18-19.
Forfatterens teologi og framstillingsmåte har mange likhetspunkter med de andre johanneiske
skriftene:

Dette gjelder eks. i synet på Kristus, (Jesus er Guds ord, dvs. logos: 19,13 jf. Joh. 1,1 og 1
Joh 1,1. Jesus er lammet, brukt 30 ganger i Åp.; jf. Joh 1,29,36. Jesus er seierherren, 5,5-6,
jf. Joh 12,31; 1 Joh 3,8),

det kristne universalistiske preget,

den tydelige jødiske bakgrunn,

framstillings”teknikken” (kontrastene!)
Det er blitt påpekt forskjeller mellom Åp. og de øvrige Joh. skriftene (noe som imidlertid ikke
behøver tale mot samme forfatter):

I synet på Gud: Åp. legger vekt på Guds allmakt, hellighet, rettferdighet og
domshandlinger, mens øvrige Joh. skrifter legger vekt på Guds kjærlighet.

I synet på de siste ting (eskatologien): Joh ev/brev har nåtidspreg, mens Åp primært går på
framtid.
Den oldkirkelige tradisjon taler også for apostelen Johannes som forfatter (særlig Justin Martyr og
Ireneus).

ADRESSATSPØRSMÅLET
DATERING

Adressatene og deres lokalisering:

De syv menigheter i Efesus, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea:
1:4,11.

Byene var forbundet med en stor romersk landevei slik at rundskrivet (NB. hele
Åpenbaringsboken! Se DSF, s. 372) lett kunne sirkulere mellom de syv menigheter.
De syv menighetene hadde hver sitt særpreg, men de hadde også fellestrekk:

De fleste var utsatt for trengsel og forfølgelse; 2,3. 9-10. 13; 3,10, noe som utvilsomt må ha
hatt med keiserdyrkelsen å gjøre.I perioden fra Nero (54-68) til Domitian (81-96) fikk denne
dyrkelsen virkelig gjennomslag og fikk status som statsreligion. Den kristne bekjennelse og
dyrkelse av Kristus som frelser og Herre fikk skjebnesvangre konsekvenser for de kristne.
Mest utsatt for forfølgelser var de kristne i de østlige provinser hvor keiserdyrkelsen stod
særlig sterkt. Dette var også bakgrunnen for at Johannes var forvist til Patmos, der han
skriver til de forfulgte menigheter i Lille-Asia.

Felles for menighetene var også behovet for å bli korrigert og veiledet. Alle menighetene
fikk høre: ”Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menigheten”!
Datering: Det finnes ingen konkrete holdepunkt, men Ireneus (iflg. Evsebius) sier at boken ”ble
skrevet mot slutten av Domitians regjerningstid” (keiser 86-96). Vanlig datering derfor 95.
Forskere har im. betvilt denne opplysningen og daterer boken tidligere (80-tallet).

SKRIFTETS HENSIKT

Bokens hensikt er:

Å gi nødvendig veiledning og formaning til kristne menigheter som mange av dem var inne
i en åndelig forfallsprosess pga kompromiss med de hedenske omgivelser og på grunn av
falske lærere.

Å trøste og oppmuntre de kristne menighetene. Jf. teologi og budskap.
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TEOLOGI OG BUDSKAP

Innholdet og budskapet i boken har følgende hovedtrekk:
1) Budskapet er rettet til en kjempende, men triumferende menighet! Den kristne menighet vil
gå gjennom trengsel – til seier!
2) Allmaktens Gud er på tronen og han har alt under kontroll. Den mest karakteristiske
betegnelse for Gud er ”Den allmektige” (gr. pantokratår) tilsv. LXX gjengivelse av hebraisk
”Herren Sebaot” eller Herskarenes Gud.
3) Den seirende Kristus skal komme igjen med makt og herlighet. Jesu gjenkomst er
hovedtema i boken, jf. 1,7-8 som signaliserer det hele boken sikter mot – Jesu gjenkomst i
herlighet. Følgende ”sider” ved den tilbakevendende Kristus betones i boken:
 Jesu gjenkomst er kulminasjonen av hans totale frelser- og forløsergjerning som
forutsetter hans offerdød og seiersrike oppstandelse, jf. uttrykkene ”Lammet” og ”den
førstefødte av de døde” i boken.
 Jesu gjenkomst innvarsles gjennom dramatiske begivenheter som går forut for
gjenkomsten (endetidstegn). Jf. tre rekker av visjoner: De syv seglvisjonene, de syv
basunvisjonene og de syv skålvisjonene.
 Jesu gjenkomst medfører unike endetisbegivenheter, som:
1) Kristus seirer over de antikristlige (gudfiendtlige) krefter,
2) Kristus holder dom over de gudfiendtlige makter – og alle mennesker,
3) Kristus gir oppstandelsesliv (den første og andre oppstandelse, kap 20)
4) Kristus vil herske ”i tusen år” (=en overgangsperiode til fullendelsen).
4) Boken gir endelig en visjon av det fullendte Gudsriket, kap 21:
1) Himmelen og jorden fornyes,
2) Gud tar bolig blant sitt folk og
3) Paradiset blir igjen en virkelighet på jorden.
Ringen sluttes dermed i frelseshistorien!!

Tillegg:
TALLSYMBOLIKKEN I
ÅPENBARINGSBOKEN

Åpenbaringsboken har en rik tallsymbolikk. Tallenes symbolske funksjon er en advarsel mot alle
forsøk på å regne ut tiden for endetidens begivenheter (jfr. Apg 1:7!). Men tallene skal heller ikke
ensidig oppfattes i symbolsk betydning uten noen tallverdi. Det tales f. eks. om trengselstider på
1260 dager eller 42 måneder eller 3 1/2 år (12:6, 14; 13:5; jfr. Dan 9:27), men det tales også om
Kristi rikes seierstid på 1000 år. Budskapet er: Trengselstiden er kort sammenlignet med den
herlighetstid som venter!

Tretallet er Guds tall og symboliserer hans vesen. "Han som er, var og kommer" (1:4, 8; jfr.
2 Mos 3:14); "Hellig, hellig, hellig er Herren Gud" (4:8; jfr. Jes 6:3). (Den tre-enige Guds
vrengebilde er den sataniske "tre-enighet": Draken, dyret og den falske profet; 13:1, 2, 11.)

Firetallet er skapningens tall. Det var fire representanter for skapningen ("livsvesener") ved
Guds trone (4:6; jfr. Esek 1:5). Skapningen sammenfattes i fire grupper og deres lovsang har
fire ledd (5:13). Menneskeheten omtales i fire kategorier: stammer, tungemål, folk og
nasjoner (5:9; 7:9; 11:9). Naturen inndeles i fire felter: jorden, havet, elver, himmelen (8:712; jfr. 16:2-8). Naturkatastrofene er av fire slag: tordenbrak, drønn, lyn, jordskjelv (8:5).
Det tales om jordens fire hjørner og fire vinder (7:1) og om jordens fire himmelretninger
(21:13)

Sekstallet er gudfiendtlighetens tall. Babylon (den antikristelige verdensby) nevnes seks
ganger, draken (Satan, djevelen) 2 x 6 ganger, dyret (Antikrist) 6 x 6 ganger og dyrets tall er
666 (13:18).

Syvtallet er det hellige tall (forekommer hele 54 ganger). Den Hellige Ånd fremstilles som
"de syv ånder" = utstrålinger av Guds Ånd som uttrykk for hele fylden av den
guddommelige Åndsåpenbaring (1:4; 4:5; 5:6). Det er syv menigheter som tilskrives,
symbolisert ved syv lysestaker og syv stjerner = menighetsforstandere (kap 2-3).
Åpenbaringsbokens oppbygging er preget av syvtallet: Det er syv brev til syv menigheter,
syv segl, syv basuner, syv vredesskåler (se disposisjonen.) I Åpenbaringsboken har vi syv
saligprisninger (1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7, 14). Kristi navn nevnes syv ganger og
Jesu navn 2 x 7 ganger.

Titallet er fullstendighetens tall. Smyrna-menigheten har trengsel i ti dager = kort tid (2:10).
Draken og dyret har ti horn (12:3; 13:1; 17:3). Dyret har ti konger som støttespillere
(17:12ff). (Jfr. de ti brudepikene i Matt 25:1, de ti sølvpenninger i Luk 15:8, de ti tjenere
med de betrodde pund i Luk 19:13.)

Tolvtallet er Israels og menighetens tall. Det er 2 x 12 eldste som representerer menigheten
for Guds trone (4:4). De beseglede fra Israels tolv stammer er 12 x 12 000 (7:4).
"Solkvinnen" har en krans med tolv stjerner på hodet (12:1). Det nye Jerusalem har en mur
med tolv porter, og navnene på Israels tolv stammer er skrevet på portene (21:12). Bymuren
har tolv grunnsteiner, og navnene på de tolv apostler er skrevet på grunnsteinene.
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14. SAMLINGEN AV DE NYTESTAMENTLIGE
SKRIFTENE (Kanonhistorien)
Anbefalt litteratur:

Det henvises til kanonhistorien i følgende innledningsvitenskapelige bøker:
Skandinaviske språk:
Hartman, L.: Nytestamentlig isagogikk, i En bok om Nya testamentet (Førata delen) , Lund 1973
Hellström, I.: Forstår du det du læser?, København 1983
Mosbech, H.: Nytestamentlig isagogik, København 1946-1949
Torm, F.: Indledning til Det nye testamentet, København 1965, 5. opplag
Uglem, O.: Inneldning til Det nye testamentet, Oslo 1973
Engelsk språk:
Carson, D. A., Moo, D.J. and Morris, L.: An Introduction to the New Testament, Leicester 1992
Guthrie, D.: New Testament Introduction, Illinois 1981
Kümmel, W. G.: Introduction to the New Testament, London 1982 (Tysk original: Einleitung in das Neue
Testament, Heidelberg 1973)
Lohse, E.: The Formation of the New Testament, Nashville 1981 (Tysk original: Die Entstehung des Neuen
Testaments, 1972)

1. Generelt om kanondannelsen og om begrepet “kanon”.
Kanonhistoriens oppgave
Den nytestamentlige kanonhistoriens oppgave er å besvare spørsmålene om hvorfor, hvor og hvordan
de nytestamentlige skriftene er blitt samlet til en autoritativ skriftsamling for kirken.
Det er to hovedinnfallsvinkler til kanondannelsen som vår framstilling vil forsøke å fange opp:
 Det historisk-deskriptive perspektiv, der spørsmålet om hvor og hvordan kanondannelsen har
foregått, er i sentrum.
 Det teologisk-normative perspektiv, der spørsmålet om hva de kirkelige og teologiske motiver har
vært for fikseringen av en nytestamentlig kanon, blir hovedsak.
Begrepet “kanon”
Det grekse ordet “kanon” betyr egentlig rør eller stokk. I profangresk ble ordet brukt i betydningen
målestokk, rettesnor eller regel. Slik er ordet også brukt f eks i Gal 6,16.
Ordet kan også bety tabell eller liste, fortegnelse.
Begge de sistnevnte betydningene av ordet ligger til grunn for måten ordet brukes på i “kanonhistorien”.

En lang prosess - fra ca år 150 til ca år 400 e Kr.
Ved utgangen av den apostoliske tiden hadde urkirken som hellig og autoritativ tradisjon evangeliene
og et antall apostoliske skrifter, der evangeliene, Apostlenes gjerninger og paulusbrevene har utgjort
grunnstammen.
Ved midten av 100-tallet var kirken tvunget til mer presist definere hva den oppfattet som hellige og
autoritative skrifter. Dette skjedde i forsvar mot Markions sterkt reduserte kanon - med Luk og 10
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paulusbrev, og mot de gnostiske forsøkene på å introdusere nye skrifter. Dermed var prosessen i gang,
som fikk noe forskjellig utvikling i øst og vest, og som ikke var avsluttet før nærmere år 400 e Kr.

2. Det historiske perspektiv: Kanondannelsen som prosess.
Vedlegg nr. 1 gir en oversikt over hva kanon inneholdt ved ulike stadier i prosessen, fra Markion ca
145 til Athanasisus ved slutten av 300-tallet.
Det førkanoniske stadiet (ca 40-140)
Allerede innenfor Det nye testamentet ser vi at det har foregått utvikling eller forskyvning av
autoritetsforståelsen fra personer med apostolisk autoritet i kirken til skrifter med slik autoritet, jf f eks
2 Pet 3,15-16. Den grunnleggende autoritet for den første menighet var Kristus selv. “Bak” Kristus i
hele NT den gammeltestamentlige skriftsamling (Skriften eller skriftene) som autoritet. I
“forlengelsen” av Kristus ser vi apostlene som den grunnleggende autoritet i ur-kirken. Vi skal si litt
om hver av disse autoritetsfaktorene.
1) Kristus
Den høyeste autoritet i ur-kirken var Kristus. Han var den oppstandne Herre, en Herre og Mester som
fremdeles levde og var nær i sin kirke. Jesus Kristus var utspringet for alt det den kristne menighet
stod for. Og kjernepunktet i den kristne tro var at Gud og mennesket var forsonet gjennom Kristi
gjerning. Jesu ord og Jesu gjerning utgjorde grunnfundamentet for kristen tro og for kristent liv.
Vi skal kort se på to sider ved denne grunnleggende Kristus-autoritet i kirken: Jesu autoritet må sees i
relasjon til den autoritet som “De hellige skriftene” (dvs de gammeltestamentlige skriftsamling) hadde
i jødedommen og for de første kristne.Jesu autoritet ble videreført av de personer som hadde fulgt ham
nært som øyenvitner og som han selv hadde videreformidlet sin autoritet til, nemlig apostlene.
Vi skal se på disse to faktorene hver for seg.
2) “Skriftene”
Paulus’ ord i 2 Tim 3,15 gjenspeiler på mange måter den grunnleggende holdning de første kristne
hadde til den gammeltestamentlige skriftsamling: “Helt fra barndommen av har du kjent de hellige
skrifter, de som kan gi den visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus.”
Jesus selv hadde erkjent de hellige skriftene (dvs det “kristne” GT) som en selvklar autoritet. Men han
hadde også framstått som en mann sendt av Gud (og som skriftene selv vitnet om, jf Joh 5,39!) som
hadde autoritet til å tolke den åpenbaringsautoritet som skriftene representerte, jf antitesene i Matt 5.
Ofte bygde han sin undervisning på ord og tekster fra Skriftene, jf hans tale i Nasarets synagoge, Luk
4,16ff.
Urkirken fulgte i Jesu fotspor i dette henseende. Både jødekristne og hedningekristne menigheter
brukte De hellige skrifter som Guds ord, som ble lest og utlagt i menighetsforsamlingene. I kristen
tolkning vitnet Skriftene om Jesus Kristus, den lovede Messias. De første kristne la vekt på at det var
Guds Ånd som hadde inspirert Skriftenes forfattere og som hadde vist dem hva han ville gjøre i
framtiden gjennom Kristus, jf 2 Pet 1,20f, 2 Tim 3,16.
3) Apostlene
Apostlenes autoritet hadde sitt utspring i Jesu Kristi autoritet. Som øyenvitner, som Jesu nærmeste
etterfølgere og som utsendte og autorisert av Herren selv, framstod de med en særegen autoritet i
urkirken. Dette var en autoritet som innebar at apostlene framstod både som forvaltere og
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videreformidlere av Jesus-tradisjonen, og som mennesker som hadde bestemmende myndighet i
spørsmål om lærespørsmål, etiske spørsmål og i menighetsordningsspørsmål.
Man kan si at den autoritet som apostlene framstod med hadde både en institusjonell og en karismatisk
side. Den institusjonelle gikk på det forhold at apostlene at apostlene var satt til tolke og
videreformidle nevnte Jesus-tradisjon i kirken. Den karismatiske side av apostlenes autoritet går på at
Jesus selv hadde lovet dem (og kirken som helhet!) Åndens hjelp og utrustning, jf f eks Joh 16,12ff;
Apg 1,8. Ett av apostlenes autoritetstegn i kirken ser også ut til å ha vært “Ånd og kraft som bevis”, jf
1 Kor 2,4.
Hva er så status når det gjelder “autoritets-spørsmålet” i kirken mot slutten av det første kristne
århundret? Fremdeles var det bare Skriftene, dvs GT, som var hellig skrift. Apostlenes var skrifter, og
de ble opplest i menighetsforsamlingene, men de hadde ikke status likestilt med GT. Det samme
gjaldt for evangeliene som etterhvert ble nedtegnet. Ved denne tiden, ja, helt fram til midten av 100tallet, har de skrifter som vi i dag kaller nytestamentlige, hatt karakter av å være skrifter som vitner om
og bekrefter en hellig tradisjon - fra personen Jesus Kristus.

De første ansatsene til en skriftsamling (ca 140-200)
1. Gnosisismen og Markions påvirkning på kanonprosessen
Som nevnt tidligere, var det to ytre faktorer som kirken stod overfor som påskyndet en sterkere
fiksering av kanon. Disse faktorene var gosisismen og Markion. Her skal vi si litt om hver av disse
faktorene.
Når det gjelder innholdet i gnosisismen, henvises det til tidligere gjennomgang av denne. Her skal
bare understrekes at den gnosisismen som tok opp i seg kristendommen, eller rettere den kristendom
som ble heretisk gnostisk, ville gjerne støtte sin tro og lære med hellig tradisjon - slik kirken for øvrig
gjorde det. Dette er bakgrunnen for at det skaptes en rekke apokryfe evangelier og apostoliske brev
(se senere ekskurs). I disse skriftene påstod man at det fantes nedlagt en hemmelig undervisning av
Jesus. Et slikt evangelium er f eks Tomasevangeliet, som ble funnet i Nag Hammadi i 1946.
Markion, som var biskopsønn fra Lille-Asia, kom til Rom i 139 som skipsreder. I 144 kom han i
konflikt med kirken i Rom og grunnla sin egen kirke. For bruk i denne kirken utformet han også en
egen skriftsamling ut fra sin egen læreoppfatning. Han forkastet GT, som han mente stammet fra og
handlet om jødenes gud, en streng rettferdig, hevngjerrig og ond Gud. Den nytestamentlige Gud, Jesu
Kristi far, var derimot den barmhjertige frelserguden. De første apostlene hadde judaisert Jesu lære
ved å ha trukket inn jødiske elementer i den.
Paulus hadde derimot bevart den ekte kristendommen. Men også de paulinske brev hadde blitt
forvansket i lovisk retning, mente Markion. Mot “de hellige skriftene”, dvs GT, stilte han opp en
samling av nytestamentlige skrifter som hellige skrifter. Disse bestod av et “renset” Lukasevangelium
og 10 “rensede” paulusbrev.

2. Den kirkelige kanondannelse i dens tidligste fase
I denne perioden befester de fire evangeliene sin stilling. At det var nettopp fire, verken flere (jf
gnostikerne) eller færre (jf Markion), bekreftes av Tatianus fra Syria. Han forfattet nemlig en
evangelieharmoni, dvs en sammenstillt evangelietekst basert på de fire evangeliene. Dette skriftet ble
kalt Diatéssaron (gresk: gjennom fire), som kan dateres til ca 170. Noe seinere bekreftes det at de fire
evangeliene har en etablert posisjon ved at store teologer som Ireneus (Lyon), Tertullian (Nord-Afrika)
og Klements (Aleksandria) alle har evangeliene med i sine lister.
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1740 fant bibliotekaren L.A. Muratori i Milano et fragmentarisk håndskrift av en kanonfortegnelse,
som er skrevet i Rom ca 180. I denne oppregnes ved siden av de fire evangeliene, Apostlenes
gjerninger, Paulus’ 13 brev, 2 Johannesbrev, Judasbrevet og Johannes Åpenbaring.
Bemerkelsesverdig er det at 1 Peters brev (som hadde en “etablert” plass bland apostelskriftene, jf
Ireneus og Tertullian) mangler, mens Peter-apokalypsen og Vishetens bok er tatt inn. Muratori kanon
presenterer og motiver for hvorfor en del skrifter gotas og andre ikke. Det avgjørende var at skriftet
har hatt apostolisk opphav.
3. “Novum testamentum”
I denne perioden ser man klart den tidligere beskrevne utviklingen fra personer med autoritet til
skrifter med autoritet. Mot slutten av 100-tallet har apostoliske skrifter som Paulusbrevene, 1 Peter og
1 / 2 Joh og Åpenbaringsboken full kanonisk gyldighet ved siden av de fire evangeliene hos de tre
teologene som er nevnt ovenfor - Ireneus, Tertullian og Klemens.
I denne periode er det altså at den kristne kirke som den nye paktens gudsfolk får Hellige skrifter ved
siden av den gamle gudspaktens skrifter. Det er også i denne perioden at denne skriftsamlingen
kommer til å bli kalt “den nye paktens ord” eller bare “den nye pakt”, latin: novum testamentum.
Denne betegnelsen finnes indirekte utsagt hos biskop Melito av Sardes (ca 180), som taler om den
gamle paktens bøker. Direkte utsagt finnes begrepet på gresk hos en anonym kirkelærer som ca 192
polemiserer mot montanistene. Tertullian bruker også uttrykket “novum testamentum”.

Kanonprosessen i Østens og Vestens kirker (ca 200-400)
1) Utviklingen i vest 200-350
Ved siden av de gammeltestamentlige skriftene, hadde den vestlige kirke ca 200 et NT på i det minste
21 bøker, jf Muratori kanon. De skriftene som ikke var med i denne var altså Hebreerbrevet og fem
katolske brev, 2 Pet, 2 og 3 Joh, Jak og Judas. 2 Joh, 2 Pet og Judas brev ble brukt sporadisk.
Grunnen til at Hebreerbrevet ikke fikk plass i kanon på dette tidspunkt kan ha vært dels det at det ikke
bærer en apostels navn og dels innholdsmessige ting (som benektelsen av “den andre bot” kap 6,6;
10,26 (I Rom hadde nemlig skriftet Hermas’ hyrden en posisjon - som tvert imot var positiv til en slik
andre bot).
2) Utviklingen i øst fra 200
Generelt kan vi som noe karakteristisk for kanondannelsen i den østlige delen av kirken si følgende:
Man var friere i kanonspørsmålet enn de mer presise vestlige teologer.
Man hadde en videre kanon enn i vest.
Man brukte i større utstrekning bøker som seinere kom til å falle innenfor de 27 autoriserte skriftene
også i vest.
Åpenbaringsboken har problemer med å “komme opp” i kanoniseringsprosessen.
Origenes (død ca 254), som var Klemens etterfølger som leder for kateketskolen i Alexandria, bevitner
hele vårt nåværende NT som kanonisk, og han deler skriftene inn i tre klasser.
Som godkjente skrifter (av flertallet av menigheter i hele kirken), regner Origenes de fire evangelier,
Apostlenes gjerninger, 13 paulinske brev, 1 Peter brev, 1 Johannes brev og Åpenbaringsboken, (jf den
vesterlandske kanon). Når det gjelder Åpenbaringsboken, er den uproblematisk for Origenes, men ca
260 angriper Donysios av Alexandria denne boken og stiller kritiske spørsmål til den både av språklig
og innholdsmessig karakter. Denne kritiske holdningen til Åpenbaringsboken holdt seg i lengre tid.
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Som skrifter som er noe usikre er de 6 gjenstående, Hebreerbrevet, 2 Peters brev, 2 og 3 Johannesbrev,
Jakobs og Judas brev. Som falske skrifter regner Origenes skrifter som Tomasevangeliet og
Egypterevangeliet.
Noe seinere enn Origenes (ca 303) presenterer biskop Evsebius av Cæsarea i sin kirkehistorie en
opptegnelse over NT skrifter som minner om Origenes’ liste. Åpenbaringsboken er rett nok tvilsom
også iflg Evsebius. Hovedinntrykket er imidlertid at det nåværende NT stort sett er blitt regnet som
kanonisk av Evsebius.
Denne prosessen ser ut til å få sin avslutning ved Athanasius’ (Alexandria) påskebrev år 367. Her er
vår nåværende NT regnet som kanonisk. Den listen som Athanasius satte opp førte til at disse
skriftene stort sett allment ble regnet som kanoniske, men debatten om Åpenbaringsboken skal ha
holdt fra fremdeles på 800-tallet.
3) Utviklingen i vest 350-400
Fra midten av 300-tallet begynner utviklingen i øst å gjøre seg gjeldende i vest, dvs at det ble skapt en
åpenhet for å ta inn de “gjenstående” 6 skrifter ut over de 21 etablerte. Bak denne utviklingen ligger
det faktum at keiser Konstantin hadde gjort kristendommen til en riksreligion. Dette medførte også
behov for en enhetlig kanon i kirken. 300-tallet var også en tid med sterke teologiske brytninger i
kirken, jf den ariske strid. Den debatt som fulgte i kjølvannet av disse stridighetene førte også kirkens
teologer nærmere hverandre.
Hieronymus kom til å spille en viktig rolle i den endelige kanonfiksering i vest. Etter flere reiser i
Østen, gav paven ca 382 denne bibellærde teologen oppdraget å gjøre en revidert latinsk
bibeloversettelse, i ettertid kalt Versio Vulgata (“den allmenne oversettelsen”). Han overtok i denne
den kanon som Athanasius hadde satt opp. Denne kanonoppfattelsen ble også besluttet av en nordafrikansk synode i Hippo i 393. Ca år 400 er altså NT i “vårt” omfang med 27 kanoniske bøker
akseptert i den vestlige kirke.
4) Litt om kanondannelsen i de syriske kirkene
Den syriske kirke - med sentrum ved Edesa ved Eufrats øvre løp, hadde ganske tidlig en mindre kanon enn den latinske og
den greske. I stedet for de fire evangeliene benyttet man Tatianus’ Diatéssaron, dernest Apostlenes gjerninger og de
paulinske brevene - der man inn inkluderte Filemons brev, men derimot innregnet Hebréerbrevet. De katolske brev og
Åpenbaringsboken var heller ikke med i den syriske kirkes kanon. På 300-talle skal man har benyttet et 3 Korinterbrev!
På begynnelsen av 400-tallet får den syriske kirken en offisiell bibeloversettelse, den såkalte Peshítta (“den åpne”). Her er 22
bøker tatt med som kanon: nemlig 4 evangelier, Apg, 14 paulinske brev (m/Hebreerbrevet), 1 Pet, 1 Joh og Jak. Etter
synoden i Efesus 431 skilte de østsyriske nestorianerne seg fra den øvrige kirke og beholt denne kanon på 22 bøker, mens de
vestsyriske monofysitterne etterhvert antok den greske kanon på 27 bøker.

3. Det kirkelige eller teologiske perspektiv: Om behovet for en
nytestamentlig kanon og om prinsipper for utvalg av skrifter
Hvilke behov drev fram samlingen av autoritative skrifter i kirken?
Man kan si at det var to hovedbehov som drev fram samlingen av autoritative skrifter i ur-kirken,
nemlig det vi kan kalle et “ytre” og et “indre” behov.
1. ”Ytre behov”
Det ytre behov bak kanondannelsen var kampen mot vranglæren. Markeon (ca 140) ga som vi har sett et kraftig puff i
kanonprosessen. I tillegg virket kampen mot to andre vranglæreretninger innen urkirken, nemlig kampen mot montanismen
og kampen mot gnostisismen. Montanistene mente at åpenbaringen ikke var avsluttet, men fortsatte gjennom den
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montanistiske profetene. I kampen mot montanistene var det nødvendig for kirken å slå fast hvilke skrifter som kunne
betraktes som åpenbaringsbærere. Gnostisismen gjorde også en fiksering av kanon nødvendig fordi det dukket opp en rekke
gnostiske skrifter som gjorde krav på å være autoritative.
2. ”Indre behov”
Det indre behov gikk på at det i de første kristne menighetene oppstod behov for å lese opp skrifter som var “utgitt” av
apostler, jf Kol 4,16; 1 Tess 5,27; 2 Pet 3,15. Dette førte da med seg at menighetene prøvde å skaffe seg avskrift av slike
skrifter som kunne leses opp. Dette framskyndet igjen utviklingen av skriftsamlinger til bruk i menighetene, samtidig som
det førte til en uensartet samling av skrifter i de forskjellige menighetene. Dermed økte også behovet for en avgrensning når
det gjaldt antallet på de skriftene som ble ansett for å være autoritative.

Hvilke prinsipper ble fulgt for utvalg av skrifter?
Spørsmålet synes å forutsette at utvalget av autoritative skrifter til den nytestamentlige skriftsamling
helt fra starten fulgte strenge formelle regler. Slik var det selvfølgelig ikke. Vi vet f eks ikke hvorfor
nettopp de fire evangeliene som vi har i vår skriftsamling har skilt seg ut. Vi vet heller ikke svaret på
hvorfor vi har nettopp de 13 paulusbrevene som er med i vår samling. De øvrige brev fra Paulus har
sikkert også eksistert i den aktuelle tiden. Er det slik at de skriftene vi har med har skilt seg ut pga sin
“indre verdi”? Det vi kan registrere er i hvert fall at de skriftene som er nevnt har fått en etablert plass
som apostoliske og autoritative skrifter ved siste halvdel av det andre århundret.
Det er imidlertid ting som tyder på at utvelgelsen av skrifter har foregått etter et tre-fire grunnleggende
prinsipper:
1) Det første er kravet om apostolisitet, noe som gjorde at en beholdt de skriftene som på en eller
annen måte stod i direkte forbindelse med apostlene. Apostlene selv gjorde krav på en spesiell
autoritet som følge av sitt apostolat, jf 1 Kor 9,1; 1 Joh 4,6. Svært tidlige i den kristne menighets
historie heter det at et av kjennetegnene ved menigheten var at den holdt fast på “apostlenes lære”,
jf Apg 2,42. Paulus sier at menigheten var bygd opp på apostlenes grunnvoll, Ef 1,20. Det er
opplagt at den apostoliske autoritet som var viktig for forkynnelse, liv og lære - også måtte bli
viktig for utvalg av skrifter.
2) Det andre var kravet om alder. Sammen med kravet om apostolisitet, hørte kravet om alder,
dvs. at skriftene skulle høre til i den apostoliske tid. Derfor var det aldri noen diskusjon om f. eks.
Paulusbrevene, 1. Peter og 1. Johannes. Mens f.eks. Hermas Hyrden ble avvist nettopp fordi det
var skrevet ”ganske nylig” (Muratori-fragmentets kommentar), dvs. etter den apostoliske tid.
Markus og Lukas ble derimot anerkjent, selv om de ikke var apostler, men var i direkte kontakt og
under innflytelse fra apostler.
3) Det tredje var kravet om at skriftene skulle være allment i bruk, anerkjent av de større og eldste
menighetene og i bruk ved gudstjenestene. De eldste menighetene med røtter og tradisjon tilbake
til apostlene, kunne være veiledende her. Sannsynligheten var jo størst for å finne en autentisk
tradisjon hos dem.
4) Det fjerde var kravet om ren evangelisk og apostolisk lære. Man aviste da skrifter som innehold
vranglære, spesielt har man vært på vakt overfor gnostisk vranglære. Det finnes et interessant
eksempel som belyser nettopp dette: Det fortelles om biskop Serapion i Antiokia ca år 200 at en
forsamling spurte ham om de kunne bruke det såkalte Petersevangeliet. Dette så jo lovende ut
siden det bar en apostels navn. Biskopen ga vistnok tillatelse til å bruke skriftet etter en rask
gjennomlesning, men etter nærmere granskning måtte han nedlegge forbud mot bruk av
Petersevangeliet - da han oppdaget det gnostiske innholdet.

68

16. DEN UTENOMKANONISKE LITTERATUREN

Anbefalt litteratur:
Borgen, P. m.fl.: Det nye testamentes omverden. Tekster i oversettelse med innledninger, Trondheim 1980.
Baasland, E. og Hvalvik, R. (red.): De apostoliske fedre – i norsk oversettelse med innledninger og noter, Oslo
1984.
Cartlidge, D.R. & Dungan, D.L. (Ed.): Documents for the Study of the Gospels, Minneapolis 1994.
Elliott, J.K.: The Apocryphal Jesus. Legends of the Early Church, Oxford 1996.
Evans, Noncanonical Writings and New Testament Interpretation, Peabody 1992.
Giversen, S.: Thomasevangeliet, København 1990.
Gärtner, B.E.: Apokryferna till Nya Testamentet. Urval och översätting, Stockholm 1972/1986.
Schneemelcher, W. (English translation edited by R. McL. Wilson):

New Testament Apocrypha: Volume one: Gospels and Related Writings, Cambridge/Louisville 1991.

New Testament Apocrypha: Volume two: Writings Related to the Apostles; Apocalypses and Related
Subjects, Cambridge/Louisville 1992.

1.

Hva mener vi med den utenomkanoniske litteraturen?

NT inneholder, slik vi har sett i den tidligere beskrevne kanonhistorien, bare et strengt utvalg av
skrifter - ut av et stort antall skrifter som handler om Jesu liv og gjerning, de første kristnes liv og
tjeneste og om kristen tro og lære. Man regner også med at mye av de skrifter som har eksistert i de
første kristne århundre har gått tapt - pga påstått heretisk (dvs vranglærende) innhold. Under kirkens
kamp - framfor alt mot ulike gnostiske retninger, gikk man nemlig hardt fram mot alt som ikke holdt
mål i spørsmål om historisk troverdighet og læremessig ekthet.
Men det må også understrekes at det i denne ikke-kanoniske litteraturen fantes skrifter som ble skattet
høyt i storkirken, ja, så høyt at noen av disse skriftene ble tatt med i 300-tallets store bibelhåndskrifter.
Dette gjelder spesielt de såkalt apostoliske fedrenes skrifter. (Se nedenfor.)
Med begrepet - apokryfe skrifter - mener vi skrifter som ikke allment ansees å tilhøre den bibelske
kanon, dette gjelder skrifter knyttet opp både til GT og NT. Navnet “apokryf” kommer av gresk:
apókryfos - som betyr skjult, hemmelig eller også - bortsatt/ “undersukket”.

2.

Oversikt over de ulike skrifter.

Apokryfe evangelier
Nazaréerevangeliet (2. årh.)
Hebréerevangeliet (midten av 2. årh.)
Ebjonitterevangeliet (2. årh.)
Egypterevangeliet (Egypt mellom 100-130)
Petrusevangeliet (etter 130)
Epistula apostorum, apostlenes sendebrev (mellom 160-170)
Barndomsevangeliene (2. årh.)
Jakobs Protevangelium
Tomasevangeliet
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Apokryfe apostelgjerninger (gnostiske og sterkt legendariske skrifter fra 2. årh.)
Paulusakterne (bl a om Paulus’ martyrdød under keiser Nero)
Petrusaktene, Johannesaktene og Andreasaktene som bl a forteller om apostelen
Andreas’ korsfestelse
Tomasaktene, som skildrer apostelen Tomas’ misjonsvirksomhet i India
Pseudoklementinske skrifter, som bl a forteller om hvordan Clemens av Rom ble
disippel av Peter

Apokryfe åpenbaringsbøker (apokalypser)
Peterapokalypsen, som skildrer helvete og paradiset (fra ca 140)
Hermas hyrden (skrevet i Rom før 150)

De apostoliske fedres skrifter
Navnet “apostoliske fedre” oppstod på slutten av 1600-tallet. Med dette begrepet mente man personer
som kunne være disipler til apostlene. Nå kan imidlertid ikke en del av de personene som er aktuelle
være aposteldisipler, for skriftene er forfattet for sent til det. De aktuelle skrifter er: (Oversikt etter
“De tolv apostoliske fedre” i norsk oversettelse med innledning og noter, red. Ernst Baasland og
Reidar Hvalvik, Luther forlag 1984.)
En kirkeordning:
De tolv apostlers lære eller Didaché (70-90)
Brev:
7 brev av Ignatius (ca 110)
Polykarps brev (ca 115)
Polykarps martyrium (ca 155-160)
1 Klemensbrev (96)
Barnabas brev (ca 130)
En preken:
2 Klemensbrev (ca 100)
Apologier:
Quadratus’ apologi (ca 125)
“Peters forkynnelse” (ca 125)
Aristides’ apologi (ca 140)
“Til Dognet” (160-180)
En apokalypse:
Hermas’ hyrden (ca 140)
Papias-fragmentene (ca 120)
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17. DEN NYTESTAMENTLIGE TEKSTENS
HISTORIE
Anbefalt litteratur:
Skandinaviske språk:
Hartman, L.: Nytestamentlig isagogikk, i En bok om Nya testamentet (Førsta delen, III) , Lund 1973
Lindeskog, G.: Handbok i bibelkunskap, Andra boken, kap. 9, Stockholm 1952/1966
Mosbech, H.: Nytestamentlig isagogik, København 1946-1949, § 45, side 822ff.
Torm, F.: Indledning til Det nye testamentet, København 1965, 5. opplag, Del G, side467ff.
Uglem, O.: Inneldning til Det nye testamentet, kap. VII, Oslo 1973
Engelsk språk:
Finegan, J.: Encountering New Testament Manuscripts. A Working Introduction to Textual Criticism, Grand
Rapids/Michigan 1974 (1980)
Kümmel, W. G.: Introduction to the New Testament, London 1982 (Tysk original: Einleitung in das Neue
Testament, Heidelberg 1973), Part Three
Lohse, E.: The Formation of the New Testament, Nashville 1981 (Tysk original: Die Entstehung des Neuen
Testaments, 1972), Part C

Hva er teksthistorie?

Det nye testamentets grunntekst er forfattet på gresk, men den kan ikke uten videre identifiseres med
et bestemt håndskrift eller en bestemt tekstutgave. Ved vitenskapelige metoder må den arbeides fram
fra en stor mengde av bevarte håndskrifter. Den delen av innledningslæren til NT som omhandler
arbeidet med håndskriftenes historie og det vitenskapelige arbeid for å framskaffe en så opprinnelig
tekst som mulig, kaller vi teksthistorie. Teksthistorien behandler følgende tema:
 Håndskrifttradisjonen for NT slik denne kommer til syne i de greske håndskriftene, i tidlige
oversettelser og i sitat fra de tidligste kristne forfatterne.
 Den trykte greske tekstens historie.
 Tekstkritikk, dvs bedømmelsen av ulike håndskrifter og varianter i tekstvitnene i spørsmål
om å nå fram til en så god tekst som mulig

1. Generelt om håndskriftene
Skrivemateriell
Papyrus
ble produsert av såkalte papyrusgresset, en plante som vokste i Nil-deltaet. Papuyrus ble laget av
margen på denne planten, som for øvrig kunne bli på tykkelse med en arm og bli opp mot 5-6 meter
høy. Papyrusarkene ble laget ved at planten ble skåret i remser som ble lagt ved siden av hverandre.
Et lag ble deretter lagt på tvers, og det hele lagt i press. Arkets bredde ble som regel 25-30 cm.
Arkene ble deretter limet sammen, og lengden på rullen kunne variere etter behov. Som regel var
rullene på ca 10 m, men det er funnet ruller på opp til 40 m.
Som regel ble det skrevet bare på innsiden av rullen, men enkelte ganger er det også blitt skrevet på
begge sider, antakelig fordi materialet har vært svært kostbart. (Jf Joh Åp 5,1 som taler om en bokrull
som er skrevet både innvendig og utvendig!) Når rullen ble lest, holdt man den uleste delen i høyre
hånd, mens den venstre rullet opp det leste etterhvert. Papyrus ble brukt som skrivemateriale i flere
tusen år, men det er ikke særlig holdbart dersom det utsettes for tørke og fuktighet. De fleste
papyrusfunn er gjort i Egypt.
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Pergament
er laget av dyrehud, geit, sau eller kalv. Huden ble fuktet og spent ut, tørket og glattet med pimpstein.
Hudene kunne limes sammen og bli en rull, eller de kunne brettes sammen og lagt inni hverandre - for
på den måten å få form som en bok. Et slikt hefte eller bok ble gjerne kalt en codex. Denne formen
overtok for rullen de første århundre e Kr. Da dette materialet var mer holdbart, fortrengte det
etterhvert papyrus. Utenom de papyrusfunn som er gjort, er de eldste håndskriftene skrevet på
pergament.
De fleste finnes også i codexer, bare et lite fåtall i ruller. Når kristendommen ble gjort til statsreligion
under Konstantin på begynnelsen av 300-tallet, fikk kirken også råd og mulighet til å skaffe seg store
pergamentcodexer. Det som er kjent som Vatikan- og Sinaicodexene, er slike kostbare codexer fra
300-tallet.

Skrifttyper og skriveteknikk
Med hensyn til håndskriftenes skrifttype, skilles det mellom de som er skrevet med “store” bokstaver,
dvs de såkalte majuskelhåndskriftene, og de som er skrevet med “små” bokstaver, dvs de såkalte
minuskelhåndskriftene. Majuskelen kalles også for uncalskrift, dvs at bokstavene skulle være en
tomme høye. I virkeligheten er de i underkant av en halv tomme. Denne stilen varte til et stykke inn
på 900-tallet, da minuskel-stilen overtok. Fra 1000-tallet er den enerådende.
Begge disse skriftformene ble skrevet sk scriptio continua, dvs uten skillerom mellom ordene. Den
greske tekstens aksenter finnes ikke, eller ikke øvrig tegnsetting. Senere prakteksemplar av
håndskrifter ble gjerne utstyrt med illustrasjoner, f eks den vanlige rikt illustrerte første bokstav i ulike
avsnitt. Det er også ganske vanlig å se at håndskrifter er korrigert, f eks med overstrykninger og
tillegg i margene. Når det i et håndskrift finnes flere slike korrigeringer, kalles gjerne den “underste”
prima manus, dvs “første hånd”.

Dateringsproblemet
Svært skjelden finnes det i et håndskriftene angitt noe som kan hjelpe i dateringsspørsmålet.
Dateringen foregår derfor på den måten at man ved å studere måten bokstavene i håndskriftene er
utformet på. Her kan man nemlig finne en regelbundet utvikling. Når dette sammenholdes med den
faktakunnskap som finnes på dette området er det mulig å datere håndskrifter pluss-minus 25 år. Bare
noen få prosent av håndskriftene er blitt til før 700-tallet, og bare 1/5 omfatter hele NT.
Den vitenskap som arbeider med disse og andre spørsmål knyttet til håndskriftene kalles paleografi av gresk palaios, som betyr gammel, og grafein, som betyr å skrive.

Kapittel og versinndeling
Den nåværende kapittelinndeling av NT ble gjort av Stephan Langton, kansler for universitetet i Paris
og sener erkebiskop av Canterbury, d. 1228. Versinndelingen ble innført av den parisiske
boktrykkeren Robert Etienne i hans utgave av NT 1551. I eldre tider ble bibelsitater angitt ved sitat
eller kort innholdsangivelse. Jf Mark 12,26, der Jesus sier: “Men at de døde står opp, det har dere vel
lest om i Moseboken? I fortellingen om tornebusken sier Gud til Moses: - -”.
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2. Om de greske håndskrifter til NT
Betegnelse og omfang
Det var J.J. Wettsein (d. 1754) som begynte å betegne håndskriftene med latinske, greske og hebraiske
bokstaver. En del av disse betegnelsene brukes fremdeles, men det var C.R. Gregory (d. 1917) som
førte hele “håndskrift-samlingen” inn i et betegnelses-system. Nyoppdagede håndskrifter får sitt navn
i tråd med dette system. Majuskelhåndskriftene angis med arabiske tall med 0 framfor tallet (01, 02,
osv). Minusklene får enkle tall 1, 2 osv. Lektionarier (dvs bøker med nytestamentlige tekster ordnet
til kirkelige lesning) angis med bokstaven l og en opphøyd tallnummer l1,2,3 osv.
I dag er det kjent 267 majuskelhåndskrifter og 2 764 minuskelhåndskrifter. I tillegg kommer 81
papyrushåndskrifter og 2 143 greske lektionarier.

Papyrushåndskriftene
Flertallet av papyrushåndskrifter er de eldste håndskrifter som finnes til NT, og de omfatter med få
unntak svært små tekstpartier, gjerne bare noen få vers. De største og mest verdifulle er blitt funnet og
er blitt utgitt de siste tiårene, nemlig Chester Beatty-papyruset som ble funnet i Egypt på 1930-tallet,
og Bodmer-papyruset (i sveitseren M. Bodmers samling) på 1950- og 60-tallet. Den førstnevnte har
med de fleste av de paulinske brev (- pastoralbrevene), Hebreerbrevet og Åpenbaringsboken kap 9-16
- og dessuten mindre deler av evangeliene og Apostlenes gjerninger. Bodmer-papyruset inneholder
nesten hele Lukasevangeliet, to Petersbrev og Judas brev. I tillegg kommer to fullstendige eksemplar
av Johannesevangeliet.
Alle disse nevnte tekstene dateres til 200-tallet. Forøvrig er det interessant å merke seg at det såkalte
Rylands papyruset (P52 i J. Rylands Library, Manchester) som inneholder Joh 18,31-33 på den ene
siden og v 37-38 på den andre, dateres til ca 125. Denne tidlige dateringen gjorde da den ble
offentliggjort 1935 at en og annen teologi som hadde datert Johannesevangeliet etter denne tid, måtte
tenke seg om en gang til.
VEDLEGG 1: En del av Bodmer-papyruset (P66).

Pergamentmajuskler
Den eneste kjente majuskelhåndskriftet til hele NT ble funnet av Tischendorfunder dramatiske
omstendigheter delvis 1844 og delvis 1859 i Katharinaklosteret på Sinaihalvøya. Håndskriftet ble
etter funnplassen for ettertiden kalt Sinaiticus. Skriftet inneholder den andre halvdel av GT (LXX) og
hele NT, dessuten Barnabasbrevet og deler av Hermas hyrden. Skriftet dateres til mitten av 300-tallet
i Egypt eller Palestina.
Noe eldre enn dette håndskriftet er det andre av de eldste og beste håndskriftene, nemlig Codex
Vaticanus, som siden 1400-tallet er blitt oppbevart i Vatikanbiblioteket i Rom. Her savnes
pastoralbrevene og Åpenbaringsboken.
VEDLEGG 2: En side av Codex Vaticanus og av Codex Sinaiticus.
Fra 400-tallet finnes det såkalte codex Alexandrinus, som inneholder ca halve NT, og codex Ephraemi
rescriptus, som også inneholder ca halve NT. Codex Alexandrinus tilhørte patriarken av Alexandrias
bibliotek, og ble på 1600-tallet gitt til kongen av England og finnes i dag i Britich Museum. Fra 500tallet finnes Codex Bazae, som inneholder evangeliene og en latinsk parallelltekst som ble brukt i den
vestlige delen av kristenheten.
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Minuskelhåndskrifter
Av verdi for den nytestamentlige tekstkritikk er de minuskler som går tilbake på viktige eldre kilder.
Flertallet av disse håndskriften har imidlertid en svært sein datering (middelalder), og av liten verdi
tekstkritisk sett.

3. De eldste oversettelsene og sitater hos kirkefedrene
Ved siden av de greske håndskriftene gir de tidligste oversettelsene og de nytestamentlige sitater hos
kirkefedrene verdifull informasjon om den eldste greske tekstens utforming. Syriske, latinske og
koptiske oversettelser ble gjort allerede på 100-tallet og de går derfor tilbake til en gresk tekst som er
eldre enn de eldste greske håndskrifter som vi kjenner.

De syriske oversettelsene
Tatianus’ Diatessaron: Ble til siste delen av 100-tallet. Spor av teksten finnes i syriske kirkefedres
skrifter eller i seinere oversettelser til bl a latin, arabisk og flamlendsk, men teksten finnes i dag ikke i
noe syrisk eksemplar.
De gammelsyriske oversettelsene: På 300-tallet ble det i Syria til oversettelser av de fire evangeliene
hver for seg. Denne teksten er bevart i to håndskrifter, nemlig Codex Syrus Curetonianus fra 400tallet, og Codex Syrus Sinaiticus også fra 400-tallet.
Peshíta, som ikke har med 2 Pet, 2 og 3 Joh, Jud og Åp, fra 400-tallet, og regnes for å være den
syriske kirkens parallell til den latinske Vulgata. Man mener at biskop Rabbula av Edesse (død ca
435), har vært en av de drivende kreftene bak denne oversettelsen.
Versio Philoxeniana fra begynnelsen av 500-tallet, er en revisjon av Peshíta gjort av monofysittene
etter at disse hadde skilt seg ut fra den katolske kirken. Bare 2 Pet,2 og 3 Joh, Jud og Åp er bevart.
Dette er også de skrifter som man valgte å komplettere Peshíta med. 100 år senere (616) ble denne
versjonen revidert i Egypt av biskop Thomas av Charkel (Haraclea). Biskopen forsøkte å få fram en
syrisk tekst som lå så nær den greske teksten som mulig. For ettertiden har denne oversettelsen fått
navnet Versio Harclensis.

De latinske oversettelsene
De gammellatinske oversettelsene: Behovet for en latinsk bibel ser ut til først å ha oppstått i NordAfrika og i Gallien (Sydfrankrike). Blant de kristne i Rom var nemlig gresk hovedspråk til langt inn
på 200-tallet. Den afrikanske og den europeiske tekstformen kan ha blitt tidlig - slutten av 100-tallet
eller i begynnelsen av 200-tallet. Håndskriftene til disse versjonene er imidlertid yngre, fra 300- og
400-tallet.
Vulgata: Pave Damasus (366-384) gav Hieronymus i oppdrag å lege en revisjon av de eksisterende
latinske oversettelser til Bibelen. Hieronymus gikk i arbeidet med NT ut fra en gammel-latinsk tekst
og korrigerte denne ut fra de greske håndskrifter. År 384 var evangeliene ferdige, 391 resten av NT,
og endelig 405 hele Bibelen. På slutten av middelalderen fikk denne versjonen navnet Vulgata som
betyr “den allmenne”. Fram til 1452 da den første bok-biblen (som var en Vulgata-versjon) ble trykt
(Gutenberg), eksisterte versjonen bare i håndskrifter. Antallet bevarte Vulgata-håndskrifter i dag
regnes til å være ca 8000.
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De koptiske oversettelsene
“Koptisk” er en betegnelse på ulike dialekter av egyptisk folkespråk fra den tiden da den kristne
misjon nådde Egypt. Og på to dialekter har sammenhengende oversettelser blitt bevart,nemlig den
sahidiske og den bohairiske. Den førstnevnte regnes å være fra ca 200-tallet (eldste håndskrift fra 300tallet), og den sistnevnt regnes for å være yngre, men før slutten av 300-tallet (da det eldste håndskrift
regnes til 300- 400 tallet). Bohairisk er fremdeles den koptiske kirkens språk.
Andre eldre oversettelser
På 3- og 400-tallet ble også de etiopiske, armenske, georgiske og gotiske oversettelsene til. Den
gotiske oversettelsen ble gjort av biskop Ulfila ca 370, og det best bevarte håndskriftet (Codex
Argenteus = “Sølvboken”) er oppbevart i Uppsala Universitetsbibliotek.
Sitater hos kirkefedrene
For det tekstkritiske arbeidet kan sitater hos kirkefedrene være av stor betydning da disse forfatternes
skrifter dateres ofte til tiden før de eldste bevarte håndskriftene. Dermed er man nærmere den
opprinnelige tekst.
VEDLEGG 3: En oversikt over håndskriftene, når de er datert og hva de inneholder.

4. Den trykte greske teksten
Textus reseptus
I middelalderen hadde den latinske Versio Vulgata vært den helt dominerende “grunntekst”. Først
etter Konstantionopels fall år 1453 og under påvirkning fra hunamismen, ble det rettet oppmerksomhet
mot det faktum at den latinske teksten egentlig bare var en oversettelse av den greske teksen. Og
denne tekstformen var levde i den greske delen av kirken i de østlige middelhavsland og den kunne
studeres i håndskrifter som kom derfra.
NT i gresk språkform og i trykt utgave, kom først ut år 1516. Boktrykkerkunstens oppfinnelse kom til
å sammenfalle i tid med den nye interesse i de vestlige land for den greske bibelteksten. Arbeidet med
den greske teksten var det humanisten Erasmus av Rotterdam som stod for. En boktrykker hadde i all
hast bedt ham om å utarbeide en gresk tekst, da han ville komme en annen boktrykker i Spania i
forkjøpet. Teksten som Erasmus utarbeidet bygde på middelalderhåndskrifter - som dateringsmessig
må karakteriseres som sene. I virkeligheten bygde Erasmus’ utgave (som ble ferdig i løpt av 10
månder), på to sene greske minuskler. Her var trykkfeilene mange, og de siste versene av
Åpenenbaringsboken 22, oversatte Erasmus selv til gresk fra latin - da den greske teksten var svært
ufullstendig.
Den spanske utgaven som kom 1520, bygde også på sene håndskrifter. Denne tekstutgaven - som
forøvrig ble utført av kardinaen Ximenes, er kjent som den computenske polyglotten. Complytum er
det latinske navnet på byen Alcala der tekstugaven ble til ved byens universitet. Polyglott betegner en
bok der med en tekst på forskjellige språk i parallelle kolonner.
Den comlutenske polyglotten og Erasmus’ utgave danner grunnlaget for tekstutgaver som kom senere
på 1500-tallet. Disse utgavene kom til å bli normgivende for påfølgende utgaver av det greske
testamentet. I en utgave av dette testamentet fra 1633, sier et forord at leseren har tilgang til “textus
receptus”. Textus receptus har for ettertiden blitt betegnelsen for denne teksten som var den
enerådende greske teksten i 300 år. På 1800-tallet begynte man imidlertid å interessere seg for de
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ulike håndskriftene, selvfølgelig også for dem som var eldre enn dem som lå bak tilblivelsen av Textus
receptus. Fra teksthistorisk synsvinkel kan man si at Textus receptus representerer den greske kirkens
middlalderske tradisjon av den nytestamentlige teksten.

Kritiske utgaver
Det var teologen Karl Lachmann som var den først som utga en tekstform som bygde på vanlig
filologiske tekstkritiske metoder. Målet for utgaven var å rekonstruere en tekst som gikk tilbake til
slutten av 300-tallet. Som grunnlag brukte han de eldste tilgjengelige håndskriftene og Vulgata. Da
papurushåndskriftene, Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus enda ikke var funnet, kunne han ikke
inkludre disse i sitt arbeid.
Constantin von Tischendorf, mannen bak funnet av Codex Sinaiticus, utarbeidet på grunnlag av alle
tekstvariantene, en tekstform som i den siste (åttende 1869-72) utgave er så fullstendig at den enda blir
betraktet som et standardverk. I 1881 utgav Cambridgeprofessorene B.F. Westcott og F.J.A. Hort en
tekst som pga sin grundighet kom til å bli grunnleggende for det store flertall av senere utgaver av den
greske tekst.
Den greske tekst som kom til å bli mest spredd, er imidlertid den utgave som Eberhard Nestle
utarbeidet. Denne ble første gang utgitt 1898. Denne tekstutgaven kan sies å være en mellomting
mellom de tre tidligere nevnte utgaver. Senere har Nestles sønn Erwin Nestles og Knut Alands navn
blitt knyttet til denne utgaven.
Fem store bibelselskap har i nyere tid (førsteutgave 1966) utgitt en ny tekstutgave, The Greek New
Testament. De ansvarlige bak denne er K. Aland (Tyskland), M. Black (Storbritania), B. Metzger og
A. Wikgren (USA). Det tekstkritiske aparatet i denne utgaven tar spesielt sikte på å dekke
bibeloversetternes behov.
Litt om det tekstkritiske arbeid
Tekstkritikk er navnet på den delen av det bibelvitenskapelige arbeid som går ut på å rekonstruere den mest opprinnelige tekst
ut fra en vurdering av de ulike tekstvitnene. Dette er et svært omfattende arbeid - som for det meste er allerede er gjort.
Resultatet finnes, som vi ovenfor har sett, i vitenskapelige tekstutgaver med tekstkritisk apparat.
I det tekstkritiske arbeid på basis av vitenskaplige tekstformer skiller vi mellom ytre og indre kritikk. Den ytre kritikken går
ut på å bearbeide, vurdere og klassifisere tekstvitnene.
Følgende regler er viktige i arbeidet med den ytre kritikk:

Best bevitnet lesemåte er mest opprinnelig

Slektskap mellom håndskrifter må vurderes

De enkelte håndskriftgruppene må avveies mot hverandre

Parallellinnflytelse og innvirkning fra LXX må vurderes
Følgende regler er viktige for den såkalte indre kritikk:

Den vanskeligste lesemåte er den mest opprinnelige

Den korteste lesemåte er den mest opprinnelige

Den foretrukne lesemåte må stå i samklang med konteksten

De andre lesemåtene må la seg forklare fra den valgte

Bare i nødsfall bør man ty til konjekturer, dvs gjetning på grunnlag av en sannsynlighetsberegning
I arbeidet med den indre kritikk er det også viktig å være oppmerksom på hvordan feil i avskrivningen har oppstått. Man
skiller vanligvis mellom ubevisste og bevisste endringer. Tekstvarianter kan altså ha oppstått ved uoppmerksomhet hos
skriveren - som forveksling av bokstaver, utelatelse av ord og uttrykk og dobbeltskrivning (eksempler på ubevisste
endringer). Tekstvarianter kan også ha oppstått ved harmonisering ved parallelltekster, stilistiske endringer og såkalte
saklige endringer (eksempler på såkalte bevisste endringer).
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18. NT’s eldste Navn/
oversettelser
Identifikasjon
Tatianus’
Syriske
Diatessaron

Latinske

Koptiske

Andre eldre
oversettelser

Kommentar

Ble til siste delen av 100-tallet. Spor av teksten finnes i syriske
kirkefedres skrifter eller i seinere oversettelser til bl a latin, arabisk
og flamlendsk, men teksten finnes i dag ikke i noe syrisk
eksemplar.
De gammelsyriske På 300-tallet ble det i Syria til oversettelser av de fire evangeliene
oversettelsene
hver for seg. Denne teksten er bevart i to håndskrifter, nemlig
Codex Syrus Curetonianus fra 400-tallet, og Codex Syrus
Sinaiticus også fra 400-tallet.
Peshíta
som ikke har med 2 Pet, 2 og 3 Joh, Jud og Åp, fra 400-tallet, og
regnes for å være den syriske kirkens parallell til den latinske
Vulgata. Man mener at biskop Rabbula av Edesse (død ca 435),
har vært en av de drivende kreftene bak denne oversettelsen.
Versio
fra begynnelsen av 500-tallet, er en revisjon av Peshíta gjort av
Philoxeniana
monofysittene etter at disse hadde skilt seg ut fra den katolske
kirken. Bare 2 Pet,2 og 3 Joh, Jud og Åp er bevart. Dette er også
de skrifter som man valgte å komplettere Peshíta med. 100 år
senere (616) ble denne versjonen revidert i Egypt av biskop
Thomas av Charkel (Haraclea). Biskopen forsøkte å få fram en
syrisk tekst som lå så nær den greske teksten som mulig. For
ettertiden har denne oversettelsen fått navnet Versio Harclensis.
De gammellatinske Behovet for en latinsk bibel ser ut til først å ha oppstått i Nordoversettelsene
Afrika og i Gallien (Sydfrankrike). Blant de kristne i Rom var
nemlig gresk hovedspråk til langt inn på 200-tallet. Den afrikanske
og den europeiske tekstformen kan ha blitt tidlig - slutten av 100tallet eller i begynnelsen av 200-tallet. Håndskriftene til disse
versjonene er imidlertid yngre, fra 300- og 400-tallet.
Vulgata
Pave Damasus (366-384) gav Hieronymus i oppdrag å lage en
revisjon av de eksisterende latinske oversettelser til Bibelen.
Hieronymus gikk i arbeidet med NT ut fra en gammel-latinsk tekst
og korrigerte denne ut fra de greske håndskrifter. År 384 var
evangeliene ferdige, 391 resten av NT, og endelig 405 hele
Bibelen. På slutten av middelalderen fikk denne versjonen navnet
Vulgata som betyr “den allmenne”. Fram til 1452 da den første
bok-biblen (som var en Vulgata-versjon) ble trykt (Gutenberg),
eksisterte versjonen bare i håndskrifter. Antallet bevarte Vulgatahåndskrifter i dag regnes til å være ca 8000.
Oversettelser
“Koptisk” er en betegnelse på ulike dialekter av egyptisk
bevart på den
folkespråk fra den tiden da den kristne misjon nådde Egypt. Og på
sahidiske og den
to dialekter har sammenhengende oversettelser blitt bevart,nemlig
bohairiske dialekt den sahidiske og den bohairiske. Den førstnevnte regnes å være fra
ca 200-tallet (eldste håndskrift fra 300-tallet), og den sistnevnt
regnes for å være yngre, men før slutten av 300-tallet (da det eldste
håndskrift regnes til 300- 400 tallet). Bohairisk er fremdeles den
koptiske kirkens språk.
På 3- og 400-tallet ble også de etiopiske, armenske, georgiske og
Etiopiske
gotiske oversettelsene til. Den gotiske oversettelsen ble gjort av
Armenske
biskop Ulfila ca 370, og det best bevarte håndskriftet (Codex
Georgiske
Argenteus = “Sølvboken”) er oppbevart i Uppsala
Gotiske
Universitetsbibliotek.
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19. NT TEKSTTRADISJONER

Textus receptus(eller den kirkelige)
tradisjonen

Opprinnelse

Erasmus-utgaven fra 151622

Tekstform

Bysantinsk
Kalles gjerne ”majoritetsteksten” fordi
flertallet av majusklene og
minusklene føger denne.

Tekstgrunnlag

To sene greske minsuskelhåndskrifter
som gjengav den middelalderske
standardteksten
Begrepet textus reseptus (=den
mottatte tekst) stammer fra1613 (se
fotnote).
Tekstens status skyldes den utbredelse
og bruk i østkirken i middelalderen –
ikke dens alder!

Karakter

Den bysantiske teksten er en
harmoniseringstekst som demper
vanskelige tekster, harmoniserer
synoptiske paralleller osv.

Bruk

Greske utgaver på 15-1600-t.
Oversettelser: King James 1611 og
andre oversettelser på 16-1700-t.
NB 88 bygger på Texus reseptus (som
man mener er den eldste teksten).

22

Den vitenskapelig baserte
teksttradisjon
Forsøkene fra 1800-t. med å
rekonstruere den opprinnelige tekst.
Aleksandrinsk
Vekten legges på følgende håndskrifter:
Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus
(som antas å ligge nærmere den
opprinnelige tekst enn d.sk.
majoritetsteksten)
Første vitenskapelige utgave (Lachmann
1831) baserte seg på de eldste
tilgjengelige håndskrifter og Vulgata.
Mot slutten av 1800-t. kom nye vit.
utgaver basert på enda eldre
håndskrifter, bl.a. Sinaiticus som ble
oppdaget av Tischendorf 1844/59.
På 1900-t. kom nye funn av enda eldre
papyrus-håndskrifter.
Den mest utbredte vit. teksutgave i dag
er Nestle-Aland (Novum Testamentum
Graece) 7. utg.
En rekonstruksjon på basis av flere ulike
tekstformer og manuskripter.
Man følger m.a.o. ikke noe(n) enkelt
manuskript, men rekonstruerer etter
bestemte kriterier og regler for det
tekstkritiske arbeid.
Vitenskapelige tekstutgaver fra 1800-t.
(se over).
Nyere oversettelser: I NO 78/85 får man
gjennom klammetekst og fotnoter
informasjon om tekstgrunnlaget. Men
der den vitenskapelige rekonstruksjonen
er usikker, følger NO 78/85 den
kirkelige tradisjon. Jf. f.eks. Joh 7,538,11 og Mark 16,9-10.

NT i gresk språkform og i trykt utgave, kom først ut år 1516. Boktrykkerkunstens oppfinnelse kom til å sammenfalle i tid med den
nye interesse i de vestlige land for den greske bibelteksten. Arbeidet med den greske teksten var det humanisten Erasmus av Rotterdam som
stod for. En boktrykker hadde i all hast bedt ham om å utarbeide en gresk tekst, da han ville komme en annen boktrykker i Spania i
forkjøpet. Teksten som Erasmus utarbeidet bygde på middelalderhåndskrifter - som dateringsmessig må karakteriseres som sene. I
virkeligheten bygde Erasmus’ utgave (som ble ferdig i løpt av 10 månder), på to sene greske minuskler. Her var trykkfeilene mange, og de
siste versene av Åpenenbaringsboken 22, oversatte Erasmus selv til gresk fra latin - da den greske teksten var svært ufullstendig.
Den spanske utgaven som kom 1520, bygde også på sene håndskrifter. Denne tekstutgaven - som forøvrig ble utført av kardinaen
Ximenes, er kjent som den computenske polyglotten. Complytum er det latinske navnet på byen Alcala der tekstugaven ble til ved byens
universitet. Polyglott betegner en bok der med en tekst på forskjellige språk i parallelle kolonner.
Den comlutenske polyglotten og Erasmus’ utgave danner grunnlaget for tekstutgaver som kom senere på 1500-tallet. Disse
utgavene kom til å bli normgivende for påfølgende utgaver av det greske testamentet. I en utgave av dette testamentet fra 1633, sier et forord
at leseren har tilgang til “textus receptus”. Textus receptus har for ettertiden blitt betegnelsen for denne teksten som var den enerådende
greske teksten i 300 år.
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VI
OPPGAVESAMLING
Til KRL101: Bibelen:
Innledning og oversikt
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OPPGAVETYPER
1. Prøvespørsmål= Spørsmål som kan inngå i modulprøver.
 Type 1 spørsmål (”gjør-kort-rede-for-spørsmål”). Beregnet svartid ca. 15-20 min.
 Type 2 spørsmål (”hvem-hva-hvor-hvorfor-spørsmål”). Beregnet svartid ca. 5-10 min.
2. Debattoppgaver= Oppgaver der grupper debatterer diverse kontroversielle spørsmål
(”rollespill”)
3. Seminaroppgaver= Oppgaver til seminarets individuelle oppgaveskrivning
4. Didaktiske oppgaver= Oppgaver som retter seg mot en undervisende/forkynnende situasjon

1. Oppgaver til: NT innledning/evangelielitteraturen
Type 1 spørsmål:
1. Forklar kort hva siktemål og metode er for såkalt formhistorisk, redaksjonshistorisk og
litteraturorientert utforskning av evangelielitteraturen.
2. Forklar kort hvordan vi regner med at sjangeren evangelium er blitt til.
3. Hva går det såkalte synoptiske problem ut på, og hvordan forklarer den såkalte
tokildehypotesen forholdet mellom de synoptiske evangeliene?
4. Hva kan tale for apostelen Matteus som forfatter av Matteus-evangeliet og hva kan tale
mot?
5. Når og hvor er Matteus-evangeliet skrevet?
6. Hva særpreger Matteus-evangeliet innholdsmessig?
7. Hva kan tale for apostelen Johannes som forfatter av Johannes-evangeliet og hva kan tale
mot?
8. Når og hvor er Johannes-evangeliet skrevet?
9. Hva særpreger Johannes-evangeliet innholdsmessig?
10. Hva er hovedforskjellene på Johannes-evangeliet og de synoptiske evangelier?
11. Hva taler for at Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger er et ”dobbeltverk, hva taler for
enheten mellom disse to skriftene og hva skiller dem fra hverandre?
12. Hva særpreget den antikke historieskrivning, og hva taler for at verket Lukas/Acta kan
passeres i denne sjangeren?
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13. Hvordan er Apostlenes gjerninger bygd opp? Gi en ”grov”disposisjon.

Type 2 spørsmål:
1. Nevn noen undersjangere til sjangeren evangelium.
2. Hva er en afoisme og en lignelse?
3. Definer det såkalte ”synoptiske problem”.
4. Hva går den såkalte to-kilde-hypotesen ut på som løsning av det synoptiske problem?
5. Hvorfor er det blitt reist spørsmål ved apostelen Matteus som forfatter av Matteusevangeliet?
6. Hva er hovedforskjellene mellom Johannesevangeliet og de andre evangeliene?
7. Hvorfor er Peters forfatterskap av 2 Peters brev trukket i tvil?
8. Hva har antikk retorikk å gjøre med de nytestamentlige brev?
9. Nevn to av de viktigste tolkningsmodellene til Johannes Åpenbaring.
10. Hva er et ”apokryft” skrift?

2. Oppgaver til: NT tidshistorie/Romerskhellenistisk samfunnsliv, kultur og religion
Type 1 spørsmål
1. Gjør kort rede for hva som særpreget de religiøse forhold i Romerriket.
2. Gjør kort rede for noen viktige filosofiske retninger i antikken og deres forhold til Det nye
testamentet.
3. Gjør kort rede for hva som karakteriserte de politiske og sosiale forhold i det romerske
riket og for hvilken innvirkning disse forhold hadde på utbredelsen av evangeliet og de
kristnes trospraksis.
Type 2 spørsmål:
1. Hva var særpreget for hellenismen?
2. Nevn noen fellesstrekk ved religionene i den gresk-romerske verden.
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3. Hva var sentralt i mysteriereligionene?
4. Hva var gnostisisme og synkretisme?
5. Hva stod stoisismen for?
6. Hvilken filosofisk retning var epikurismen
7. Hvordan artet keiserdyrkelsen seg, og hvordan reagerte de kristne på denne?

3. Oppgaver til: NT innledning/brevlitteraturen
Type 1 spørsmål:
1. Redegjør kort for hvordan den sosiale kontekst gjenspeiles i nytestamentlige brev.
2. Redegjør kort for hvordan den antikke retorikk gjenspeiles i nytestamentlige brev.
3. Redegjør kort for undersjangere til brevlitteraturen.
4. Redegjør kort for hvilke kriterier/argumenter man i den historiske forskning har lagt vekt
på når man skal vurdere ektheten (jf. forfatterspørsmålet) til brevene i NT.
5. Redegjør kort for hvorfor det i bibelforskningen er reist spørsmål om ektheten til 2
Tessalonikerbrev.
6. Redegjør kort for ulike teorier om hvem som kan være mottakere for Galaterbrevet og
hvilke konsekvenser dette får for når brevet er skrevet.
7. Redegjør kort for foranledningen for avfattelsen av 1 Korinterbrev, og for hvem
mottakerne var.
8. Redegjør kort for foranledning og innhold i Romerbrevet.
9. Redegjør kort for ulike teorier om hvor de såkalte fangenskapsbrevene kan være avfattet.
10. Redegør kort for innvendinger som er blitt reist mot paulinsk forfatterskap av Efeser- og
Kolosserbrevet.
11. Redegjør kort for innvendinger som er blitt reist mot paulinsk forfatterskap av de såkalte
pastoralbrevene?
12. Redegjør kort for den historiske bakgrunn/situasjon bak de såkalte pastoralbrevene.
13. Redegjør kort for hva som er spesielt for Hebreerbrevets form og innhold.
14. Redegjør kort for ulike teorier om hvem som kan være forfatter av Hebreerbrevet.
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15. Redegjør kort for hvem Jakob var, og hva som særpreger det brevet som bærer hans navn i
NT.
16. Redegjør kort for hvem Judas var, og hva som særpreger det brevet som bærer hans navn i
NT.
17. Redegjør kort for hva foranledningen var for avfattelsen av 1 Peters brev og hvem
mottakerne kan ha vært.
18. Redegjør kort for hvorfor er Peters forfatterskap til 2 Peters brev trukket i tvil?
19. Redegjør kort for hva forholdet er mellom 1, 2 og 3 Johannes brev.
Type 2 spørsmål:
1. Hva er særegent ved innledningen til de paulinske brev sammenlignet med de antikke
brev?
2. Gi eksempler på hvordan ulike retoriske sjangere (i antikken) gjenspeiles i
nytestamentlige brev.
3. Hva er ”diatribe”? Gi eksempler på bruk at diatribe i NT.
4. Hva er en dyds- og lastekatalog? Gi eksamler på slike kataloger i NT.
5. Hvilken funksjon hadde en hustavle i antikken? Gi eksempler på hustavler i NT.
6. Hva var foranledningen for avfattelsen av Galaterbrevet?
7. Hva særpreger innhold og teologi i 2 Korinterbrev?
8. Hvordan skiller Romerbrevet seg fra de andre paulinske brev?
9. Hva ligger det i at Efeserbrevet kan ha vært et ”sirkulasjonsbrev” (eller ”rundskriv”)?
10. Hva særpreger innholdet i Kolosserbrevet?
11. Hva som er særegent ved Filemons brev?
12. Hvorfor benevnes 1-2 Tim og Tit som ”pastoralbrev?
13. Hvem kan ha vært mottakere av Hebreerbrevet?
14. Hvem kan ha vært tenkt som mottakere til Jakobs brev?
15. Hvor kan 1 Peters brev være avfattet?
16. Hvem er ”den utvalgte frue og hennes barn” i 2 Joh, v. 1?
17. Hvorfor er 1 Joh brev skrevet? (Jf. foranledning)
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4. Debattoppgaver til brevlitteraturen
Område: Forfatterskapet til 2 Tess, Ef og Kol
Gruppe XX
Finn alle argumenter som kan finnes – og tenkes kan – for å argumentere for at 2
Tessalonikerbrev, Efeserbrevet og Kolosserbrevet ikke er skrevet av apostelen Paulus, og bli
så god som mulig til å bruke argumentene i diskusjonen med gruppe 3-4.
Gruppe YY
Finn alle argumenter som kan finnes – og tenkes kan – for å argumentere for at 2
Tessalonikerbrev, Efeserbrevet og Kollosserbrevet er skrevet av apostelen Paulus, og bli så
god som mulig til å bruke argumentene i diskusjonen med gruppe 3-4.

Debatt om forfatterskapet til pastoralbrevene:
Gruppe XX
Finn alle argumenter som kan finnes – og tenkes kan – for å argumentere for at
pastoralbrevene (1-2 Tim og Tit) ikke er skrevet av apostelen Paulus, og bli så god som mulig
til å bruke argumentene i diskusjonen med gruppe YY.
Gruppe YY

Finn alle argumenter som kan finnes – og tenkes kan – for å argumentere for pastoralbrevene
(1-2 Tim og Tit) er skrevet av apostelen Paulus, og bli så god som mulig til å bruke
argumentene i diskusjonen med gruppe XX.

5. Prøveoppgaver til NT-tidshistorie: Jødisk
samfunnsliv, kultur og religion på Jesu tid
Type 1 spørsmål:
1. Gjør kort rede for de politiske forhold i Israel på Jesu tid.
(Noak s. 47f.; Råmunddal s. 8,21,33)
2. Gjør kort rede for hvordan det jødiske selvstyret på Jesu tid artet seg. (OBS! Legg vekt på
synedriets/det store råds funksjon.)
(Noak s. 48f; Råmunddal s. 8,20-21)
3. Gjør kort rede for hva som særpreget de sosiale forhold i Israel på Jesu tid.
(Noak s. 50f.; Råmunddal s. 14-15.)
4. Gjør kort rede for hva som særpreget de språklige forhold i Israel på Jesu tid.
(Noak s. 51f.; Råmunddal s. 14.)
5. Gjør kort rede for hovedtrekk i den jødiske tro (jødedommen) på Jesu tid.
(Noak s. 53f., 59ff.; Råmunddal s. 12-13.)
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6. Gjør kort rede for templet og tempeltjenesten slik dette framstår på Jesu tid.
(Noak s. 54f.; Råmunddal s. 18-19.)
7. Gjør kort rede for synagogen slik denne framstår på Jesu tid.
(Noak s. 56f.; Råmunddal s. 19-20.)
8. Gjør kort rede for likheter og forskjeller mellom fariseerne og sadduseerne på Jesu tid.
(Noak s. 63f.; Råmunddal s. 22-25.)
9. Gjør kort rede for esserne og hvilket forhold denne retningen hadde til etablert jødedom.
(Noak s. 65f.; Råmunddal s. 26.)
10. Nevn noen ytterliggårende retninger som fantes på Jesu tid.
(Noak s. 68f.; Råmunddal s. 26-27.)
11. Gjør kort rede for diasporajødedommen på Jesu tid.
(Noak s. 71f.; Råmunddal s. 13.)

Type 2 spørsmål:
1. Hvem var Herodes og hva særpreget hans styre?
2. Hvilken funksjon hadde synedriet på Jesu tid?
3. Hva karakteriserer kvinnens stilling i samfunnet på Jesu tid?
4. Hvilken funksjon hadde hebraisk/aramaisk språk på Jesu tid?
5. Hvilken rolle spilte presteskapet på Jesu tid?
6. Hvem var de skriftlærde og hvilken funksjon hadde de på Jesu tid?
7. Hvem var zelotene og hvilke metoder brukte de for å nå sine mål?
8. Hvem var fariseerne og hvorfor reagerte de så sterkt på Jesu forkynnelse?
9. Hvem var ”proselytter” og ”gudfryktige”?
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6. Prøveoppgaver til: NTs apokalyptiske litteratur
Type 1 spørsmål
1. Gjør kort rede for ulike tolkningsmodeller til Johannes Åpenbaring.
2. Gjør kort rede for hva som plasserer Johannes Åpenbaring innenfor den apokalyptiske
sjanger og hvilke trekk ved skriftet som skiller den ut fra samtidens apokalyptiske
litteratur.
Type 2 spørsmål
1. Hva kjennetegner den apokalyptiske sjanger?
2. Hva er hovedbudskapet i Johannes Åpenbaring?

7. Prøveoppgaver til: NT Kanonhistorie og
teksthistorie
Type 1 spørsmål
1. Gjør kort rede for hva som skjedde i samlingsprosessen av de nytestamentlige skriftene.
2. Gjør kort rede for kriterier som ble lagt til grunn for utvalget av skrifter som skulle få sin
plass i den nytestamentlige skriftsamling.
3. Gjør definisjonsmessig rede for betydningen av følgende ord/uttrykk fra teksthistorien:
Papyrus, pergament, bokrull, kodeks, majuskler, minuskler, testus receptus.
Type 2 spørsmål
1. Hvilken status hadde paulusskriftene i samlingsprosessen av nytestamentlige skrifter?
2. Hvilke problemer oppstod i forbindelse med godkjenningen av de 4 evangeliene?
3. Hvilken status hadde Johannes Åpenbaring i kanonprosessen?
4. Hva er tekstkritikkens oppgave?
5. Hva er apokryfe skrifter? Gi eksempler på noen apokryfe skrifter til Det nye testamentet.
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8. Didaktisk oppgave til innledningslæren
Dere skal presentere et av skriftene i NT for ungdommer. Tenk dere enten en
ungdomsskoleklasse (9 ev. 10) eller en tenåringsforsamling i kristen sammenheng (13-16?).
Presentasjonen bør vekke interesse og oppmerksomhet. Derfor bør kreativiteten være stor.
Bør stoffet dramatiseres, illustreres, osv.? Kanskje aller viktigst er at presentasjonen tar
utgangspunkt i noe som er kjent og/eller noe som unge mennesker i dag kan assosiere seg
med.
I presentasjonen forutsettes det at dere trekker inn kunnskap fra innledningslæren og
samtidshistorien.
Seminargruppa kommer med et forslag til presentasjon i plenum – gjerne med smakebiter fra
framføringen (dramatisert, e.l.).
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9. SEMINAROPPGAVER til NT innledning/oversikt
1. Gjør rede for det synoptiske problem, og drøft spesielt den såkalte to-kildehypotesen som
løsning av forholde mellom de synoptiske evangeliene. Gjør til slutt rede for de viktigste
innledningsspørsmålene til enten Matteusevangeliet, Markusevangeliet eller Lukas
evangelium.
2. Gjør rede for de viktigste innledningsspørsmålene til dobbeltverket Lukas
evangelium/Apostlenes gjerninger, og drøft spesielt historiesjangerens funksjon i
antikken.
3. Gjør rede for den såkalte ”Johanneslitteraturen” i NT, og drøft spesielt forfatterspørsmålet.
4. Gjør rede for de nytestamentlige brevs form og funksjon i lys av brevsjangerens stilling i
det antikke samfunn, og gjør spesielt rede for de viktigste innledningsspørsmålene til
enten Romerbrevet eller Galaterbrevet.
5. Gjør rede for og drøft spørsmålet om alle paulusbrevene er skrevet av Paulus, og drøft
spesielt forfatterspørsmålet til enten 2 Tessalonikerbrev, Kolosserbrevet og Efeserbrevet –
eller til pastoralbrevene.
6. Gjør rede for den paulinske brevsamling i lys av Paulus’ aposteltjeneste og
misjonsvirksomhet, og drøft spesielt ekthetsspørsmålet til de såkalte pastoralbrevene.
7. Gjør rede for brevgruppen ”de katolske brev”. Gjør spesielt rede for de viktigste
innledningsspørsmålene til Hebreerbrevet, og drøft spesielt forfatterspørsmålet.
8. Plasser Johannes Åpenbaring innenfor sjangeren apokalyptisk litteratur, og gjør rede for
Åpenbaringsbokens stilling i kanonhistorien. Gjør spesielt rede for følgende
innledningsspørmål til boken: Forfatterskap, tolkningsmodeller og budskap.
9. Gjør rede for de viktigste trekk i kanonhistorien ut fra en oversikt over hva NTs kanon
omfattet i ulike lister hos kirkefedrene og i gamle håndskrifter. (Du finner en slik liste i
boken Den store fortellingen, s. 44.) Gjør også rede for og drøft hvilke kriterier som ble
lagt til grunn for utvalg av kanoniske skrifter.
10. Gjør rede for hovedtrekkene i NT teksthistorie og sammenlign og drøft spesielt forholdet
mellom textus receptus-tradisjonen (dvs. den kirkelige teksttradisjon) og den vitenskapelig
baserte teksttradisjon.
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Ansgar Teologiske Høgskole
MODULPRØVE
For KRL100 Bibelen/Innledning og oversikt
Fredag 8/11 02 (kontinuering)
Beregnet tid: 45 min.
Del A: Studenten skal svare enten på oppgave 1 eller 2:
(Beregnet svartid 15-20 min.)
1. Enten (GT):
Gjør rede for Det gamle Testamentes tre historieverk.
Hva inneholder de?
Hvilket forhold har de til hverandre?
2. Eller (NT):
Gjør kort rede for det såkalte synoptiske problem og for to-kilde-hypotesen som løsning på dette
problemet. (Bruk gjerne vedlagte synoptiske tekst for å demonstrere bruken av to-kilde-hypotesen.)
Del B: Studenten skal svare på 2 av følgende oppgaver.
(Beregnet svartid 5-10 min. på hver oppgave)
MERK DEG FØLGENDE:
Har du valgt GT-oppgave på del A, skal du svare bare på NT-oppgavene på del B. Har
du valgt NT-oppgave på del A, skal du velge bare GT-oppgaver på del B.
GT
1. Hva er kanonhistorie?
2. Hva er 12-profetboken?
3. Hvilke er de viktigste visdomsteologiske bøker i GT?
NT
4. Hvilke kritiske spørsmål har moderne forskning reist vedrørende apostelen Matteus som forfatter
av Matteusevangeliet?
5. Hva kjennetegner den apokalyptiske sjanger?
6. Hva var særpreget for hellenismen?
LYKKE TIL!!
Hallvard Hagelia
Lars Råmunddal

STUDENTEN SKAL SVARE BÅDE PÅ DEL 1 OG DEL 2!
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