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Litt om litteratur til tekst- og temagjennomgangene 
 

Følgende litteratur står sentralt i gjennomgangen av tekstene i Matteusevangeliet: 

Dahl, N.A.:Matteusevangeliet.  En kommentarutgave bearbeidet av Årstein Justnes, 1997 

Kvalbein, H.:  Matteusevangeliet, bd I/II, Oslo 1989/90  (Her er også brukt Kvalbeins foreles-

ninger til Matteusevangeliet ved MF 1969)  

Odland, S.:  Fortolkning av Matteus’ evangelium, Oslo 1926 

Aalen, S.:  Matteusevangeliet.  Forelesningsreferat,  Oslo 1971 

 

Følgende litteratur står sentralt i gjennomgangen av tekstene i 1 Korinterbrev: 

Danbolt, E.:  Første Korinterbrev, København 1985. 

Fee, G.: The First Epistle to the Corinthians, W.B.Eerdmans Publishing Company, Michigan 

1987. 

Justnes, Å.:  Eksegese av tekster fra 1. Korinterbrev, Ansgar Teologiske Seminar 1997  

(Uferdig kompendium). 

Mosbech, H.:  Sproglig fortolkning til Første Korinterbrev, København 1951. 

 

Noen hjelpemidler til det eksegetiske arbeidet: 

Evangeliesynopse utgitt av G. Johnstad, Oslo 1993 

Morland/Stordalen: Verktøykasse for eksegetisk arbeid med bibeltekster, MF 1996 

Nestle-Aland:  Novum Testamentum Graece, Utg. 9/1987 

 

Gjennomgangen av bibelteologiske temaer henvises det til følgende litteratur: 

 

TEMA LITTERATURHENVISNING 

Guds sønn i de synoptiske evangeliene J.O. Mæland, Riket er nær, 1976, s. 41-44 

G.E. Ladd, A Theology of the New Testament, 1974, s. 159-169 

Bergprekenens tolkningshistorie og tolk-

ningsprobelm 

H. Kvalbein, Matteusevangeliet, 1989, b.I: Ekskurs s. 201-211 

N. A. Dahl, Matteusevangeliet – en kommentar, 1998, s. 120-

122 

Guds rike hos synoptikerne J.O. Mæland, Riket er nær, 1976, s. 24-30 

G.E. Ladd, A Theology of the New Testament, 1974, s.57-69 

R. Gornitzka:  Ord som lever, Ansgar Teologiske Høgskole, s. 

30-44 

Underberetningene i de synoptiske 

evangeliene 

H. Kvalbein, Matteusevangeliet, 1989, Ekskurs s. 252-263 

N. A. Dahl, Matteusevangeliet – en kommentar, 1998, s. 176-

182 

E. Baasland, Ordet fanger, 1991, s. 75-84 

Jesu bruk av liknelser H. Kvalbein, Matteusevangeliet, 1989, b.II: s. 12-15 

N. A. Dahl, Matteusevangeliet – en kommentar, 1998, s. 246-

253 
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Tema forts. ¨ 

 

Messias i de synoptiske evangeliene 

Menneskesønnen i de synoptiske evange-

liene 

Litteratur forts.  

 

J.O. Mæland, Riket er nær, 1976, s 37-41 (Menneskes., s.35-3) 

G.E. Ladd, A Theology of the New Testament, 1974, s. 135-144 

(Menneskes.: 145-158) 

Disippeltanken i de synoptiske evangelie-

ne 

Illustrert bibleksikon, Bind 2, s. 215-216 

Svenskt bibliskt uppslagsverk, Andra bandet, s. 148-152 

Kristologiske titler og begreper i den pau-

linske litteraturen 

J.O. Mæland, Riket er nær, 1976, s 119-125 

K.O. Sandnes, I tidens fylde, 1996, s. 93-107 

Oversikter over nådegaver og tjenester i 

den paulinske litteraturen 

E. Danbolt, Første korinterbrev, Ekskursene:  Betydningen av 

det græske ord ekklesia, s. 59, Menighetens samvær, s. 263, 

Problemer med oversættelsen av det græske ord ekklesia, s. 

291, Menighetens organisasjon, s. 293  

K.O. Sandnes, I tidens fylde, 1996, s. 202-214; 235-250 

Ekklesiologiske hovedbegreper hos Pau-

lus 

K.O. Sandnes, I tidens fylde, 1996, s. 202-214 

G.E. Ladd, A Theology of the New Testament, 1974, s. 531-54 

Eskatologiske hovedbegreper hos Paulus J.O. Mæland, Riket er nær, 1976, s. 179-190 

G.E. Ladd, A Theology of the New Testament, 1974, 550-570 

P. Stuhlmacher, Eschatology and Hope in Paul, EQ 4/2000 

L. Brun: Paulus’ kristelige tanker, Oslo 1945, s. 89-99 

 

Gjennomgangen av temaer i Acta baserer seg primært på pensumboken: 

Hvalvik, R.: Fra Jerusalem til jordens ender.  Hovedtrekk i Apostlenes gjerninger, Oslo 1986. 

 

De gangene det forekommer henvisninger til litteraturen i forelesningene, er de (stort sett) gjort 

etter den bibliografiske metoden slik: Dahl 1997:+sidetallet.  Andre ganger kan bare forfatternavn 

tjene som henvisning. 

 

24. september 2002  

Lars Råmunddal  
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Innføring i oppgaveskrivning 
og i bruk av eksegetisk  

metode  
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1.1. Innføring i skriving av essay-oppgaver i bibel-
vitenskap  

 
Foreliggende kortfattede kurs i metode for oppgaveskriving på KRL101 Bibelen: Innledning 
og oversikt ved ATH, er utarbeidet for å møte behovene for å veilede og hjelpe studentene 
til å produsere seminaroppgaven som er knyttet til nevnte modul i studiet. 
 
Oppgavene i KRL 101: Bibelen: Innledning og oversikt - får et essay-preg, og det gjenspeiles 
også i dette enkle metodekurset.   
 
Faglærerne i KRL101 Bibelen ønsker deg lykke til med skrivningen.  Vårt primære mål er å 
dyktiggjøre studentene til å skrive gode oppgaver, men vi har også et ønske og en bønn om 
at også dette arbeidet med Bibelen skal berike din kristne tro. 

 
GENERELT OM OPPGAVES OPPBYGNING OG ULIKE DELER 
 
OM OPPGAVENS DISPOSISJON 

 
En oppgave skal vanligvis inneholde følgende elementer:  

 
1) Innledning 
2) Hoveddel 
3) Avslutning m/litteraturangivelse 

 

Noen generelle regler for oppgavens disposisjon (spesielt hoveddelen) 

 
1) Disposisjonen skal være oversiktlig og «klar» med tanke på overskrifter og lay-

out.  Vi skal senere vise ulike måter å nummerere punktene i oppgaven på. 
 
2) Disposisjonen skal være logisk, dvs. den skal ta et moment om gangen og stille 

dem logisk opp. Ofte er det naturlig å gruppere momenter som hører sammen. 
Momentene bør også naturlig gå over i hverandre, dvs. lede til det andre. Noen 
ganger kan det være fornuftig å lage overganger, slik at de ulike delene og mo-
mentene i oppgaven knyttes sammen. Med dette kan du sikre deg at leseren 
henger med på progresjonen i framstillingen. 

 
3) Disposisjonen skal være systematisk, dvs. at den skal oppfylle kravene til en ryd-

dig behandlingsmåte.  Ikke minst er det viktig at disposisjonen tar hensyn til det 
du har sagt under ”behandlingsmåte” og eventuell problemstilling. 

 
OPPGAVENS INNLEDNINGSDEL  
 

Disposisjonen for innledningen kan se ut som følger: 
1) Oppgavepresisering og avgrensning 
2) Behandlingsmåte 
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Innledningen bør ikke utgjøre noe særlig mer enn 10-15% av oppgaven. 
 

Om oppgavepresisering og avgrensning  

I innledningsdelen skal du presentere oppgaven, dvs. du skal angi hvilket tema du 
skal arbeide med, eller presentere den problemforståelsen som du tar opp i oppga-
ven. Men vokt deg for ikke å la presentasjonen av oppgaven bare bli en parafrasering 
(”gjenfortelling”) av oppgaveordlyden.  Merk deg derfor følgende: 
  
Dette punktet skal være en presisering av oppgaveforståelsen, dvs. hvordan du opp-
fatter oppgaven. Men det er avhengig av at du studerer oppgaveformuleringen me-
get nøye for å være sikker på at du har oppfattet riktig. Dersom det er mulig å opp-
fatte oppgavens ordlyd på ulike måter, kan du ta en kort diskusjon av disse og bli stå-
ende med den du synes er mest sannsynlig. 
 
I NT-innledning gis følgende oppgave: 

Gjør rede for den paulinske brevsamling i lys av Paulus’ aposteltjeneste og mi-
sjonsvirksomhet, og drøft spesielt ekthetsspørsmålet til de såkalte pastoralbreve-
ne. 

 
Her kan det drøftes hvordan oppgaven skal tolkes.  Er det karakteren av Paulus’ 
aposteltjeneste og misjonsvirksomhet eller er det kronologi og framdrift i hans tje-
neste slik dette er framstilt i Acta?  Sannsynligvis er det siste alternativ. 
 
Problemstilling…. kan være nyttig, men ikke alltid nødvendig! 
Det kan også være at det kan være behov for (spesielt i drøftingsoppgaver) å stille 
egne spørsmål eller reise en eller flere problemstillinger til oppgaven.  
 

En problemstilling antyder eller markerer hva man oppfatter som oppgavens sentrale 
problem og hva som er kjernen i dette.  Dersom det kan identifiseres flere relevante 
og interessante problemstillinger knyttet til oppgaveordlyden, må man gjerne foreta 
et valg av hvilken man vil konsentrere seg om. 

 
I noen oppgaver er problemstillingen nærmest gitt, mens i andre kan det være nød-
vendig å presisere problemstilling som en del av tolkningen av oppgaven.  Et eksem-
pel på en problemformulerende oppgave – er denne: 

  
Hvordan avspeiler profetbøkene profetenes samtid? 

 
Veien kan også være kort fra problemstilling til en tese eller påstand om et saksfor-
hold som du presenterer i innledningen.  Eksempel på en slik tese kan være: 

Her vil vi se på apostelen Paulus som forfatter til alle de 13 paulusbrev som vi har 
i den nytestamentlige kanon. 
 

Vedr. avgrensning 

Svært ofte er det naturlig å avgrense oppgaven/besvarelsen mot te-
maer/problemstillinger som for så vidt er interessante, men som ikke er relevante for 
oppgaven slik den skal forstås eller slik du har forstått den. 
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Plasshensyn vil også føre til at du må begrense stoffet du tar inn i oppgaven. Dette er 
ikke bare i orden, men helt nødvendig. Men det er fint om det kommer fram at du 
gjør en slik prioritering av stoff helt bevisst, at du redegjør for de valg du foretar og 
nødvendigheten av disse. 
 

Litt om behandlingsmåte  

Måten du har tenkt å løse oppgaven på kan det ofte være fornuftig å knytte noen 
tanker til. Dette for at leseren hele tiden skal være trygg på at du beveger deg innen-
for en metodisk anerkjent måte å behandle tematikk og stoff på. 
  
Dessuten kan det være på sin plass å si noen om prioriteringen og rekkefølgen i be-
handling av stoff. 

 
LITT OM NUMMERERING AV DISPOSISJONEN 
 

De ulike punktene i framstillingen bør ha en viss nummerering for å hjelpe både skri-
ver og leser med å skaffe oversikt. Nå finnes det mange nummereringssystemer, og 
det ene kan være like godt som det andre. Regelen er at du bør være konsekvent i 
din bruk av nummer på samme type punkt/nivå i oppgaven, f.eks. slik: 
 
Nummerering: 
1.0  

1.1 
1.1.1  
osv. 

1.2 
1.2.1  
osv. 

1.3. 
osv. 
 

OPPGAVENS AVSLUTNINGSDEL  
 

Generelle krav til avslutningen er:  

 
1) Det er viktig at avslutningen henger nøye sammen med resten av oppgaven. Den 

kan enten formuleres som et sammendrag (oppsummering) av oppgavens kon-
klusjoner og standpunkter, eller den kan framstå som en konklusjon på emnebe-
handlingen. 

 
2) Avslutningen skal være saklig, dvs. den skal ikke være appellativ. Den er ikke ste-

det for å begynne å preke eller forkynne. 
 

3) Det skal ikke bringes inn nye momenter i avslutningen. Alle momentene skal være 
behandlet i oppgavens hoveddel. 

 
4) Avslutningen skal være kort, gjerne ikke mer enn en halv side. 
 



 9 

 
 

OM Å GJØRE REDE FOR OG DRØFTE 
 

De fleste av oppgaveformuleringene som studentene møter i oppgaver i KRL101: Bi-
belen har formuleringene: Gjør rede for (ev. beskriv, e.l.) og drøft….  
 
Et par eksempler: 

  
 GT-oppgave: 
 

Jesajaboken er, ved siden av Mosebøkene, den av GTs bøker det har vært mest diskusjon om når det 
gjelder litterær oppbygging og redaksjon. Beskriv årsakene til at bibelforskerne har villet dele boken i 
tre hoveddeler. Drøft deretter forholdet mellom en slik tredeling og det faktum at boken fremstår som 
én helhetlig bok.  

  
 NT-oppgave: 

Gjør rede for det synoptiske problem, og drøft spesielt den såkalte to-
kildehypotesen som løsning av forholdet mellom de synoptiske evangeliene.  Gjør til 
slutt rede for de viktigste innledningsspørsmålene til enten Matteusevangeliet, Mar-
kusevangeliet eller Lukas evangelium. 

 
Det er derfor behov for å si litt om hvordan det forventes at en redegjørelse utføres, og også 
hvordan man kan drøfte i denne type oppgaver. 

 
 
HVA VIL DET SI Å GJØRE REDE FOR? 
 

Forsøk på en definisjon  
 

En redegjørelse er en ikke-normativ formulering som beskriver eller forklarer noe om 
et saksforhold.  Redegjørelsen skal være saklig og nøktern.  Som oftest gis den i re-
degjørende setninger – i motsetning til spørsmål, utrop og formaninger eller påstan-
der.  

 

Merk deg altså at en redegjørelse skal være rent deskriptiv, dvs. beskrivende.  Her er 
det altså ikke plass for å komme med egne vurderinger av hvordan du ser på tingene.  
Slike vurderinger må du vente med til du kommer til drøfting (dersom drøftingen da 
krever at du tar personlig stilling til noe!). 

 
 

Litt om plassering og systematikk 
Ofte er det naturlig å plassere redegjørelsen først i oppgaven, dvs. etter innledning-
en.  De fleste av oppgavetekstene legger også opp til det.  Men det finnes unntak.  Se 
oppgavene som er gitt til GT/NT-innledning. 

 
 Redegjørelsen skal være systematisk – i den forstand  

 at stoff som hører logisk sammen, grupperes sammen  

 at du tar en ”ting” om gangen (dvs. ikke roter sammen litt herfra og derfra!)  En 
god regel er at et avsnitt i framstillingen skal kunne stå for seg selv. 
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 at stoffet det redegjøres for systematiseres og struktureres etter slik at det blir 
oversiktlig og ryddig. 

  
Å etterspore stoff 
Det er også en uskreven regel i faglig arbeid at stoff som gjengis skal være lett å et-
terspore, dvs. finne kildene til. Dette gjelder for så vidt like mye for drøftingsdelen 
(som vi straks skal komme til) som for redegjørelsen. I kortere oppgaver kan dette 
være opplagt i og med at litteraturlisten er svært kortfattet.  Men vær klar over at 
det går an ved ulike typer litteraturanvisningssystemer (jf. formelle krav til oppgave-
utforming) å gjøre leseren klar over hvor du henter stoff fra. 
 
Det meste at det du skriver i denne type oppgave vil nok ha en viss karakter av indi-
rekte sitat, dvs. at du ”siterer” kilder nokså indirekte, men at du hele tiden forsøker å 
gjøre stoffet, formuleringene framstillingen, til din egen.  Noen ganger kan det imid-
lertid være naturlig å sitere direkte.  Hovedregelen er da at sitater skal stå i anførsel 
eller markeres som sitater i teksten, og at kilde skal oppgis (se ulike måter å angi lit-
teratur på).  Sitater over fem linjer bør også stå for seg selv med innrykk slik: 
 
Sitat i tekst: 
H. Hagelia sier: ” Jesajaboken er, ved siden av Mosebøkene, den av GTs bøker det har 
vært mest diskusjon om når det gjelder litterær oppbygging og redaksjon.” 
 
Lengre sitater som markeres med innrykk: 
Som den kjente norske GT-forskeren Hallvard Hagelia sier (eller har han ikke sagt 
dette?????): 

 
”Jesajaboken er, ved siden av Mosebøkene, den av GTs bøker det har vært mest 
diskusjon om når det gjelder litterær oppbygging og redaksjon.  Jeg har nå stu-
dert denne boken forlengs og baklengs i flere år, noe som har resultert i en bok 
på over fem hundre sider.  Jeg kan si med hånda på hjertet at jeg faktisk er 
ganske lei av hele greia….” 

  
 Selvstendig språk 

Utfordringen på dette nivå er ofte å gjengi stoff du vil ha med på en selvstendig må-
te, dvs. at du i størst mulig grad bruker egne ord, dvs. det språk som er mest naturlig 
for deg.  Men merk deg også at ethvert fag har sitt fagspråk – som du også gjerne må 
bruke.  (Underforstått… Det kan være kunstig og direkte skjemmende om språket blir 
at for ”hverdagslig” og ”kult”.)   

 
 Et dårlig eksempel på dette…. 

Preiket om disse tre-Jesaiane, mener jeg er noe vås.  Jesus trodde det bare fan-
tes én.  Jeg er faktisk like enfoldig som Jesus og tror også det…. 
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HVORDAN DRØFTE?  
 
 Å drøfte vil i prinsippet si 
  

Å sette saklige for- og mot-argumenter i en sak/syn/tese opp mot hverandre og av-
veie (drøfte) dem på en slik måte at det er mulig å komme fram til en logisk konklu-
sjon. 

 
 Har du en problemstilling 

i innledningen av oppgaven, vil den ofte styre drøftingen.  I en av oppgavene til NT 
innledning heter det  

 …drøft spesielt ekthetsspørsmålet til de såkalte pastoralbrevene. 

  
 En mulig problemstilling kan være: 

Hvor sannsynlig er det egentlig at det er andre enn apostelen Paulus selv som har 
skrevet disse brevene?  

 
Drøftingen vil her bestå i en avveining av argumenter for og mot Paulus som forfat-
ter.  Konklusjonen vil i utgangspunktet være åpen, siden du kan komme fram til både 
at det er svært sannsynlig, lite sannsynlig – eller noe midt imellom. 
  

 En tese som utgangspunkt… 
 

Som vi innledningsvis gjorde rede for, kan veien være kort fra en prob- lemstilling til 
en tese eller påstand. En slik tese kan være f.eks.: 

 
Her ser vi på apostelen Paulus som forfatter til alle de 13 paulusbrev som vi har i den 
nytestamentlige kanon. 

  

Også her vil drøftingen bestå i en avveining av argumenter for og mot Paulus som 
forfatter av pastoralbrevene, men konklusjonen har du for så vidt tatt på forhånd i 
tesen/påstanden din.  Din oppgave her blir å sannsynliggjøre at påstanden din er rik-
tig. 

  
Diskursiv drøfting 
Som oftest vil en drøfting bestå i å drøfte ulike syn på en sak (jf. eksemplet ovenfor - 
Paulinsk forfatterskap av pastoralbrevene).  Framgangsmåten er ofte da man drøfter 
synene diskursivt, dvs. man starter med det mest fjerntliggende syn og ender opp 
med det mest nærliggende (det man ønsker å la avveiningen av argumenter støtte). 
 

 Krav til drøftingen   
En drøfting kan ha noe ulik karakter - fra avveining av ulike syn og argumenter (slik vi 
foran har talt om) til en mer personlig vurdering (ev. stillingstagen) av det du skriver 
om.  
 

 Ett eksempler på dette: 
Gjør rede for det synoptiske problem, og drøft spesielt den såkalte to-kilde hypotesen 
som løsning av forholdet mellom de tre første evangeliene. 
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Her skal du altså redegjøre deskriptivt og uten subjektive utbrudd for hva det såkalte 
synoptiske problem handler om, og deretter drøfte to-kilde-hypotesen som løsning.  
For en rykende fersk teologi- eller kristendomsstudent kan det være vanskelig å gi en 
god og utfyllende vurdering av to-kilde-hypotesen.  Derfor kan det her være tilstrek-
kelig at du gir en begrunnelse for hvorfor to-kilde-hypotesen er blitt de rådende for-
klaringsmodell for forholdet mellom de tre første evangelier, og at du sier litt om 
problemene som er knyttet til denne forklaringsmodellen.  I denne delen av oppga-
ven har du også anledning til å personlig vurdere og ta stilling til saker og ting.  

  
Som du sikkert forstår, er kravene til drøfting noe neddempet for oppgaveskrivingen 
i startfasen av KRL100 studiet.  Hovedkravet vil altså være en skikkelig og rydding re-
degjørelse og en drøfting (der det er spørsmål om det) der du involverer deg sterkere 
i å vurdere og ta stilling til det du skriver om.  Men en student som behersker 
problemstilling, tese, rydding argumentasjon, osv., vil selvfølgelig skåre på det. 
 
 

NOEN RÅD OM SKRIVEPROSESSEN 

 
1) Kom i gang så fort som mulig med å samle stoff.  Bruk biblioteket på skolen og 

andre biblioteker om det er naturlig. Gjør deg kjent med diverse litteratur og uli-
ke syn og betraktningsmåter.  Velg ut tre-fire bøker og/eller artikler som du bru-
ker i oppgaven.  

 
2) Ta tid til å meditere/reflektere over emnet. Tygg på problemstillinger, og drøft 

dem gjerne med andre.  Også med faglærer! 
 

3) Samle momenter i en kladd, gjerne hulter til bulter. 
 

4) Lag forslag til disposisjon som du gjerne drøfter med andre.   
 
 

Forslag til disposisjon, litteraturvalg og et utkast til innledning av oppgaven, skal du 
ta med til faglærer for godkjenning og som grunnlag for veiledningssamtalen. 

 
 

5) Ha besvarelsen tankemessig og disposisjonsmessig bearbeidet før du starter inn-
føringsarbeidet. 

 
6) Følg de formelle krav til utskriving av oppgaven.  (Se disse som følger.) 
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FORMELLE KRAV TIL SEMINAROPPGAVER LEVERT VED ATH 
(KOPI AV STUDIEPLANEN FOR KRL 100, SIDE 39-42) 
 
Behandling av kildemateriale og sekundærlitteratur spiller en meget viktig rolle i oppgaveskrivingen. En slurvet 
og unøyaktig omgang med det bibliografiske materialet gir ikke bare et dårlig inntrykk, men vil også mange 
ganger gjøre det umulig for den som leser oppgaven å forstå hvilke bøker og artikler den enkelte student har 
gjort bruk av. Det er derfor viktig at litteraturhenvisningene er komplette, slik at man ved hjelp av dem kan 
finne fram til hvilken litteratur som er anvendt under arbeidet med oppgaven. 
 
Det er viktig at studentene allerede fra et tidlig tidspunkt i studiet tillegger seg gode bibliografiske vaner. Viktige 
prinsipper i forbindelse med det bibliografiske arbeidet er fullstendighet (= "alt" skal være med), nøyaktighet 
(= pinlig nøyaktighet) og konsekvens (= alle henvisninger gjøres etter samme system gjennom hele oppgaven).  
 
Husk at bibliografiske innførsler i oppgavens litteraturliste skal være komplette og ta med alt som vil kunne ha 
betydning for gjenfinning av referansen. I notehenvisninger og i teksten ellers skal referansene forkortes (se 
eksempler nedenfor).  
 
Det er en god vane å lage litteraturhenvisninger etter denne standard fortløpende under hele skriveprosessen. 
Mangelfulle referanser vil føre til mye ekstraarbeid mot slutten av oppgaven. I verste fall må du da låne inn 
igjen anvendt litteratur for å få tilgang på nødvendige opplysninger til biografien, noe som igjen kan føre til at 
du ikke får levert oppgaven innen fristen. Studer derfor retningslinjene nedenfor. Kan du dem godt fra starten 
av, vil arbeidet med litteraturhenvisningene falle mye lettere. 
 
Nedenstående er de formelle krav som stilles til seminaroppgaver skrevet for innlevering ved Ansgar Teologiske 
Høgskole. De er ment som en hjelp til å utarbeide et ferdig produkt som tilfredsstiller alminnelige akademiske 
krav til en faglig (og estetisk) form. 
 

LAYOUT 

 
Oppgaven skal være skrevet på PC. Linjeavstanden skal være enkel og alle marger skal være 2,5 cm. Sidene skal 
nummereres nederst på høyre side. Skrifttype og -størrelse: Times New Roman, 12 pkt. 
 
Avsnitt markeres med et ekstra linjeskift.  
 
Overskriftene skrives fra venstre marg (altså ikke sentrert). Hvis overskriftene rangeres i over- og underover-
skrifter, bør det ikke brukes mer enn tre nivåer. Rangeringen av overskriftene vises ved bruk av store og små 
bokstaver og desimalsystemet, slik som i følgende eksempel: 
 

3. Den reformerte reformasjon [Arial 14 pkt fet] 
3.1. Lederskapet i reformasjon [Arial 12 pkt fet-kursiv] 
3.1.1. U. Zwingly [Arial 12 pkt] 

 
Avstanden fra avsnitt til ny overskrift skal være tredobbel linjeavstand, og fra overskrift til nytt avsnitt dobbel 
linjeavstand.  
 
På forsiden av oppgaven skal det stå følgende i denne rekkefølge:  
 

 Navn på emnegruppe, emne og hvilket kurs oppgaven skrives innenfor 

 Tittel på oppgaven  

 Semester, undervisningsperiode og dato for innleveringsfrist  

 Kandidatnummer  

 Antall ord  

 Navn på veiledningslærer 
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NOTEHENVISNINGER 

 
Litteraturhenvisninger angis i fotnoter (noter nederst på siden) og notene skal nummereres fortløpende gjen-
nom hele oppgaven. I forholdet mellom noter og bibliografi er det viktig å "økonomisere" med plassen. Når det 
henvises til litteratur i notene, har det ingen hensikt å operere med fulle bibliografiske referanser. Bibliografien 
er stedet for komplette opplysninger. I notene bruker en forkortede referanser.  Dette gjøres ved å angi forfat-
ternavn og år for publikasjonens utgivelse, samt eventuell sideangivelse, slik som i følgende eksempler:  
 

McGrath 1997 
Råmunddal 1988:160-162 
Gilhus & Mikaelsson 1998:59  
Thelle m.fl. 1996:23 

 
Hvis det er to forfattere, skrives begge navnene, hvis det er mer enn to forfattere, brukes det første forfatter-
navnet og "m.fl.". 
 
Bruk av forkortelser i fotnotene. 
Dersom det er behov for å vise til samme verk flere ganger i fotnotene, kan en også bruke henvisningen "sam-
me verk". NB! Den norske betegnelsen "samme verk" er å foretrekke fremfor den latinske forkortelsen op. cit. 
(= opere citato, "i det siterte verk"). Samme system benyttes for tekstsitater i notene. NB! Sitater settes i anfør-
selstegn, og pinlig nøyaktighet kreves ved gjengivelsen.  
 
Betegnelsene "Samme sted" og "Samme verk" må bare brukes når det fremgår umiddelbart av sammenhengen 
hvilket sted eller hvilket verk det henvises til. Ellers brukes de forkortede litteraturhenvisninger.  
 
For de latinske forkortelser v. (vide) og cf. (confer) skrives henholdsvis se og sammenlign.  
 
 
Bruk av sitater 
 
Når en gjengir noe fra en kilde, kan det skje i form av et sitat eller en mer fri gjengivelse eller omtale. Uansett 
må det angis hvor sitatet/gjengivelsen er hentet fra Dersom en skriver av en annen forfatter uten at dette angis 
som sitat, er det å oppfatte som fusk! 
 
Et sitat skal være ordrett gjengitt. Dersom noe utelates, skal det vises ved bruk av utelatelsestegnet tre prikker i 
skarpe klammer [...]. Dersom noe tilføyes, skal også dette stå i skarpe klammer. Dersom noe i testen utheves, 
skal en føye til etter sitatet - «min uthevning» - i parentes. 
 
Sitater opp til maksimalt 5 linjer skal skrives som del av teksten og stå i anførselstegn. Lengre sitat skal skilles ut 
i eget avsnitt, innrykket og med linjeavstand én (linjeavstand 1), og med ekstra linjeavstand (dvs. 2) foran og 
etter avsnittet. Første linje etter sitatavsnitt skal starte i venstre marg.  
 
Hvis en har figurer, tabeller og lignende, bør disse nummereres, og de skal ha en kortfattet tekst, som under-
strekes. Tabelltekst plasseres over tabellen, figurtekst under figuren.  
 
 

BIBLIOGRAFI 

 
Litteraturlisten plasseres til slutt i oppgaven, og litteraturen skrives i alfabetisk rekkefølge etter forfatternavn. 
Dersom nærmere inndeling er nødvendig på grunn av at forfatteren har flere utgivelser samme årstall, føyes 
bokstavene a.b.c til årstallet. 
 
Alle oppgaver skal ha en komplett bibliografi som inneholder all den litteraturen som du har benyttet under 
arbeidet med oppgaven. Litteratur som du ikke gjør bruk av, skal ikke være med. I bibliografien skal alle opplys-
ninger være komplette. Det bibliografiske materialet kan grovt inndeles in to grupper: Bøker og artikler.  
 
Bøker  
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Generelle henvisninger til et verk med én til tre forfattere skal inneholde følgende opplysninger: 
 

1)  Forfatter(e) 

2)  Tittel 

3)  Utgave 

4)  Forlag 

5)  År for utgivelse 

6)  Sidetall 
 
Eks.:   

Bruce, F. F.: The Acts of the Apostles. Ninth printing. Eerdmans Publishing Company, 1979. 491 s. 
 
Periodika – tidsskrifter, årbøker, aviser o.l. 
Med periodika menes materiale som kommer ut med periodisk, dvs. med jevne mellomrom. Henvisninger til 
artikler i periodika er forholdsvis like de vi benytter til utdrag av samlingsverk: 
 

1) Artikkelens forfatter(e) 
2) Artikkelens tittel 
3) Tidsskriftets tittel 

a) Volum, årgang 
b) År for utgivelse satt i parentes 
c) Heftets nummer 

4) Sideangivelse 
 
Eks.: 
Repstad, Pål: «Lokalmenigheten under forskerens lupe» i: Halvårsskrift for praktisk teologi, 64 (1997) 1, s. 3-9. 
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1.2. Innføring i bruk av eksegetisk metode og   
skriving av eksegetiske oppgaver  

 
HVA INNEBÆRER DET Å ARBEIDE HISTORISK MED BIBELTEKSTER? 
 
1. Målet med tekstarbeidet er (så langt det lar seg gjøre) å lese teksten på dens egne premisser – ut 

fra hva som faktisk står i den.  Dette innebærer at man forsøker å lese/høre teksten med de førs-
te lesernes/tilhørernes øyne/ører. 

 
2. Prinsippene for det historiske tekstarbeid er identiske med de styrende prinsipper for alt fag-

lig/vitenskapelig arbeid.  (Se ovesikt.) 
 
3. Metodene for dette arbeidet av faglig/ vitenskapelig karakter, og flere av dem er blitt til i løpet 

av de to siste århundrene med såkalt historisk-kritisk bibelforskning.  (Se oversikt.) 
 
NB!  Det historiske tekstarbeid er viktig og nødvendig for rett forståelse av teksten/Skriften, men det 
er ikke alt!  Les 1 Kor 2,12ff. 
 
 

Styrende prinsipper i det historiske 
tekstarbeid - 

 
Og hva dette innebærer 

Saklighet og nøyaktighet Sitater av kilder og referanse til andres oppfatninger skal 
være riktige og nøyaktige.  Språket skal være preget av sak-
lighet, ikke av irrasjonelle argumenter o.a.  
 

Etterprøvbarhet Både argumenter og konklusjoner/ resultater skal være mu-
lig å etterprøve.  
 

Ærlighet og forforståelse Man skal ikke fortie hvor man har hentet opplysninger fra. 
Heller ikke skal man holde viktige opplysninger til en tekst 
tilbake for å få teksten til å passe inn i en bestemt teologisk 
oppfatning. 
Forforståelsen vil alltid være der, men i størst mulig grad 
skal man være åpen med denne og ikke presse utleggingen 
til å passe inn i ens egen konfesjon, dogmatikk eller virkelig-
hetsoppfatning. 
 

Reflektert metodisk tilnærming Det faglig-eksegetiske arbeid med en tekst krever at man 
har en reflektert tilnærming slik at man vet hva man ”spør” 
teksten om og hvorfor. 
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HISTORISK ARBEID MED BIBELTEKSTER 
 

  
1     Teksten 

 

 
2  Overleveringen 

 
3  Hendelsen 

 
Historisk fokus 

 
Selve skriftet 
Teksten 

 
Tekstens forhistorie  
Traderingsprosessen 
(”Mellomliggende” histo-
rie) 
 

 
Hva som faktiskskjedde 
(Frelseshistorisk) begiven-
het 

 
Fagområde  
Historisk metode 

 
(Tekstkritikk – ikke aktu-
elt på grunnfag!) 
 
Innledningslæren  
 
Redaksjonskritisk metode 
(hva tekstens eller skrif-
tets språk,       -utvalg, 
komposisjon, osv., kan si 
om forfatterens mål og 
hensikt med det som er 
skrevet) 
 
Eks. andre metoder:  
Strukturanalyse, tekst-
lingvistisk metode, narra-
tiv analyse, retorisk ana-
lyse, osv.  
 

 
Tradisjonshistorie (å iden-
tifisere teologi og motiver 
også i forhold til andre 
tekster/skrifter - og å si 
noe om hvor disse tradi-
sjonene hører hjemme) 
 
Formhistorie (å gjennom 
”form” si noe om teks-
tens brukssituajon) 
 
Litterærkritisk arbeid 
(eks. rekonstruksjon av 
kilder i synopsen) 

 
Samtidshistorien  
 
(Historisitetsspørsmålet (Se 
forholdet mellom  
1-2-3) 
 

Sentrale historis-
ke  
spørsmål 

Hva sier faktisk teksten? 
Hva har påvirket utfor-
mingen av teksten? Hvil-
ke konsekvenser har for-
fattersituasjon, mål og 
hensikt med det som 
faktisk er skrevet (og 
måten det er skrevet på) 
fått for tekstens/ skriftets 
teologi og historisitet? 

Kan tekstens form og 
innhold si noe om den 
”mellomliggende” histo-
rie?  
 
Har tingene skjedd slik 
teksten/skriftet vitner 
om, eller har det skjedd 
noe i tradisjons-
prosessen?  
(Jf.historisitetsspørs-
målet) 
 

Hva sier teksten om det 
som faktisk kan ha skjedd? 
Gir teksten en fotografisk 
gjengivelse av begivenhe-
ten, eller er det snakk om et 
”maleri” utført av en bevisst 
”kunstner”? 
 
Hva fra samtidshistorien kan 
kaste lys om den aktuelle 
tekst? 
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DISPOSISJON OG INNHOLD I EKSEGETISKE OPPGAVER 
 
 

TEKSTENS HISTORISKE SITUASJON OG TILBLIVELSE 
 

A. FORFATTER, ADRESSAT OG SITUASJON 
 

Gjør kort rede for forfatterspørsmål, tid og situasjon for avfattelse, leserkrets og 
skriftets hovedsikte.  Adressaten (samt forfatteren og teksten) befinner seg på et gitt 
sted -  til en gitt tid -  i en gitt situasjon.   
 

Gode hjelpespørsmål kan være:  Hvem skrev teksten?  Hvorfor ble den skre-
vet? Hvem ble dette skrevet for?  Fantes det ev. tidligere versjoner av teksten, 
bygger den på kilder, eller det nyskrevet?  For mange skrifter er det mulig å 
svare på en del av disse spørsmålene (eks. evangeliene og brevene i NT), for 
andre skrifter er det vanskeligere (eks. profetbøkene, Salmene).  
Godt råd:  Sett deg godt inn i innledningsstoffet til de bibelbøkene som det er 
henget kjernetekster fra!  For GT:  Mosebøkene, Jesaja, Salmene.  For NT:  
Mattesus og 1 Kor. 

 
  FORHISTORIE FOR TEKSTAVSNITTET: 
 

Mange av Bibelens forfattere skrev ikke nye tekster, men de bearbeidet stoff som al-
lerede forelå skriftlig eller muntlig.  Derfor har det vi kaller tekstens «forhistorie» 
spilt stor rolle i forskningen.   
 
Arbeidet med tekstens forhistorie er vanskelig og ofte usikkert og gjelder særlig teks-
ter som man mener bygger på muntlige tradisjoner eller skriftlige kilder.  For NT ved-
kommende er det de synoptiske evangelier (med parallelle tekster) dette er aktuelt 
for.  Når det gjelder GT-tekster, vil for eksempel De ti bud være en aktuell tekst.  Det 
man sier om slike tekster bør også knyttes opp til hovedteorier i forskningen, f. eks. 
fire-kildehypotesen for Mosebøkene og to-kildeypotesen for synoptikerne.  

 

Noen råd om hvordan an kan jobbe med parallelltekster/tekstens forhistorie:  

 Først registerer du om det finnes eventuelle parallell-tekster og hvordan teksten 
samsvarer med og avviker fra disse. På denne måten kan vi ofte antyde noe om 
tekstens kildemessige forhistorie. 

 Videre kan du spørre om vi kan finne spor av forfatteren ved (redaksjonelle) 
(små)endringer og ved plassering av den aktuelle tekst i en bestemt kontekst.  
Slik arbeider du redaksjons-historisk. 

 Dersom teksten i sin helhet eller deler av den bygger på tradisjoner, forsøker vi 
å klargjøre hvor disse har hatt sin «plass i livet».  Kan vi finne spor av at tekstens 
bruk før den ble nedskrevet, har preget dens form og innhold, og kan vi si noe 
om teksten gjenspeiler en bestemt form, bruk og funksjon?  Slik kan du arbeide 
tradisjons-historisk og formhistorisk.  Her er det tekstens brukssituasjon som 
står i sentrum. 

 Spørsmålet kan endelig reises om tradisjonens/tekstens opprinnelse eller dens 
historisitet. 

På grunnfagsnivå venter en ikke at spørsmålene under B skal gis en utførlig behand-
ling.  Derfor bør heller ikke dette punktet svulme opp, selv om det kan være nyttig 
for forståelsen av teksten at spørsmålene reises og besvares. 
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TEKSTENS LITTERÆRE KONTEKST OG OPPBYGGING 
 

A. KONTEKST OG AVGRENSNING 
   

Drøft kort om tekstens forgrense og bakgrense er såpass klar at den utgjør en natur-
lig helhet - ut fra kriterier som skifte i tid, sted, personer, tema, form. 
Drøft også kort tekstens plassering i sammenhengen ved å  klargjøre hva som skiller 
teksten fra og hva som binder den sammen med den forutgående og den etterføl-
gende kontekst. 

 
B. TEKSTENS OPPBYGNING OG FORMTYPE 
 

Angi momenter til en inndeling av teksten i dens enkelte ledd.  Hva skiller de enkelte 
ledd fra hverandre og hvordan henger de sammen?  Har teksten et «tyngdepunkt»?  
Drøftingen skal munne ut i en punktvis oppsatt inndeling av teksten. 
Der det er aktuelt, oppgis også tekstens litteraturtype/formtype. Nevn -typens kjen-
netegn og gi evt. eksempler på andre tekster av samme type.  

 
DETALJUTLEGNING 

  
Detaljutlegningen av teksten består i en utførlig drøfting av teksten der vi forklarer 

 viktige enkeltord 

 betydningen av setninger og avsnitt og deres funksjon som ledd i en kommunikasjons-
prosess 

 klargjøring tekstens saklige anliggender som basis for å si noe om tekstens budskap 
historisk og aktuelt 

 
Normalt bør utlegningen disponeres etter den oppbygging av teksten som er angitt under II 
B (som imidlertid ikke uten videre er identisk med versinndelingen i NO).  Avsnitt for avsnitt 
drøftes betydningen av tekstens ord og utsagn fra den sammenheng de står i teksten.   

  

Arbeidsmessig går vi fram på følgende måte: 
1. Du bør gi realopplysninger som er nødvendige for forståelsen av teksten:  Historiske og 

geografiske angivelser bør forklares, likeledes henspillingen på datidens skikk og bruk, den 
sosiale ordning og institusjoner og sosiale og kulturelle forhold som berøres av teksten. 

2. Du bør også forklare viktige ord og begreper og klargjøre hvordan de brukes i teksten.  
Påstander om betydningen av viktige ord og begreper bør mest mulig underbygges med 
henvisninger til andre tekster i samme skrift, skriftgruppe eller med belegg fra Bibelen for 
øvrig. 

3. På tekstens syntaktiske og litterære plan bør du særlig ta hensyn til følgende: 

 Hvordan henger de ulike setninger sammen?  Kan grammatikalske observasjoner gi 
hjelp til tolkningen?  Hvordan utvikles tankeføringen? 

 Brukes det bestemte litterære virkemidler som gjentakelser, metaforer, overdrivel-
ser, parallellismer ol. 

 Når NT siterer eller alluderer til GT:  Hvordan gjøres det, og hvilken funksjon har det? 
4. Husk at utleggingen skal hele tiden orientere seg mot tekstens sak-innhold og teologiske 

budskap.  Forskjellige muligheter for forståelse av tekstens enkeltheter og dens budskap 
som helhet bør gjerne komme fram og drøftes underveis. 
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TEKSTENS BUDSKAP 
 

HISTORISK BUDSKAP 
 

Hovedspørsmålet er her:  Hva ville denne teksten si til sin samtid?   
Prøv å formulere - eller oppsummere - tekstens budskap i noen hovedpunkter.  

 
AKTUELT BUDSKAP 

  
Hovedspørsmålet er her:  Hva kan teksten si som Guds ord til oss i dag?   
Prøv å gi en antydning av hvordan teksten kan tilrettelegges og aktualiseres i vår tid. 
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”METODESKJEMA” FOR EKSEGETISKE OPPGAVER 
(NT OG GT) 

 1.  Tekstens historiske kontekst og tilblivelse (10-15%1) 
1.1.  Skriftets forfatter og adressater  Kort om forfatter/opphavsmann, tid og sted/situasjon 

for avfattelse og adressat 

1.2.  Eventuell forhistorie for tekstavsnit-
tet 

 For grunnfag kreves ved Matt + 2 Mos 20. 

 Mange av bibelens forfattere bearbeidet kilder. Vi 
prøver her å finne ut noe om disse kildene ved å se på 
parallelltekster (forskjeller, ulik plassering i kontekst 
gir småendringer ,  osv . se verktøykassa 

2.  Tekstens litterære kontekst og oppbygning (10-15%) 

2.1.  Tekstens plassering i skriftet 
2.1.1.  Kontekstanalyse  Fjernkontekst: Hvilken hoveddel av skriftet er teks-

ten? 

 Nærkontekst: I hvilket avsnitt innenfor denne delen? 

 Hensikten: Prøve å finne ut hvorfor teksten er plassert 
her  Se hvilken sammenheng vår tekst må sees i for-
hold til. 

2.1.2.  Avgrensning  Drøft kort tekstens forgrense og bakgrense for å se 
om den utgjør en naturlig enhet. Hva skiller den 
grammatisk og innholdsmessig fra den umiddelbare 
kontekst. 

 Hensikten: Funksjon for vår tekst? 

2.2.  Tekstens oppbygning og formtype 
1. Tekstens struktur/oppbygning  Angi momenter til en inndeling av teksten. Hvordan er 

den oppbygd ? Sammenheng mellom deler og hva 
skiller de. Finn stilmidler (konjuksjoner, direkte - indi-
rekte tale etc.)  

 Hva er tekstens  tyngdepunkt(et eller flere) 

 Gi et punktvis disposisjon av teksten.(Bruk i detalj 
utleggelsen)  

2. Formtype /tekstart 
 

 Hvor det er aktuelt angi formtype, Nevn typens kjen-
netegn.  

 Gi eksempler på andre tekster av samme type. 

3.  Detaljutleggelse(vers for vers eksegese) (55-60%) 
Se eget ark 
 

Utførlig utleggelse av enkelt teksten der vi forklarer vikti-
ge enkeltord. 
Betydningen av setninger og avsnitt og deres funksjon 
Disponering etter struktur fra II.b.1 

4.  Tekstens budskap (15%) 
4.1. Historisk budskap  Oppsummering av tekstens budskap/hensikt til sin 

samtid i noen hovedpunkter. 

 Disse hovedpunktene  er  konklusjonene av tolk-
ningen i III. 

4.2.  Tekstens virkningshistorie i NT  For GT. Se spesielt  på NT bruk av teksten jfr  Messias-
profetier  

 

                                                 
1 Tallene må ikke forståes som absolutte, men angir kun hvor vekten bør ligge i analysen av teksten. 
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Del 2: 
 

Utvalgte tekster og temaer  
i Matteusevangeliet 



 23 

 

 
MATT 3,13-17: JESU DÅP 
 
 

1.  TEKSTENS HISTORISKE SITUASJON OG TILBLIVELSE 
 
 
1.1.  FORFATTER, ADRESSAT OG SITUASJON 
 
 
1.2.  FORHISTORIE FOR TEKSTAVSNITTET  
 
Parallelltekstene:  
 

Matt 3.13-17 Mark 1,9-11 Luk 3,21-22 
13 Da kom Jesus fra Galilea til Jo-
hannes ved Jordan for å bli døpt av 
ham. 14 Men Johannes ville hindre 
ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt 
av deg, og så kommer du til meg?» 
15 Jesus svarte: «La det nå skje! 
Dette må vi gjøre for å oppfylle all 
rettferdighet.» Da lot Johannes det 
skje. 16 Da Jesus var blitt døpt, steg 
han straks opp av vannet. Og se, 
himmelen åpnet seg, og han så 
Guds Ånd komme ned over seg 
som en due. 17 Og det lød en røst 
fra himmelen: «Dette er min Sønn, 
den elskede, i ham har jeg min 
glede.» 

9 På den tiden kom Jesus fra Nasa-
ret i Galilea og ble døpt i Jordan av 
Johannes. 10 Straks han steg opp 
av vannet, så han himmelen dele 
seg, og han så Ånden komme ned 
over ham som en due. 11 Og det 
lød en røst fra himmelen: «Du er 
min Sønn, den elskede, i deg har 
jeg min glede.» 
    12 Straks etter drev Ånden ham 
ut i ødemarken, 13 og der var han i 
førti dager og ble fristet av Satan. 
Han holdt til blant villdyrene, og 
englene tjente ham. 

21 Hele folket lot seg nå døpe, og 
Jesus ble også døpt. Mens han sto 
og ba, åpnet himmelen seg, 22 Den 
hellige ånd kom ned over ham i 
skikkelse av en due, og en røst lød 
fra himmelen: «Du er min Sønn, 
den elskede, i deg har jeg min 
glede.» 

 
Oppsummering synopsen:  
Alle synoptikerne har fortellingen, men det finnes viktige forskjeller:  
Spesielt for Matt er:  

 Døperen vegrer seg for å døpe 

 Himmelrøsten i 3 person.   
Hos Luk er spesielt:  

 Jesu bønn  

 Ånden i legemlig skikkelse 
Hvorfor Matteus-“innskuddet”, v 14-15? 

 Innflytelse fra kristen dåpspraksis? 

 Matt betoner Messias-bevisstheten hos døperen  (jf Ebjonitterevangeliet) 
 
Tradisjonshistorie og spørsmålet om historisitet: 

 Helt fra starten har beretningen hørt med til det kristne kerygma, den apostoliske 
forkynnelse, jf Act 1,22; 10,38.  Fortellingen har tjent til å forkynne Jesu messianske 

http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=3&verse=16&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=3&verse=17&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=1&verse=10&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=1&verse=11&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=1&verse=13&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=3&verse=22&lang=1&trans=2
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egenart sammen med Peters bekjennelse (16), forklarelsen på berget (17) og innto-
get i Jerusalem (21). 

 Beretningen kan ha hatt direkte tilknytning til den urkristne dåp, jf verbet “hindre” 
3,14.  Kan ha spurt om det var noe til hinder for dåpen, Act 8,36; 10,47; 11,17.  Men 
for øvrig er sammenhengen den kristne dåp og Jesu dåp uklar. 

 Til spørsmålet om historisitet er det klart at det framstilles som et faktum at Jesus 
blir døpt av døperen ved begynnelsen av sitt virke.  Men hva med v 16? Noe Jesus 
har sett/hør inni seg?  Hva med moderne verdensbilde?  Legende?  Standpunkt:  For-
tellingen er klar nok!  Historisitetsspørsmålet blir derfor et spørsmål om ulike virke-
lighetsoppfatninger og om tro. 

 
 

2.  TEKSTENS LITTERÆRE KONTEKST OG OPPBYGNING 
 
2.1.  KONTEKST OG AVGRENSNING  
 
Forberedelsen til Jesu offentlige tjeneste i tre fortellerenheter 

 Om døperen, 3,1-12 

 Dåpsberetningen, 3,13-17 

 Fristelsesberetningen, 4,1-11 
 
Dåpsberetningen presenteres innholdsmessig og formelt som en avgrenset enhet.  “Da” 
(typisk for Mk) - for å innlede en ny fortellerenhet.  Jf også “Jesus ble så” - som overgang til 
fristelsesberetningen. 
 
2.2.  TEKSTENS OPPBYGNING OG FORMTYPE  
 
Til spørsmålet om formtype: 

 En “legende” (Bultmann).  Et belastet begrep!  Bringer oss inn i vanskeligheter i for-
hold til forståelse av historisitet  og av virkelighetsoppfatning. 

 Likhet med profetkallelsene i GT, men mangler profetkallet og oppdraget.  

 Likhet med intronasjonsrituale ved kongeinnsettelser i GT, jf Sal 2,7 

 Paralleller til forklarelsen på berget, kap 17,1-9.  Kan tyde på at “Messias-
presentasjonen” er sentral hos Matt. 

 Må kunne fastholde at beretningen er en fortelling med biografiske trekk - med sær-
lig messiansk (og dermed kristologisk) karakter og betydning. 

 
Til struktur/inndeling: 
Teksten faller naturlig i tre deler: 

1. Innledning v 13:  Geografisk plassering 
2. “Mellomspill” v 14-15: Døperens reaksjon 
3. “Resultat” v 16-17:  Åndsutrustning og Messiasproklamasjon, om Jesu dåps egenart 
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3.  DETALJUTLEGNING  
 
1. Innledning v 13:  Geografisk plassering 
 
Hva var Johannesdåpen? 
 
1) En proselyttdåp?   
 - Proselyttdåpen er kjent, men dette kan ikke være det:  Ikke en hedning som ville bli 
 jøde her  
 - Joh dåpen var en frelsesdåp - til syndenes forlatelse (Mk 1,5). Ikke slik med  pro-
sesyttdåpen 
 
2)  Qumransektens dåp (Esseersamfunnets dåp)? 
 - Esseerne praktiskerte dåp mer som en renselsesakt enn som en frelsesdå 
 - Esseernes dåp ble gjentatt flere ganger, Joh dåpen var en engangsdåp 
 
3) Joh dåpen som en “forløper-dåp” uten analogi.   
 Johannes innleder endens tid (den nye frelsestid) som forløper for Messias. 
 “Den (dvs Joh dåpen) skaper ikke enda den rensede frelsesmenighet, men barte en 
 menighet av de botgjørende og ventende, som under faste (Matt 9,14) og bønn (Luk 
 11,1) og med “frukt” som svarer til omvendelsen, skal være beredt for den kommen-
de  ildåpen (dvs. frelse), slik at den blir dem til renselse og nyskapelse, men ikke til dom”, 
 Dahl 1997:67. 
 
Hvordan så Jesus på Johannes?  (han kom til Johannes “for å bli døpt av ham”) 

 Som en mann sendt av Gud, mk 11,30ff 

 Som endetidens Elias, Malak 4,5 - Mk 9,13 

 Som noe “mer enn en profet”, Mt 11,7ff  

 Som “det største menneske”, Mt 11,11  
    
2. “Mellomspill” v 14-15:  Døperens reaksjon 
 
Hvordan så Johannes på Jesus?  v. 14:   

 Som en han selv trengte å bli døpt av, v 14 

 Som en som var sterkere enn ham selv, Mk 1,7 

 Som Guds lam og Guds sønn. Joh 1,29ff.  Joh hadde altså en annen Messiasforvent-
ning enn folket som ventet en politisk befrier.  Joh ventet Guds sønn - som skulle lide 
stedfortredende for menneskehetens synder. 

 
Men hvordan forklare Mt 11,1ff/Luk 7,18ff der døperen er i tvil om hvem Jesus var? 

 Ikke for sin egen del, men for disiplenes del han lar dem spørre?  Mat 11,4 viser at 
Joh selv er i tvil! 

 Joh visste at Jesus var Messias, men nå så han ikke sammenhengen lengre?  Dvs at 
Joh ikke skjønte Jesu opptrenden i ett og alt.   

 Joh var underkastet menneskelivets svakheter og kriser.  Omstendighetene var jo ik-
ke de beste!  
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Hva betyr Jesu dåp?  Hva mente Jesus selv med å bli døpt?  v. 15:   
 
Tolkningsalternativer:  

 Fordi han trengte syndsforlatelse? 

 Fordi han som israelitt ville tilhøre Johannes’ menighet? 

 Ut fra bevisstheten om sitt kall!  Han var klar over at dåpen betydden noe annet og 
noe mer for ham enn for andre. 

 
Kommentar:  
Sentralt står begrepet “oppfylle all rettferdighet” v 15.  Hva betyr dette?   
Ordet “oppfylle” (gresk: pleróo) kan bety  

1. fylle, oppfylle, dvs et ønske, drøm, profeti og  
2. fullføre, dvs utføre.  Her i teksten er dette mest tenkelig bruk av ordet.  

 
Hva man legger vekt på avhenger av tolkningen av “all rettferdighet” (gresk: pásan di-
kaiosýnen).  Tolkningsalternativer:  

1. Guds rettferdighetskrav, dvs den normative rettferdighet.  Betydning:  Jesus skulle 
oppfylle det rettferighetskrav vi står under. 

2. Den subjektive rettferdighet som et menneske har, jf Mt 5,20; Fil 3,6.  Betydning om-
trent som over, men siste alternativ passer dårlig til “oppfylle”. 

3. Uttrykket kan være ensbetydende med Guds frelsesplan, frelsesråd, jf Mt 6,33.  Be-
tydning:  Jesu dåp er et ledd som må inngå i Guds esjatologiske frelsesplan.  Forut-
setningen er da at Guds plan er fattet på forhånd, og at Jesus og døperen nå utfører 
fullfører en del av den, jf som parallell Mt 21,32.   

 
3. “Resultat” v 16-17:  Åndsutrustning og Messiasproklamasjon 
 
Hva betyr de ledsagende begivenheter til Jesu dåp? 

 Himmelen åpnet seg, v 16 

 DHÅ i dueskikkelse, v 16 

 Himmelrøsten, v 17 
 

1)  Himmelen åpnet seg 
“Himmelen”, gresk: hoi ouranoi - pluralis!, røper  
innflytelse fra hebraisk. 
Betydningen kan ikke være at en får et visjonært innblikk i Guds verden, men at Gud 
ville åpenbare sin virkelighet for menneskene på jorda - slik det skal skje i endens tid, 
jf Jes 64,1; Åp 19,11. 
 
“Han så” = særstoff for Mt.  Var det bare Jesus som så?  Trolig ikke, åpen scene her, jf 
Mk og Lk!  Jf ellers Apg 7,56. 

 
2) Guds Ånd, som en due, kommer over Jesus  

Lk:  “i skikkelse av en due”, dvs legemliggjøring av dueskikkelsen.  Mt og Mk kan for-
stås som at Ånden kom på samme måte som en due. 
Duen kan forstås som 

 Et bilde på det rene sinn, jf Mt 10,16?  Gir ikke god nok mening her. 

 Noe unikt som ikke lar seg forklare ut fra religionshistoriske paralleller (Aalen)? 
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 Parallell til fortellingen om Noas ark/duen.  Syndeflodens vann - dåpsvannet? Jf 1 Pet 
3,20.  Vanskelig å få noen fullgod mening i dette. 

 Dueskikkelsen kan være vanskelig å forstå, men klart er det at omtalen Åndens 
komme må forstås ut fra GT som en særlig utrustning for profeter og konger.  Jesus 
rustes for sin Messias-gjerning.  

 
3) Himmelrøsten 

Merk 3 pers Mt, og 2 pers av det personlige pronomen hos Mk og Lk. 
Himmelrøsten er et velkjent fenomen i apokalyptisk litteratur, jf Dan 4,31; Åp 1,10. 
Men det viktigste her er ikke fenomenet, men innholdet i utsagnet:  “Dette er mins 
sønn” osv.  Tilsagnet knytter seg til Sal 2,7; Jes 42,1. 

 
Begrepet “Guds sønn”: 

 Kjent fra GT som betegnelse på den messianske konge, Sal 2,7; 89,27; 2 Sam 7,14 

 I evangeliene betegner tittelen det helt egenartede og eksklusive forhold mellom Je-
sus og Gud, jf 11,27. 
Forsterkningen “den elskede” kan ha i seg noe av det Johanneiske “den enborne”.  I 
LXX er adjektivet “den elskede” (ho agapetós) i blant en oversettelse for det hebrais-
ke “bahir” = den eneste, jf 1 Mos 22,2.  Men også det greske “monogenés” - enbår-
ne, brukes som oversettelse for dette ordet i LXX. 
 
Uttrykket “som jeg har behag i”, kan forstås (ut fra verbalformen som er brukt - ao-
rist/ingressivt) som at noe nytt inntrer i Guds forhold til Jesus.  Da vil utsagnet ha en 
adoptiansk betydning. 
Men vektleggingen av dette aspektet avhenger av hvor eksklusiv man tolker Guds 
sønns begrepet. 
Det nye som inntrer her - er at Jesus som Guds sønn innsettes som den lovede Mes-
sias! 
 
Se påfølgende bibelteologiske ekskurs om Guds Sønns-begrepet i de synoptiske 
evangeliene.  

 
4.  TEKSTENS BUDSKAP  
 
Hva er poenget med Jesu dåp? 

 Ikke selve dåpshandlingen som står i sentrum, men hva denne handlingen forteller 
om Jesu person. 

 Mye taler for at teksten ikke bare skal leses som en biografisk beretning om Jesu inn-
settelse i Messiasembetet, men som en “Kristus-proklamasjon”, dvs den er kristolo-
gisk forkynnelse. 

 Budskapet må da hentes ut av dette.  Hva vil teksten fortelle om Kristus? 
- Jesus gikk inn i våre kår - inn i “syndeslektens skjebne” - og tok synderes dåp- 
- Dåpen må da forstås som innledning og “innvielse” til stedfortredergjerning-

en. 
- Jesu storhet ble manifistert der hvor han i lydighet gikk fornedrelsesvegen, 

der blir han proklamert som Guds sønn. 
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TEMA 
(Ikke pensum 
KRL100) 

 

GUDS SØNN I DE SYNOPTISKE EVANGELIENE  

Begrepsforekomst 
 

Begr. Guds sønn/er brukes vidt og på varierende måte i Bibelen:  Om hvert person-
lig vesen som står i et spesielt forh. til Gud – åndelig eller moralsk. 

Begrepsbetydning  
(språklig) 
 

Gresk: huios theou=Guds sønn, eller bare Sønnen: ho huios. 

Begrepsbakgrunn i 
GT/jødisk litteratur 
 
 
 

1) Følgende personer/grupper blir kalt Guds sønn/Guds sønner i GT: 

 Engelene: Job 1,6; 2,1; 38,7; Job 89,7 

 Det første mennesket Adam: (Luk 3,38) 

 Israel som Guds utvalgte folk: 2 Mos 4,22; Jes 43,6-7; Hos 11,1; Mal 1,6 

 Kongen: 2 Sam 7,14; Sal 89,27; 2 Sam 7,12-16; Jes 11,1 

 Messias: 2 Sam 7,13; Sal 89; Jes 9,6:  Messias framstår som Guds sønn i enestå-
ende forstand. 

2)  Også i senjødedommen koples Guds sønn-begr. til Messias. jf. Salom. Sal. 17,23; 
1 Hen 105,2; 4 Esra 7,28.  I den offisielle jødedom ser det ut til at Messias bare ble 
kalt Guds sønn i kraft av sin utvelgelse til å realisere Guds kongedømme i Israel.  
Messias’ guddommelige utspring ble altså ikke erkjent, til tross for ord som Jes 9,6 
og Mika 5,1.  Men det ser ut til at man i den mer apokalyptiske jødedom (jf. 1 Hen 
og 4 Esra) ventet en Messias som var av himmelsk opprinnelse. 

Synoptisk anvendel-
se av begre-
pet/tittelen 
 

1)  I synopsen finner vi ikke at Jesus bruker den fulle Guds sønn-tittel for å referere 
til seg selv eller sin tjeneste (noe som henger sammen med Messiashemmelighe-
ten).  Men enkelte ganger brukes (også av Jesus selv!) Sønnen, jf.  Matt 11,37!!, 
17,5; 28,19.  (Jf. for øvrig Jesu bruk av Menneske-sønn tittelen.)  
2)  Men utsagnene i de syn. ev. viser imidlertid klart at Jesus forstod seg selv som 
Guds sønn i enestående betydning.  Guds sønns-begrepet forstås da i absolutt me-
ning, (Jesus som ”gudsperson”).  Begrepet brukes da som værens-utsagn og ikke 
bare funksjons-utsagn. 

 Slik i Matt 11,25-27 og Mark 13,32.  Jf. også misjonsbefalingen: Matt 28,19 

 I Jesu dåp proklameres han også som Guds sønn, Matt 3,17ff.  

 Jesus bekrefter Peters bekjennelse, Matt 16,16ff. 

 Jesus avviser ikke onde ånder og djevelen når de tiltaler ham som Guds sønn, 
Mark 3,11; 5,7 og Matt 4,3.6. 

3) Karakteristisk for evangelienes vitnesbyrd om Jesus som Guds sønn er ikke at 
han som Sønn blir den store undergjører (jf. hellenismens theoi andres=det gud-
dommelige menneske, jf også fristelsesberetningen Matt 4,1ff.).  Men det spesielle 
ved Jesu sønneforhold til Gud er lydighetsaspektet.  Som Sønn står han i en viljes-
enhet med Faderen til døden.  Spesielt framkommer dette i Joh. ev. 

Sideblikk til øvrig NT 
bruk 
 

Joh. ev. er bekjennelsen til Jesus som Guds sønn selve sentrum.  Her er det en dyp 
enhet i kjærlighet, i vilje og handling og i lære mellom Faderen og Sønnen, jf. 5,17; 
8,28.42; 10,30; 16,28. 
I det øvrige NT er bekjennelsen ”Jesus er Guds sønn” sentral og viser den første 
kristne kirkes genuine trosoverbevisning, Apg. 8,37; 1 Joh 4,15.  Innholdet i evange-
liet er en sum budskapet ”om hans Sønn, jf. Rom 1,3.  Som Guds sønn har han iflg. 
det første kristne vitnesbyrd tre funkjoner:   
1) Han er førstefødt før all skapning, Kol 1,15; Hebr. 1,2  
2) Han er sendt til verden for å forsone den med Gud, Rom 5,10; 8,32; Gal 4,4 
3) Han er overdratt å felle dom over alle mennesker Joh. 5,22 (1 Kor 15,22) 
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MATT 5,1-12:  SALIGPRISNINGENE 
 
1.  TEKSTENS HISTORISKE SITUASJON OG TILBLIVELSE  
 
1.1. FORFATTER, ADRESSAT OG SITUASJON  
 
 
1.2. FORHISTORIE FOR TEKSTAVSNITTET  
 
Parallelltekster 
 

Matt 5,1-12 Luk 6,20-23 
1 Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der 
satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.  2 Han 
tok til orde og lærte dem: 
     3 «Salige er de som er fattige i sin ånd, 
        for himmelriket er deres. 
     4 Salige er de som sørger, 
        for de skal trøstes. 
     5 Salige er de ydmyke, 
        for de skal arve jorden. 
     6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettfer-
digheten, 
        for de skal mettes. 
     7 Salige er de barmhjertige, 
        for de skal få barmhjertighet. 
     8 Salige er de rene av hjertet, 
        for de skal se Gud. 
     9 Salige er de som skaper fred, 
        for de skal kalles Guds barn. 
    10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets 
skyld, 
        for himmelriket er deres. 
    11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og 
forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle 
vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har 
i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.  

20 Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa: 
        «Salige er dere fattige, 
        Guds rike er deres. 
    21 Salige er dere som nå sulter, 
        dere skal mettes. 
        Salige er dere som nå gråter, 
        dere skal le. 
    22 Salige er dere når folk hater dere, 
        når de utstøter dere og håner dere 
        og skyr navnet deres som noe ondt – 
        for Menneskesønnens skyld! 
    23 Gled dere på den dagen og hopp av fryd, 
        stor er den lønn dere har i himmelen. 
        Slik gjorde også fedrene med profetene. 
    24 Men ve dere rike, 
        dere har alt fått deres trøst. 
    25 Ve dere som nå er mette, 
        dere skal sulte. 
        Ve dere som nå ler, 
        dere skal sørge og gråte. 
    26 Ve dere når alle taler vel om dere. 
        Det samme gjorde også fedrene  
        med de falske profetene. 

 
Oppsummering av arbeidet med synopsen: 
Store likheter i Lk og Mt gjengivelse av Bp, men også store forskjeller: 

 Lk har karakter av en “slettepreken” 

 Lk er kortere i sin form enn Mt 

 Lk “slettepreken” inneholder stoff som hos Mt ikke står i Bp 

 Bp hos Lk har karakter av en disippeltale uten antitese til jødisk lovtale og fromhets-
praksis 
(Til Bps parallellstoff, se egen oversikt) 

 
Lk har neppe vært avhengig av Mt-Bp, og “lite trolig” (Dahl) at Bp har foreligget for Mt i Lk-
formen. 
Altså:  Bp ikke Q-stoff, men trolig foreligger “et tradisjonskompleks med flytende grenser og 
skiftende form”, Dahl 1997:88. 
 

http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=5&verse=3&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=5&verse=4&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=5&verse=5&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=5&verse=6&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=5&verse=7&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=5&verse=8&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=5&verse=9&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=5&verse=10&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=5&verse=11&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=5&verse=12&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=6&verse=21&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=6&verse=22&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=6&verse=23&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=6&verse=24&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=6&verse=25&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=6&verse=26&lang=1&trans=2
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Trolig går BP (i Mt- og Lk-form) tilbake til en bestemt tale av Jesus.  Men denne “ur-BP” er  
det ikke mulig å rekonstruere.  BP kan ha blitt brukt f eks i den første menighets  
dåpsundervisning. 
 
 

2.  TEKSTENS LITTERÆRE KONTEKST OG OPPBYGNING 
 

2.1.  KONTEKST OG AVGRENSNING 
 
Bergprekenen som kontekst: 
Kap 5 
v. 1-2  Rammebermerkning/sistuasjonen 
v. 3-12  Saligprisningene:  Hvem kommer inn i Guds rike? 
v. 13-16 Tema: Disiplene som jordens salt og verdens lys 
v. 17-48 Den nye rettferdighet 
v. 17-20 Jesus og loven  
v. 21-48 Antitesene 
Kap 6 
v. 1-18  Den nye fromhetspraksis 
v. 1-4  Om almisser 
v. 5-15  Om bønn (Fadervår) 
v. 16-18 Om faste 
v. 19-34 Den absolutte tillit til Gud 
v. 19-24 Mammondyrkelsens farer 
v. 25-34 Bekymringer 
Kap 7  
v. 1-12  Forholdet til mennesker og Gud 
v. 13-27 Sluttbemerkninger om å handle etter Jesu ord 
v. 28-29 Rammebemerkning:  Talens virkning 
 
Kommentar:  

 SP er i BP plassert etter situasjonsbeskrivelsen, vers1-2, og før Jesu ord om disip-
lene som jordens salt og lys, v 13-16. 

 SP skiller seg ut som egen formenhet (jf formtype). 
 
2.2.  TEKSTENS OPPBYGGING OG FORMTYPE 
 
SP er en stilform som er kjent fra GT: 

 En salmestil som uttrykker takk og tilbedelse, Sal 32,1 

 Visdoms- og lærestil med formanende sikte, Sal 112,1 

 SP kan også knyttes til den eskatalogiske fullendelse:  Den er salig som får være 
med i fullendelsen, PsSal 17,44 (jf Åp 19,9) 

 
SPs særtrekk: 

 Konstaterende:  Salig er noe man er... 

 Paradoksale:  Det en forsøker å unngå, det prises en salig for 

 De er “bakvendte”, dvs. de snur opp ned på verdens verdiskala 
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SPs oppbygging: 

 1-4 SP: Salig pga av mangler 

 5-8 SP: Salig for noe man er (egenskaper) 

 9 SP: Utdypende i forhold til 8 
 
 

3.  DETALJUTLEGNING 
 
1. Situasjonen, v 1-2 
 
v 1: Fjellet: 

 I GT stedet for gudsåpenbaring, 2 Mos 19 

 I NT stedet for de spesielle Messiasåpenbaringer, Mt 5, 17, 28 

 At BP ble gitt på fjellet kan være bevisst for Mt (og for Jesus!!) 

 Jesus er “den nye Moses” (men også noe mer!) 

 5 Mosebøker - 5 taler av Jesus i Mt!? 
 Disiplene: 

Ordet disippel=en skriftlærds elev.  Kan derfor være at BP er beregnet på en engere 
disippelkrets (dvs. den krets som stadig fulgte Jesus.  Men 7,28ff forutsetter også en 
større folkeskare.  Kan tyde på at ordene i BP ikke bare skal rettes inn mot disippel-
kretsen, men mot alle mennesker (jf tolkningsmodeller for BP). 

v 2: Lærte den... 
 Ordet “lære” betyr her å gi en autoritativ meddelelse om det som hører Gudsriket til. 
 
2. Saligprisningene, v 3-12 
 
1. saligprisning:  Salige er de fattige i ånden 

Ordet salig, gresk: makarios) brukes om kvaliteter knyttet til: 

 Gud, 1 Tim 6,15 

 Mennesker i SP - i betydningen: Den lykke og glede som følger et ubrutt gudsfor-
hold, jf Mt 13,16; Lk 11,27. 

 Uten religiøs farge: Apg 26,2; 1 Kor 7,40 
 

Hvem er de fattige i ånden? 1978-overs.:  “Fattige i seg selv”. 

 Fra GT kommer betydningen from eller ydmyk, Jes 57,15, dvs. den som står uten 
ytre støtte, som har tillit til Gud alene. 

 I Israel var de fattige i ånden de som ikke samarbeidet med okkupasjonsmakten, 
dvs de som ble ydmyket og forfulgt. 

 I evangeliene:  De som flokker seg om Jesus, de syke, utstøtte, toldere og synde-
re. 

 Lk 6,20: bare fattige. En sosial realisme? 
De fattige i ånden tilsies himmelriket (jf Mt-omskrivning for Gudsriket). 
 

2. saligprisning: Salige er de som sørger 
 Parallellen til Jes 61,1 er klar. 
 Sorg over hva? 

 Ondskapens, lidelsens og dødens makt i verden 

 Over verdens urenhet og ondskap 
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Omskrevet:  Salige er de som er fremmede i denne verden. 
Trøsten 
er primært framtidig el. eskatalogisk å forstå (jf Lk 16,25 - Lasarus trøstes!), men det 
nåtidige aspekt må ikke utelukkes, jf 2 Kor 1,3ff. 

3. saligprisning:  Salige er de ydmyke/tålsomme 
 Ordet tålsom  

(gresk: praeis) leder tanken til en som gjerne lider urett, jf 1 Pet 2,19-20. 
Som GT parallell, jf Sal 37,11, men der talers det om å arve landet, med referanse til 
landområdet. 
Ydmykheten, tålsomheten, saktmodigheten som saligprises - er inen påtatt fromhet, 
men et preg den får som har møtt Jesus, og som daglig lar Ånden prege sitt liv, jf Gal 
5,23. 
Arve jorden 

 Siket er esjatologisk, jf Mt 19,29; 25,34, dvs den nyskapte jord, jf Åp 21,15. 
 
4. saligprisning:  Salige er de som hungerer og tørster  

etter rettferdighet 
Hungre og tørste  
er ofte i Bibelen uttryk for gudslengsel, jf Jes 55,1; Sal 42. 
Den hunger og tørst det tales om er noe mennesket ikke har i seg selv, dvs Guds rett-
ferdighet = frelse. 
De skal mettes 
Lk 6,21 taler om konkret sult og mettelse. 
Men dette kan godt kombineres med en “åndelig” forståelse” jf Mt:  “Fattigdom og 
sult er uttrykk for urettferdigheten i denne tidsalder, som skal forsvinne i det fullend-
te Guds rike”, H. Kvalbein. 

 Oppfyllelsesapektet må altså primært være eskatologisk å forstå.   
 
5. saligprisning:  Salige er de barmhjertige 
 Hvem er barmhjertig? 

I GT er barmhjertighet Guds måte å være på, 2 Mos 34,6; Sal 103,8.  Her priser da Je-
sus mennesker salige fordi de har fått noe av Gud, dvs at de reflekterer hans hold-
ning. 
de skal få barmhjertighet 
Fordi barmhjertighet ikke er noe vi har i oss selv, må vi få barmhjertighet også i Guds 
dom.  Altså: Ikke en vanlig lønnstanke som uttrykkes her, jf Fadervårs 5. bønn. 

 
6.saligprisning:  Salige er de rene av hjertet 
 De rene  
 er de som er ublandet, dvs de hele (Sal 24,3ff) 
 Jesus lærte at mennesket er urent, Mt 15,18f.   

Derfor er renhet en Guds gave, Sal 51,12. 
å se Gud 

 I GT brukes dette uttrykket om å se/møte Gud i hans tempel, Sal 17,15; 24,3-4.  
Renhet var her et vilkår for adgang til templet. 

 Ord i NT for å se Gud:  2 Kor 5,7 - nå ser vi i et speil, 1 Joh 3,2 - da skal vi se ham 
som han er.  Jf også Åp 22,4. 

I NT ligger altså vekten på det esjatologiske, å se Gud i fullendelsen.  Slik er også  
vekten her. 
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7. saligprisning:  Salige er de som skaper fred 
 Å skape fred 
 er også Guds handlemåte, jf Ef 2,14ff.  Og de som har fått Guds fred som en gave,  

Rom 5,1, har de største forutsetninger for selv å skape fred. 
de skal kalles Guds barn, eg. sønner 
Dette verset peker primært på fullendelsen.  Rom 8,15 taler om at vi her får “barne-
kårets/ sønnekårets ånd”, og v 23 samme sted om at vi en gang skal bli Guds barn 
helt og fullt. 
Jf betingelsen:  Det er de som skaper fred - som knyttes til løftet.  Først i Guds dom 
vil det bli klart hvem som får rett til “ærestittelen” Guds barn/sønn. 

 
8. saligprisning:  Salige er de forfulgte 
 Forfølgelse 
 har alltid fulgt Guds folk/Guds tjenere: 

 I GT profetene, 1 Kong18,4.13; Jer 2,30 

 I synopsen:  Mt 10,17ff; 23,34; 24,9ff 

 NT ellers:  Apg 8,1; 13,50 m/fl. 
Forfølgelsens årsak er “for min skyld” v 11.  På bakgrunn av Joh 15,18-20 kan SP da 
omskrives:  Salige er de som passer dårlig inn i verden. 
for rettferdighets skyld 
avgrenser - på sett og vis.  Det er altså ikke all forfølgelse som kvalifiserer til å bli sa-
lig.  Rettferdigheten som Jesus her framhever, er kristenstanden, dvs. den kristne tro 
(S. Aalen 1971:106) 
løftet om himmelriket 
knytter tilbake til 1. saligprisning, v 3.    

 
9. saligprisning: utdypende til 8 SP 
 Tydelig tillegg til 8 SP:  Tema= forfølgelse 
 Skiller seg fra den 8 SP ved: 

 2. person “dere” i stedet for “de” 

 Formen annerledes, her mer form av en velsignelse 
For min skyld 
= et uttrykk for Jesu “kristologiske selvbevissthet”, Aalen 1971:106.  Jf ellers 1 Pet 
4,14. 
Her presiseres hva lidelsen for Jesu skyld består av:  hån, forfølgelse, lyve på en, 
snakke vondt om. 
 

3. Velsignelse/løfte, V. 12 
 

Gleden og fryden begrunnes med den lønnen som kommer.  Hvordan skal lønnen forstås? 

 Jødene på Jesu tid tenkte seg lønn som fortjeneste med basis i gjerningsrett-
ferdighetstanken. 

 Jesus brukte aldri ordet fortjeneste knyttet til lønnstanken.  En har forsøkt seg 
med å beskrive Jesu lønnstanke med som “nådelønn”. Lønnen er himmelriket, og 
lønnen er lik for alle, Mt 20,1ff; 25,21ff. 
 

Merk også at disiplene her settes på linje med GTs profeter, som arvtakere etter dem. Kan-
skje er meningen at de skal se på seg selv som profeter! jf 23,34; Apg 2,17ff. 
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4. TEKSTENS BUDSKAP 
 

 Saligprisningene er poetiske i formen og paradoksale i innholdet:  Egentlig passer 
innholdet best på Jesu person (som en beskrivelse av ham selv)  

 Men da de saligpriste egenskaper tilskrives disiplene/Messiasmenigheten, må det 
sees på som et svar på spørsmålet om hvem som kommer inn i himmelriket: Og sva-
ret må bli:  De vil komme inn i himmelriket som har tilegnet seg Jesu “kvaliteter” i sitt 
liv - og de fattige og forfulgte som har tatt sitt kors opp i Jesu etterfølgelse. 

 Saligprisningenes budskap kan sies å være: 

 Trøst og nådetilsigelse 

 Formaning, jf spesielt 5-8 SP 

 En indirekte advarsel mot falsk selvsikkerhet og selvlaget fromhet 

 En lovsyngende undertone.  Gud tilsier mennesker på en radikal og uventet måte 
nådens gaver ufortjent.  
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TEMA  Tolkningsmodell BERGPREKENENS TOLKNINGSPROBLEM OG  TOLKNINGSHISTORIE 
Sentralt innhold i tolkningsmodellen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTORISKE 
TOLKNINGS-
TYPER 

Romersk-katolsk tolkning:  
Sondring mellom bud og    
evangeliske råd 

Budene  uttrykker det etiske minstekrav til alle kristne, mens de 
evangeliske råd=de høyeste krav som gjelder munker og geistlige.   
Omstridt tolkning også innen den katolske kirke! 

Luthers tolkning: BP tolket i 
lys av to-regimentslæren 
med adress til alle kritne. 
 

I det verdslige regimente gjelder ikke BPs krav direkte (jf. myndighete-
nes maktutøvelse/straff, osv.)  Men som privatperson, innfor Guds 
åsyn, må den kristne være villig til å følge Jesu bud i BP.  Problem: Sam-
funnets lover kan unndras Guds dom og herrevelde. 

Luthersk ortodoksi: BP skal 
drive til syndserkjennelse. 
(1600-t.) 

BP blir et ”syndespeil” og skal drive til omvendelse. 
Problem:  Tolkningen blir for privat-religiøs i forhold til BPs faktiske 
innhold. 
 

Kristologisk tolkning: BP er 
en beskrivelse av Jesus. (Må 
sees i forlengeslen av orto-
doksien.) 

BP tolkes ikke primært som bud, men som evangelium.  Jesus Kristus 
var den eneste som kunne oppfylle BPs fullkomne krav. BP dreier seg 
da ikke om den rettferdighet som kreves av oss, men den som tilregnes 
oss. 
Problem: Kravene i BP rettes faktisk til disiplene – ikke til Jesus selv! 
 

Liberal tolkning: BP tolket 
primært som sinnelagse-
tikk, dvs. den skal vise den 
kristnes indre holdning. 
(Herrmann – rundt 1900) 
 

Den ytre oppfyllelse (dvs. som kasuistisk lovetikk) er ikke så viktig som 
den indre holdning BP skal skape og som kristne skal være bestemt av.  
BP skal foredle den kristne personlighet.  
Problem: Også for privat-religiøs! 

Rigoristisk tolkning: Bl.a. 
hos ”svermere” på re-
formormasjonstiden, Tol-
stoi 

Tolstoi mente at BP måtte forstås bokstavelig, dvs. som foreskrifter 
som skulle virkeliggjøres i livet. Konsekvens: Man skulle ikke motsette 
seg det onde. Tolstoi trakk seg også tilbake fra samfunnslivet! 
Problem:  Var det dette Jesus mente?? 
 

”Social Gospel”: BP er 
mønsteret for det virkelig-
gjorte gudsriket.  Amerika/ 
moderne passifisme/kristen 
sosialisme 

På amerikansk grunn ble den lib. teol. ikke så mye orientert ut fra per-
sonlighetstanken som ut fra tanken på gudsrikets virkeliggjørelse i 
samfunnslivet.   
Problem: Også dette en bokstavelig forståelse av enkeltbudene, - ofte 
løsrevet fra en helhetsforståelse i lys av Jesu person og hans eskatolo-
giske budskap. 
 

Interimsetikk: BP er tilspis-
sede disippelkrav i en ven-
tetid.  Weiss, Schweitzer 

BPs tilspissede form forklares som ”eskatologisk unntakslovgivning” før 
den siste katastrofe. Dvs. krav som gjaldt for disiplene i den korte tid 
før Jesu gjenkomst – som Jesus ventet kort tid etter sin død! 
Problem: Intet i BP selv tyder på at tolkningen er riktig.  I så fall får 
budene ingen betydning for oss i dag. 
 

Eksistensialistisk tolkning: 
BP skal hjelpe mennesket til 
å ta avgjørelse.  Bultmann  

BP er verken lov eller personlighetsideal, men stiller mennesket i ”det 
eskatologiske nå” der det må ta en avgjørelse for Gud mot alle verdsli-
ge bindinger.   
Problem: Eskatologien blir avmytologisert, dvs. avkledd sin tidsdimen-
sjon!  
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AKTUELLE 
TOLKNINGS-
ALTERNATIVER 
 
 

Bergprekenen tolket som 
Guds rene vilje og den nye 
pakts ”lov” 

BP tolkes som Gudsrikets nye lov som avsløser den gamle – og forkyn-
ner Guds vilje uten å tenke å hva som kan gjennomføres i den fallen 
verden. 
BP blir et uttrykk for Guds rene skapervilje knyttet til Guds rike.  Denne 
rene Guds vilje skal ikke sees på som en frelsesvei/-krav. Jf. saligpris-
ningene som tilsies uten egen fortjeneste! 
 

BP som uttrykk for Guds 
skapervilje og fullendelse 
 
 
 

BP må sees i sammenheng med Jesu Gudsrikeforståelse:  Riket griper 
tilbake til Guds opprinnelige skapervilje (Matt 19,8) og samtidig peker 
det framover til fullendelsen da synden ikke har makt mer (Matt 11,5). 
Riket er også nærværende i Jesu egen person og hos disiplene (Matt 
12,28), men det er også underveis (jf. vekstlignelsene Matt 13) og ut-
satt for fiendens angrep.  Derfor er det også et rike hvor det kjempes 
mot det onde.  Her skal BP virkeliggjøres – i det nærværende ”fore-
grepne” riket, jf. imperativen!!    
 

BP som kristologisk for-
kynnelse 
 
 
 

 Skjerpelse av loven kjent fra jødedommen. Ikke BPs poeng.  Det er 
Jesus selv som er poenget!  Han er stifteren av en ny pakt, og han gir 
sin ”grunn-lov”.  Han har myndighet til å tilsi mennesker riket uforskylt, 
samtidig som han stiller kravene til å komme inn i dette rike så radikalt 
at intet menneske kan oppfylle dem – utenom ham selv!  Denne para-
dosaliteten tydelig. Men det aspekt at Jesus selv oppfyller inngangskra-
vene (betaler billetten) ligger utenfor en rent historisk forståelse av BP. 
 

BP som menighetsetikk 
 
 

BP tar også for seg allmenne mellommenneskelige spørsmål som skils-
isse, hevnlyst, dømmesyke, osv.  Hvem rettes disse kravene til og hvor-
dan skal de realiseres?  Rettet til disiplene, 5,1f., derfor ”menighetse-
tikk”. dvs. BP er Guds krav til den messianske menighet, til det nye 
Gudsfolk.  I de første menigheter har BP fungert som katekese, som 
veiledning for det kristne liv.  Verken Jesus eller noen ledere i ur-
menigheten mente at det ville være tale om en full oppfyllelse av Guds 
vilje i denne verden.  Men  BPs ideal og radikalitet blir allikevel stående 
– nettopp for å vise hva Guds rene vilje er. 
 

BP som samfunnsetikk 
 
 

Dersom BP også kan sies å være uttrykk for Guds rene skapervilje, gjel-
der den alle mennesker!  Jf. avsl. 7,28f.  Men Jesus kan ikke ha ment at 
BP skulle legges til grunn for samfunnets lover, jf. 5,17; 19,8; 26,52; 
17,24-27.  I fallets verden må det finnes en lov som bærer kompromis-
sets preg.  Samfunnet kan ikke omskapes til Guds rike ved etisk kraftan-
strengelse, for det onde sitter i menneskehjertet, jf. Matt 15,19.  Men 
BPs krav blir ikke irrelevant for samfunnsetikken:  1)  BP gir idealet, 
men kan ikke anvendes ukritisk, 2) BP vil alltid uttrykke Guds dom over 
det menneskelige samfunn og dets ordninger.  Dermed en advarsel mot 
å slå seg til ro med denne verden.  BP peker framover – mot det full-
komne! 
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TEMA 
 

GUDS RIKE I DE SYNOPTISKE EVANGELIENE 

Begrepsbruk 
og 
betydning  

Både det hebraiske ordet (malkut) og det greske ordet (basileia) for "rike" har en dobbel betydning:  

 Kongeherredømme (abstrakt) og kongerike (konkret), men selve grunnbetydningen av temaordet i Jesu 
forkynnelse er Guds kongelige regime, det at Gud styrer som konge. Det viser også ordets bruk både i 
GT og NT (Sal. 103,19; 145,11-13 og Mt 6,10 hvor "riket" knyttes sammen med det å gjøre Guds vilje).   

 "Guds kongedømme" vil derfor være den mest dekkende oversettelse både av språklige og saklige 
grunner. Det skal imidlertid føyes til at uttrykket "Guds kongedømme" også innbefatter tanken om det 
området som er under Guds innflytelse og derfor i visse tilfeller best kan oversettes med "Guds rike", 
f.eks. når det er tale om "å gå inn i " eller utelukkes fra Guds rike (5,20; 7,21-23; 18,3; 19,23-24; 21,31; 
23,13).   

 Oversettelsen "Guds rike" er ellers så innarbeidet i den kristne språkbruk at den synes vanskelig å 
komme utenom. Men begrepet "Guds kongedømme" markerer sterkere uttrykkets grunnleggende be-
tydning og samtidig få fram Bibelens sterke budskap om Gud som konge, dvs. at Gud får råde og hans 
vilje skje i menneskers liv. Da vil et menneske ha det godt med sin Gud, ha det godt med sine medmen-
nesker og ha det godt med seg selv. 

"Himmelriket" er brukt 32 ganger hos Matteus ("Guds rike" forekommer fire ganger hos Mt: 12,28; 19,24; 
21,31, 43).   

 "Himmel" er trolig å forstå som et annet ord for Gud. Bakgrunnen for en slik forståelse er at jødene som 
Matteus skriver til, hadde så stor respekt for Gudsnavnet (Jahve = Herren) at de brukte omskrivninger.  
Andre erstatningsord for Gud er f.eks. "Kraften" (Mt 26,64), "Den høylovede" (Mk 14,61), "Den høyes-
te" (Lk 1,32). For å møte jødene på hjemmebane foretrekker derfor Matteus uttrykket "himlens konge-
dømme" ("himmelriket"). 

 Uttrykket "himmelriket" eller "himmelens rike" indikerer at riket kommer fra himmelen derfor er av 
himmelsk kvalitet - til forskjell fra jordiske riker. 

Begrepsbak-
grunn i GT/ 
jødedommen 
 
 
 

 Tanken om Guds kongedømme har dype røtter i GT:  Både i Salmene og hos profetene kalles Gud ofte 
for konge (hebr. mælæk som betyr både å "eie" og å "herske").  Gud er Israelsfolkets egentlige konge 
ved utfrielsen av Egypt (2 Mos 15,18ff) og ved paktsslutningen på Sinai (5 Mos 33,5). Den jordiske konge 
i Israel skulle være Guds tjener og en kanal for gudsstyret (teokratiet). Jfr. kongeloven i 5 Mos 17,14-20. 
Guds kongedømme skulle altså fungere midt i Israels historie.  Gud er også alle folks konge (Jer 10.7),og 
skal i fremtiden bli hyllet som konge av alle folk (Sal 47; 93; 96-99, Dan 2 og 7, Sak 14,16; o.a.). Guds 
kongedømme sees her i fremtidsperspektiv. 

 I jødedommen på Jesu samtid hadde tanken om Guds kongedømme sterke nasjonale og politiske over-
toner (på linje med hovedsynet på Messias-skikkelsen).  Mange mente Guds kongedømme ville komme 
ved væpnet makt (zelotkretsen).  Andre la mer vekt på Gudskongedømmets åndelige innhold og mente 
at Guds kongedømme ville realiseres ved lydighet mot Guds bud (rabbinerkretsen):  "Dersom hele Israel 
ville gjøre felles bot en dag, så ville Guds rike komme."  Andre igjen fokuserte all oppmerksomhet mot 
selve forventningen om et himmelsk kongedømme (en ny eon = tidsalder) som Gud selv skulle opprette 
på underfullt vis i endetiden (endetidskretsen eller apokalyptikerkretsen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hos døperen Johannes, Jesu forløper og veirydder, er forkynnelsen av Guds kongedømme preget av sterke 
domstoner og et radikalt omvendelseskrav (3.1ff).  På denne bakgrunn står Jesus fram med sitt budskap om 
Guds kongedømme som både har gamle og nye trekk.  I det hele tatt var Guds kongedømme var det sentra-
le tema i Jesu offentlige forkynnelse:  "Vend om, for himmelriket er nær!" (4,17).  "Guds rike" ("himmelriket" 
hos Mt) er den vanlige oversettelsen i våre bibler, men gir ikke full dekning for uttrykkets grunnleggende 
betydning.Både det hebraiske ordet (malkut) og det greske ordet (basileia) for "rike" har en dobbel betyd-
ning.  Se over om begrepsbetydning. 
1) Det er rimelig å tro at Jesus har brukt både begrepet ”Guds rike” og ”himlenes rike”, men Matteus er 

alene om å bruke begrepet ”himlenes rike”.  Saklig sett betyr imidlertid "Guds kongedømme" og "him-
melens kongedømme" det samme. Jfr. f.eks. Mt 5,3 og Lk 6,20. 

2) Tanken om Gudsriket har også stått svært sentralt i Jesu undervisning.  Dette er tydelig i Matteus-
evangeliets store taler av Jesus.  Hver tale har sitt tema om Guds kongedømme og gir et dypt innblikk i 
dets karakter og funksjon:  Bergprekenen kap. 5-7 kan sies å være ongedømmets grunnlov; misjonsta-
len i kap. 1 handler om forkynnelsen av Guds kongedømme i denne verden; liknelsestalen i kap. 13 
handler om Gudsrikets vekst; disippeltalen i kap 18 om hva som særpreger fellesskapet i Guds rike; og 
endelig talen om de siste ting i kap 24-25 om Gudsrikets fullendelse.   

3) Jesus har vektlagt at Guds kongedømme har en nåtidig og fremtidig karakter, dvs. en dobbelt-karakter:  

 Gudskongedømmets nåtidskarakter kommer til uttrykk på flere steder: 4,17; 12,28; jfr. 11,5ff og Lk 
17,20-21.  Guds kongedømme - en virkelighet her og nå.  Jesus forkynner at Guds kongedømme er 
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forts. begre-
pet Guds rike i 
de synoptiske 
evangelier  

kommet nær:  "Fra den tid begynte Jesus å forkynne: Vend om, for himmelriket er kommet nær." 
(4,17).Det betyr ikke at dette kongedømmet er i nærheten eller like rundt hjørnet. I lys av Jesu forkyn-
nelse totalt betyr ordet at Guds kongedømme er en nærværende virkelighet (i Jesus Kristus). (Dette har 
støtte i det greske ordet for "kommet nær", éngiken, med paralleller i Septuagintas bruk av ordet). I 
evangeliene understrekes det også at Guds kongedømme er kommet nær i vår verden ved Jesu egen 
person, hans ord og gjerning, på en helt unik måte:  "Er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, 
da er jo Guds rike kommet til dere." (12,28).  Jesu undergjørende virksomhet med helbredelse av syke 
og seier over Satan er tydelige tegn på at Gudskongedømmet er kommet som en dynamisk virkende 
kraft i vår verden. Guds kongedømme er så nær knyttet til Jesus at det så å si er personifisert i ham. 
Derfor innbyr også Jesus mennesker, ikke bare til Guds rike, men å komme til ham personlig:  "Kom til 
meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile." (11,28). 

 Guds kongedømme som en nåtidig virkelighet i Jesus og ved Jesus er det særegne og nye i Jesu forkyn-
nelse av Guds kongedømme. Samtidig forkynner Jesus at det hører fremtiden til: Gudskongedømmets 
fremtidskarakter kommer til uttrykk på flere steder, f. eks. i Mt 25,34 som er knyttet sammen med Je-
sus gjenkomst i herlighet:  "Så skal kongen si til dem på sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av 
min Far, og ta det rike i eie, som er gjort i stand til dere fra verdens grunnvoll ble lagt." Jfr. Mt 8,11, 
13,43, o. a. 

 Guds kongedømme er altså noe som kommer i fremtiden (endetiden) og er en utfoldelse og fullendelse 
av det nåtidige Gudskongedømme (26,29).  Til denne tale om at Guds kongedømme har både en nåtidig 
og fremtidig karakter, hører Jesu tale om at det finnes et skille mellom "denne verden" og "den kom-
mende verden"; ("denne verden", eg. "denne tidsalder" eller "eon", gr. aeon, hebr. olam; "den kom-
mende verden", eg. "den kommende tidsalder", Mt 12,32; jfr. Mk 10,30; Lk 20,34). Jesu gjenkomst mar-
kerer avslutningen av denne tidsalder og innleder den kommende (19,28; 24,3). 

4) Guds kongedømme har brutt inn i vår verden, ikke ved revolusjon, eller evolusjon, men som et verk av 
Gud ved Jesus Kristus.  

 Guds mektige kraft er i funksjon her og nå slik at vi ser det demonstrert i Jesu virksomhet: Evangeliet 
forkynnes, mennesker helbredes og undere skjer (11,5).  Men Guds kongedømme får sitt fulle og hele 
gjennombrudd først i den kommende verden. Det skjer når Jesus kommer igjen til dom og frelse. Da 
først skal hans kongsmakt realiseres på en fullkommen måte (19,28). Guds fremtidige kongedømme er 
altså en unik utfoldelse av det nåtidige i kraft og herlighet. (Vi får altså ikke "himmelen på forskudd" her 
på jorden! Dvs. Vi får ikke fullt ut se Gudsrikekreftene i funksjon her i denne verden, men vi skal be om 
og forvente at Herren skal gjøre store ting også her og nå!). 

 Fellesnevneren for det nåtidige og fremtidige Gudsherredømme er at Gud styrer og hans vilje skjer. Det 
skal her understrekes at den makt det er tale om, ikke er noen form for fysisk makt eller tvang. Her er 
det tale om en makt med kjærlighetens fortegn. Det er Guds kjærlighets makt som er i funksjon med 
menneskers frelse og velsignelse som mål. Gud vil først og fremst frelse og Guds Messias er frelser-
konge: 

5) Budskapet om Guds kongedømme framstilles i Matt.ev. og i de andre synoptiske skrifter som et evange-
lium og med Jesus var  evangelist (4,23; 9,35; 24,14; jfr. 11,5 og 26,13). Jesus forkynte gode og gledelige 
nyheter om frelse fra Gud:   

 Dette frelsesbudskapet gjelder alle mennesker.  Se Mt 22,1ff om Guds kongedømme som et bryllup 
med fest og glede, men hvor de innbudte ikke ville komme. Så lyder innbydelsen: "Innby til bryllup alle 
dere treffer!" 

 Frelsesgaver gis mennesker uten fortjeneste og verdighet.  Frelsesgoder nevnes f.eks i Bergprekenens 
saligprisninger (5,1-11).  Frelseskrefter er i funksjon med hjelp til mennesker i nød (11,4-6).  En unik frel-
sesgave som tilbys mennesker er syndenes forlatelse: "Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi 
synder" (9,6).  En annen unik frelsesgave er Den Hellige Ånd (3,11).   Den Hellige Ånds gave sammen 
med de andre frelsesgoder viser at den messianske tid som profetene bar bud om, er kommet (Joel 
3,1ff; Jes 35,5ff; 44,3-5; 61,1ff; Jer 31,3ff; Ez 36,25ff). 

 Frelsesgavene tilegnes gjennom omvendelse og tro: (Mt 4,17; jfr. Mk 1,15).  Omvendelse (gr. metánoia) 
betyr egentlig "sinnsforandring". Omvendelse i nytestamentlig betydning med dype røtter i den gam-
meltestamentlige omvendelsesforkynnelse, er sinnets forandring som medfører helomvending til Guds i 
holdning og handling. Det er altså tale om en helt ny livsorientering: Omvendelse betyr brudd med det 
gamle livet (anger over synd) og oppbrudd i retning av Gud (tro, som er å ta imot frelsestilbudet og 
overgi sitt liv helt til Gud). Budskapet om Guds kongedømme inneholder derfor en sterk appell til det 
enkelte menneske om å ta imot evangeliets budskap. Betingelsen for å komme inn i Guds rike er ikke 
menneskelig prestasjon eller ytelse (som fariseerne hevdet), men er menneskers reaksjon (valg) på 
Guds frelsende initiativ (nåde, gave). 
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Sideblikk til 
øvrig NT bruk 
av begr.  
 
 
 
Guds rike og 
til annen te-
matikk 
 

Utenom synopsen brukes begrepet ”Guds rike” relativt sjeldent i NT.  I Joh. ev. forekommer uttrykket kun i 
kap. 3,3 og v. 5.  Lukas bruker uttrykket enkelte ganger for å beskrive innholdet i det kristne budskap: eks. 
8,12; 19,8.  Eller brukes begrepet i NT mest om det framtidige herlighetsriket.  Merk uttrykk som for eksem-
pel ”arve Guds rike”, jf. 1 Kor 6,9-10; 15,50; Gal 5,21; Ef 5,5; (1 Tess 1,5).  Forkynelsen av rikets frambrudd i 
nåtiden er, uten bruk av termen, tatt opp i budskapet om Jesus Kristus som Herre (kyrios) og i tanken om 
det nye gudsfolket, kirken. Men merk uttrykk som i 1 Kor 4,20:  Guds rike består ikke i ord, men i kraft! (Jf. 
Rom 14,17). En differensiering  mellom det nåtidige Kristi rike og det framtidige Gudsriket er antydet i Kol 
1,13; 1 Kor 15,24. Men dette skillet er ikke tydelig og gjennomført i NT.  
 
Hva er så forholdet mellom menigheten/kirken og Guds kongedømme? 

 Menigheten er ikke identisk med Guds kongedømme.  Guds kongedømme er representert av Jesus som 
på en fullkommen måte realiserte Guds vilje (jfr. Joh 4,34; 6,38). Men Guds kongedømme har også rela-
sjon til den kristne menighet som et operasjonsområde for Guds vilje: 

 Menigheten er Guds kongedømme i virksomhet når den lar Gud være konge og herre, dvs. når den gjør 
hans vilje  (jfr. Mt 6,10 o. a.).  

 Menigheten er Guds kongedømme i funksjon når den forkynner evangeliet om Guds kongedømme (= 
Jesus). Det var nettopp dette oppdrag den fikk av misjonens Herre med løfte om Jesu nærvær i et mi-
sjonsarbeid som krysser alle grenser. 
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MATT 8,1-4:  DEN SPEDALSKE  
 
 
 

1.  TEKSTENS HISTORISKE SITUASJON OG TILBLIVELSE 
 
 
1.1.  FORFATTER, ADRESSAT OG SITUASJON 
 

Se gjennomgang i kurshetet: Oversikter og bakgrunnsmateriale for den nytestament-
lige innledningslære, s. 30.  
 

1.2.  FORHISTORIEN FOR TEKSTAVSNITTET 
 
 Parallelltekster  
 

Matt 8,1-4  Mark 1,40-45 Luk 5,12-16 
Så gikk Jesus ned fra fjellet, og 
store folkemengder fulgte ham.  2 
Nå kom det en mann som var 
spedalsk. Han kastet seg ned for 
ham og sa: «Herre, om du vil, kan 
du gjøre meg ren.»  3 Jesus rakte 
ut hånden og rørte ved ham. «Jeg 
vil,» sa han. «Bli ren!» Og straks 
ble mannen renset for spedalskhe-
ten.  4 Men Jesus sa til ham: «Si 
ikke dette til noen, men gå og vis 
deg for presten og bær fram det 
offer som Moses har påbudt. Det 
skal være et vitnesbyrd for dem.» 

40 En mann som var spedalsk, kom 
til ham, falt på kne og ba om hjelp: 
«Om du vil, kan du gjøre meg 
ren!» 41 Jesus fikk inderlig medfø-
lelse med ham, rakte ut hånden og 
rørte ved ham. «Jeg vil,» sa han. 
«Bli ren!» 42 Med det samme var 
spedalskheten borte, og mannen 
ble ren. 43 Men Jesus sendte ham 
straks bort 44 og sa strengt til ham: 
«Si ikke ett ord om dette til noen! 
Men gå og vis deg for presten og 
bær fram de offer for renselsen din 
som Moses har påbudt. Det skal 
være et vitnesbyrd for dem.» 45 
Men mannen gikk av sted og ga 
seg til å fortelle om det som hadde 
hendt, og gjøre nyheten kjent vidt 
og bredt. Derfor kunne Jesus ikke 
lenger vise seg i noen by. Han 
holdt til utenfor byene, på øde 
steder. Men folk kom til ham fra 
alle kanter. 

 

12 En gang han var i en av byene, 
kom en spedalsk mann, full av sår. 
Da han fikk se Jesus, kastet han seg 
ned med ansiktet mot jorden og 
bønnfalt ham: «Herre, om du vil, 
kan du gjøre meg ren.» 13 Jesus 
rakte ut hånden og rørte ved ham. 
«Jeg vil,» sa han. «Bli ren!» Og 
straks forsvant spedalskheten. 14 
Jesus forbød ham å si det til noen. 
«Men gå og vis deg for presten,» 
sa han, «og bær fram et offer for 
renselsen din, slik som Moses har 
påbudt. Det skal være et vitnes-
byrd for dem.» 15 Men ryktet om 
ham spredte seg bare enda mer, 
og store flokker strømmet til for å 
høre ham og bli helbredet for sine 
sykdommer. 16 Men selv trakk han 
seg ofte tilbake til øde steder og 
ba. 

 
 
 Kommentar 
 Matt. følger svært tett på Mark., men føyer til: 

 Situasjonsbeskrivelsen, v. 1  
og mangler: 

http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=8&verse=2&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=8&verse=4&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=1&verse=41&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=1&verse=44&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=5&verse=14&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=5&verse=16&lang=1&trans=2
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 Sluttnotisen i Mark 1,45 
”Mindre overensstemmelser med Lukas kan forklares som uavhengige utslag av be-
slektede tendenser; men som i liknende tilfeller må vi regne med at fortellingstradi-
sjonen ikke var definitivt fiksert med Markus, og at Matteus og Lukas ikke bare kjen-
ner fortellingen fra Markus”, Jf. Dahl  1998:154. 

 
 

2. TEKSTENS LITTERÆRE KONTEKST OG OPPBYGNING 
 
2.1. KONTEKST OG AVGRENSNING 
 

Etter beretningen om Jesu lære (kap 5-7), følger hans gjerninger (kap 8 ff.).  Vår 
tekst/beretning er den første av 10 underberetninger i kap 8-9.  Neppe tilfeldig at det 
berettes 10 undergjerninger, jf. de 10 under i Egypt! 
(”Også de disippelkallelser og konfliktord som står innimellom underberetningene 
(8,19-22; 9,9,17) , har betydning som forberedelse av det som følger: disippelutsen-
delsen (kap 10) og domsord og konfliktsener (kap 11 og 12).” jf. Dahl 1998:152.)  
 
Hver beretning danner en selvstendig enhet, og er knyttet sammen med rammeber-
merkninger – som får fram det mer historiske hendelsesforløpet:  Ned fra berget 
(8,1) inn i Kapernaum (8,5) i Peters hus (8,14) kveld (8,16) ned til sjøen (8,18) osv.  

 
 Mulig tilsiktet sammensetning av beretninger i kap. 8: 

 Helbredelse av en jøde (under loven), v. 1-4 
 Helbredelse av en hedning, v. 5-14 
 Helbredelse av en av disiplene, v. 14ff.  

Jf. tredelingen: jøder, grekere (hedninger) og Guds menighet som finnes gjenspeilt 
for eksempel i 1 Kor 10,32. 
Bruken av disse beretningene hos Matt. ”synes å vise at Matteus med denne fortel-
lingskransen i kap 8-9 også vil belyse hedningenes, jødenes og disiplenes forhold til 
Jesus”, Jf. Dahl 1998:153. 
 
Vår tekst utgjør altså en enhet både betraktet som egen underberetninge og ut fra 
historiske angivelser som: ”Ned fra fjellet”, v. 1 og ”da han var på vi til Kapernaum”, 
v. 5. 

 
2.2. TEKSTENS OPPBYGGING OG FORMTYPE 
 
 Teksten faller naturlig i følgende deler:  

1) Redaksjonell situasjonsbeskrivelse, v. 1 
2) Den syke og hans bønn, v. 2 
3) Selve helbredelsen, v. 3 
4) Jesu befaling/bortsendelsesord, v. 4 
 
Om underberetningenes form, egenart og hensikt – se tema: Underberetningene i de 
synoptiske evangelier. 
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3. DETALJEKSEGESE 
 
1) Redaksjonell situasjonsbeskrivelse, v. 1 
 

Konstateringen av at folkemengden fulgte Jesus ned fra fjellet, ser ut til å være uten 
betydning for den kommende beretningen.  Det hører heller med til det allmenne 
bildet av Jesu virksomhet i Galilea, jf. eks. 4,25; 9,8.   
 
Her kan bemerkningen også ha sammenheng med Bergprekenen og dens virkning.  
Matteus synes ikke å ha reflektert over hvor folkemengden har vært etter helbredel-
sen, jf. v. 4-5. 

 
2) Den syke og hans bønn, v. 2 
 

Den spedalske føres inn i beretningen med et typisk uttrykk i Matteus’ fortellingsstil: 
”Og se ..” (gr.: kai idou: ikke gjenspeilt i NO 85).  Med dette rettes oppmerksomheten 
mot den nye person som føres  inn i beretningen.  Merk:  Denne beretningen om er 
den eneste om spedalskes helbredelse hos Matteus, men merk uttrykk som ”spe-
dalse renses” i 10,8 og 11,5. 
 
De spedalskes problem på Jesu samtid: 

 De led av en forferdelig og uhelbredelig sykdom. 
 De ble i det jødiske miljø betraktet som urene (3 Mos 13-14).  

 
 
3) Selve helbredelsen, v. 3 
 

Mannen kastet seg ned foran Jesus.  Mer et uttrykk for bønnfallelse (jf. 9,18; 15,25) 
enn for tilbedelse. 
 
Tiltalen:  Herre – kyrie, er typisk for Matt. fortellerstil. Her brukes tittelen ikke i abs-
lulutt religiøs betydning, Jesus=Herren/dvs. Gud, men som tiltale til en person som 
blir ansett å ha autoritet og myndighet, som en par. til rabbi, jf. også 8,6.21.  
 
Bønnen den spedalske kommer med uttrykk mer troen på Jesu makt – enn tvil på 
hans vilje. 
”Gjøre ren” – bokstavelig (ved å helbrede), ikke erklære for ren (jf. 10,8; 11,5) 
 
Helbredelsen skjer:  

 ved berøring (jf. også 8,15; 9,18.20.25.29) – noe som viser at Jesus også er frel-
seren for de utstøtte, jf. 9,12 

 ved de undervirkende ord (jf. også 8,13.32; 9,6.22.29).  Formen ordene har, vi-
ser hans guddommelige myndighet. 

Konstateringen av underet gjengis ved en svært forkortet uttrykksform:  Straks var 
sedalskheten borte.  Også dette tjener til å framheve underets ”storhetskarakter”. 
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3) Jesu befaling/bortsendelsesord, v. 4 
 

Til denne type avskjeds- eller bortsendelsesord, jf. også Mark 5,34; Luk 7,59;  Joh 
8,11. 
 
Taleforbudet tjener til ”å avgrense Jesus fra tidens ”reklame-gjørende” undervenn, 
og å la underets hemmelighetsfulle åpenbaringskarakter tre frem”, Dahl 1998:155.  
Ofte følges taleforbudet opp av notiser om at ryktet likevel sivet ut om Jesu makt, 
osv. Jf. Mark 1,44f; Luk 5,14f, m.fl.steder. 
 
Matteus framhever ”lovlydigheten”, nemlig å vise seg for presten og bære fram det 
offer Moses hadde påbudt, jf. 3 Mos 14,2f.  Uttrykket til ”et vitnesbyrd for dem”, kan 
enten forstås: 

 til et rettskraftig vitnesbyrd for dem (dvs. folket) om at han var helbredet, eller 
 til vitnesbyrd, el. bevis for og anklage mot dem (dvs. prestene).   

Den siste forståelsen svarer til den vanlige anvendelse av formelen, jf. Mark 6,11; 
Matt 10,18. 
 
Hos Matt. fungerer denne beretningen – og resultatet av den –  

 som et bevis for Jesu fullmakt, noe som gjør at motstand og vantro blir uten 
unnskyldning 

 som et vitnesbyrd om Jesu lovlydighet og lojalitet overfor Loven.  Poenget kan 
være at Jesus – i gjerning som i lære ”oppfyller loven”, jf. 5,17. 

  
 

5. TEKSTENS BUDSKAP 
 
 Hos Matteus fungerer beretningen ikke bare som en underfull helbredelse, men den 

fungerer som Kristusforkynnelse.  Hva sier beretningen om Jesus? 
 Jesus er den som har fullmakt fra Gud: Det han vil, det skjer. 
 Jesus viser seg som Messias ved å gjøre under lik de Moses og Elisja gjorde. 
 Jesus framtrer som den som ikke opphever, men bekrefter Loven. 
 Jesus framtrer som frelseren for de som er utstøtt, og skyr ikke selv å bli uren 

ved å berøre en uren. 
 Ved dette framtrer han også som Herrens tjener som tok våre synder og skrø-

peligheter på seg.   
 Renselsen av den urene og spedalske framstår dermed også som en symbol-

handling for Jesu gjerning (lidelse, død, oppstandelse) for å rense menneskene 
fra deres synd og urenhet. 

Det kan være tvilsomt om det ligger noe symbolsk (og forbilledlig) i det at den 
som blir renset skal bære fram de rette offer for Gud.  Men troen den spedalske 
viser, må sies å bli framstilt som forbilledlig! 
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Tema UNDERBERETNINGENE I DE SYNOPTISKE EVANGELIER 
Underberet-  
ningenes 
plass i de 
synoptiske 
evangelier 

Underberetninger har en bred plass i evangeliene, spesielt i den første delen av de synoptiske evangelie-
ne, som beskriver Jesu virksomhet i Galilea.  

 I Markusevangeliet er det beskrevet ca 20 under fortellinger- til sammen er det ca 30 underfortelling-
er i Jesus-tradisjonen. 209 av 661 vers har direkte eller indirekte med Jesu undervirksomhet å gjøre 
(dvs. 31% av stoffet).  Utenfor Galilea gjør Jesus bare 3 under (9,14ff; 10,46ff; 11,12ff) og bare det sis-
te forbindes med Jerusalem. 

 Matteusevangeliet samler ti underfortellinger i kap 8-9.  Ellers samme bildet som i Mark. 

 I Lukasevangeliet kommer 15 av 18 undere før 9,50ff (reisen mot Jerusalem).  Lukas utelater fem und-
re fra Mark 6,45-8,26 (kalt: den store utelatelsen), men har mer særstoff: 7,1ff; 13,10ff; 14,1ff,17,1ff. 

(I Johannesevangeliet forekommer 4 av 7 store tegn i Galilea. Her finnes ingen demonutdrivelsesfortelling-
er!) Hos synoptikerne brukes ordet dynameis=kraftgjerninger for å referere til Jesu under. I Joh. ev. er det 
ordet semeion=tegn, som karakteriserer undrene.  (I den hellenistiske verden var det vanlig å bruke ord 
som thauma, paradokson – som altså ikke brukes om Jesu undergjerninger.) 

Div historis-
ke parallel-
ler 

I religionshistorisk perspektiv er det flere beretninger om ”mirakelgjørere”:  

 Innen for hellenismen kan man nevne Apollonius fra Tyana levde i det 1 årh. (roman fra 300- tallet) og 
beretninger knyttet Tempel for legeguden Asklepios.  Førstnevnte utførte ca 10 under med magi, tryl-
leformler.  

 Innenfor jødedommen finnes det både rabbinske beretninger og gammeltestamentlige beretninger.  
De viktigste rabbinske er Honi (kalt ”sirkeltrekkeren” – fordi han trakk en sirkel rundt seg når han 
gjorde under) og Hanina ben Dosa. Felles for disse er at de brukte magi og andre fakter. 

 De gammeltestamentlige beretninger er nok de viktigste modellene for Jesu under. De store under-
gjørerene er Moses, Eliasog Elisja. Spesielt viktig er Elias tradisjonene både når det gjelder antallet 
undre (tilnærmelsesvis likt antall i de to tradisjonene), arten av undre (beslektet: bespisning, døde-
oppvekkelse, spedalske renset) og form/virkelighetsforståelse.  

Fortel-
lingenes 
egenart 

Egenarten ved underfortellinger i NT kan oppsummeres slik:  
1) Foranledning og virkning skildres knapt. 
2) Jesus bruker ingen tryllemidler eller symboleffekter (jf. dog spytt Mark 733; 8,23 og vann Joh Joh 9,7 

og håndspåleggelse: Mark 1,31; 5,41; 7,33; 8,22). 
3) Jesu maktfulle ord står i sentrum.  Jesus handlet ut fra sin spesielle fullmakt og i sitt eget navn. 
4) Underfortellingenes hensikt er bevitnelse om Jesus er egenartet.  Merk at Jesus gjør ingen straffeun-

der (som Moses/Aron).  I forhold til hellenistisk forståelse av under er avstanden ekstra stor:  Det er 
ikke demonstrasjonen av åndelig makt som står i sentrum, men nærværet av Gudsriket.  Han vil dem-
pe oppmerksomheten på undrene, jf. Mark 1,34.44; 5,43. 

5) De mange egenartede trekkene ved Jesu under, viser evangelietradisjonens historiske troverdighet. 
Beretningenes egenart og lokalkoloritt bekrefter historisiteten.  Det samme gjør utenombibelske kil-
der (romerske og jødiske), som kan tale om Jesu undre som egyptisk magi og trolldomskunst. 

Fortel-
lingenes 
fokus og 
mening 

Underberetningens fokus og mening kan oppsummeres slik: 
1) Meningen er å gi hjelp til mennesker i nød. 
Folk kommer i store mengder med sykdommer for å bli legt/helbredet (gr. iasthai/therapeuein), Mark 
1,34; 3,2 osv. og frelst (gr: såzein), Mark 3,4; 5,23.28.34. Jesus ser ut til å gå inn i den gammeltest. tanke 
om at Gud er de elendiges beskytter, jf. Sal 10,5ff; 12,9, Jer 20,13.  Jesus hadde omsorg for hele mennes-
ket, ikke bare den åndelige siden. 
2) Forholdet mellom under og tro. 
Underene forutsetter og skaper tro.  Men troen ikke mirakelforventning, men tillit til at Gud kan gripe inn i 
vanskelige situasjoner, jf. Jes 7,9ff.  Jesus kan rose stor tro, Mark 5,34; Matt 8,10, og han kan la være å 
gjøre under når trosgrunnlaget ikke var til stede, jf. Mark 6,6; 8,11ff; Matt 16,1ff. 
3)   Underene vitner om Jesus. 

NT framstiller Jesus som en stor profet i Gt-tradisjon – av typen Elia/Elisja, Luk 7,16. Men primært var undrene en 
oppfyllelse av løftene om Messia/den messianske tid, jf. Jes 11,2; 29,18; 35,5ff.  Se spesielt Matt 11,4ff.  
Jesu under sammenlignbare med Guds storverk i Gt: Jesus metter tusener i ørkenen, jf. Ex 16, han vandrer 
på sjøen – jf. Sal 65:8, 89:10 – og hankalles legen, jf. Mark 2:17- Ex 15:26. 
4)  Under vitner om at Guds rike er nær 
Jesus tjeneste sammenfattes i  Mat 4:17ff. 9:35: Forkynnelse og helbredelse. Gjennom underne foregripes 
det kommende Guds rike. Og underene viser at Gud er i virksomhet.  Jesu under blir forstått som  oppfyl-
lelsen av de GT løfter om den Messianske tid,  Mat 11:4ff.  Under er da tegn som varsler det kommende 
riket.  
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MATT 13,1-9, 18-23:  SÅMANNSLIGNELSEN 
 

NOEN KOMMENTARER 
 

1. GENERELT OM LIGNELSENE 
 
Generelt om lignelseskap. 13: 

 7 lignelser som gjengis som en samling.  Veksler mellom tale til folket og til 
disiplene, noe som viser at lignelsene er komponert sammen. 

 2 av lignelsene tolkes:  Såmannslignelsen, v. 18-23; og lignelsen om ugres-
set i åkeren, v. 36-43. 

 
Hvorfor talte Jesus i lignelser?  Noen kommentarer til  

13,10-17; (34-35):  
 
Tekstavsnittets inndeling: 
 Problemet, v. 10 
 Svaret/forklaringen, v. 11-13 

alt.: Svaret: a) forklaring dere/den b) Profetordets oppfyllelse. 
 Profetordets oppfyllelse, v. 14-15 
 Saligprisning av disiplene, v. 16-17 
 
Problemet/svaret: 

 
PARTENE 

 
   JESUS 

 
 
 
 
  Lignelser         Lignelser 
  ”hører”            ”hører” 
    Himmelrikets hemmelig- 
    heter (mysterion) 

        v. 15! 
 

”DERE”        ”DEM” 
disiplene: skal få overfold      jødene: skal bli  

= salige        fratatt de de 
har  

Lignelsene = åpenbaringsord      Lignelsene = 
gåteord 
Lignelsenes dobbelte virkning, jf. v. 12-13: 

 Overfor dem som har begynt å ane hemmeligheten i Jesu person, virker lignel-
sestalen innsikt/vekst. 
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 Overfor de andre virker den forherdende, jf. v. 12b.  Grunnen er at de ikke for-
stå at lignelsene handler om Jesus selv. 

Men ut fra dette kan man ikke si at lignelsenes hensikt er å tilsløre (selv om det 
kan virke slik på Jesu svar), men å klargjøre, opplyse.  Gåteord blir lignelsene for 
dem som ikke tar imot og åpner seg for hemmeligheten om Jesu person. 

        
2. PARALLELLTEKSTER 
 

Matt 13,1-9; 18-23  Mark 4,1-9; 13-20  Luk 8,4-8; 11-15 
1 Samme dag gikk Jesus ut av hu-
set og satte seg nede ved sjøen.  2 
Det samlet seg så mye folk om-
kring ham at han måtte gå ut i en 
båt og sitte i den, mens folke-
mengden sto inne på stranden.  3 
Og han talte til dem i mange lig-
nelser og sa: 
        «En såmann gikk ut for å så.  4 
Og da han sådde, falt noe ved 
veien, og fuglene kom og tok det. 
 5 Noe falt på steingrunn hvor det 
var lite jord, og det skjøt straks i 
været fordi jordlaget var tynt.  6 
Men da solen steg, ble det svidd 
og visnet fordi det ikke hadde fått 
slå rot.  7 Noe falt blant tornebus-
ker, og tornebuskene vokste opp 
og kvalte det.  8 Men noe falt i god 
jord og bar frukt: noe hundre, noe 
seksti, noe tretti ganger det som 
ble sådd.  9 Den som har ører, 
hør!» 
_____________ 
18 Så hør nå hvordan lignelsen om 
såmannen skal tydes: 19 Hver gang 
noen hører ordet om riket og ikke 
skjønner det, kommer den onde 
og røver det som er sådd i hjertet. 
Dette er det som ble sådd ved 
veien. 20 Det som ble sådd på 
steingrunn, det er den som straks 
tar imot ordet med glede når han 
hører det. 21 Men han har ingen 
rot og holder ut bare en tid. Når 
han møter motgang eller forfølgel-
se for ordets skyld, faller han 
straks fra. 22 Det som ble sådd 
blant tornebusker, det er den som 
hører ordet, men dette livs bekym-
ring og rikdommens bedrag kveler 
ordet, så det ikke bærer frukt. 23 
Men det som ble sådd i den gode 
jorden, det er den som hører ordet 
og forstår det. Han bærer frukt: 
noe hundre, noe seksti, noe tretti 
ganger det som ble sådd.» 

1 Jesus begynte igjen å undervise fol-
ket nede ved sjøen. Det samlet seg en 
så stor folkemengde omkring ham at 
han måtte gå ut i en båt og sitte i den 
ute på sjøen, mens hele folkemengden 
sto på land, helt ned til vannkanten.  2 
Han underviste dem om mange ting og 
la fram sin lære i lignelser.  3 «Hør!» sa 
han. «En såmann gikk ut for å så.  4 Og 
da han sådde, falt noe ved veien, og 
fuglene kom og tok det.  5 Noe falt på 
steingrunn hvor det var lite jord, og det 
skjøt straks i været, fordi jordlaget var 
tynt.  6 Men da solen steg, ble det 
svidd og visnet fordi det ikke hadde 
fått slå rot.  7 Noe falt blant tornebus-
ker, og tornebuskene vokste opp og 
kvalte det, så det ikke bar frukt.  8 Men 
noe falt i god jord. Det skjøt opp, voks-
te og bar frukt – tretti, seksti, ja, hund-
re ganger det som ble sådd.»  9 Og han 
sa: «Den som har ører å høre med, 
hør!» 
______________ 
13 Og han sa til dem: «Når dere ikke 
forstår denne lignelsen, hvordan skal 
dere da forstå noen annen lignelse? 14 
Såmannen sår ordet. 15 De ved veien er 
slike som ordet blir sådd i, men når de 
har hørt det, kommer straks Satan og 
tar bort ordet som ble sådd i dem. 16 
På samme måte er det med dem som 
ble sådd på steingrunn: Det er de som 
straks tar imot ordet med glede når de 
får høre det. 17 Men de har ingen rot 
og holder ut bare en tid. Når de møter 
motgang eller forfølgelse for ordets 
skyld, faller de straks fra. 18 Andre igjen 
er de som blir sådd blant tornebusker. 
De hører ordet, 19 men dette livs be-
kymringer, rikdommens bedrag og 
lysten på alle andre ting kommer inn 
og kveler ordet, så det ikke bærer 
frukt. 20 Men de som ble sådd i den 
gode jorden, er de som hører ordet, tar 
imot det og bærer frukt – tretti, seksti, 
ja, hundre ganger det som ble sådd.» 

4 Mye folk strømmet nå til fra bye-
ne omkring. Da en stor mengde 
hadde samlet seg om ham, fortalte 
han en lignelse: 
     5 «En såmann gikk ut for å så 
kornet sitt. Og da han sådde, falt 
noe ved veien. Det ble tråkket ned, 
og fuglene under himmelen kom og 
spiste det opp.  6 Noe falt på stein-
grunn, og det visnet straks det kom 
opp, fordi det ikke fikk væte.  7 Noe 
falt blant tornebusker, og torne-
buskene vokste opp sammen med 
det og kvalte det.  8 Men noe falt i 
god jord, og det vokste opp og bar 
frukt, hele hundre ganger det som 
ble sådd.» Da han hadde sagt det-
te, ropte han ut: «Den som har ører 
å høre med, hør!» 
_______________ 
11 Dette er meningen med lignel-
sen: Såkornet er Guds ord. 12 De 
ved veien er de som hører det, men 
så kommer djevelen og tar ordet 
bort fra hjertet deres, for at de ikke 
skal tro og bli frelst. 13 De på stein-
grunn er de som tar imot ordet 
med glede når de hører det. Men 
de har ingen rot og tror bare en tid; 
når de blir satt på prøve, faller de 
fra. 14 Det som falt blant tornebus-
ker, er de som nok hører ordet, 
men på veien gjennom livet kveles 
de av bekymringer og rikdom og 
nytelser og bærer ikke fullmoden 
frukt. 15 Men det i den gode jorden, 
det er de som hører ordet og tar 
vare på det i et fint og godt hjerte, 
så de er utholdende og bærer frukt. 

 

http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=13&verse=1&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=13&verse=3&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=13&verse=8&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=13&verse=9&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=13&verse=22&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=4&verse=8&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=4&verse=9&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=4&verse=19&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=8&verse=8&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=8&verse=11&lang=1&trans=2
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 Oppsummering av arbeidet med synopsen:  
 

 Matt. og Luk. gjengir lignelsen som Markusstoff. 
 Særegen for Matt. er kommentaren i v. 1, som knytter lignelsen/situasjonen til 

foregående beretning. 
 Matt. gjengir ikke det særegne Mark-uttrykk, Mk 4,2-3: …og lærte dem. ”Hør!” 

sa han. 
  
 
3.  FORTOLKNING   
 

1. Lignelsens innhold og struktur, jf følgende oversikt  
 
 

Matt 13,1-9/ 
18-23 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

LIGNELSE  
vers 1-9                 
Jordas beskaffen-
het 

 
 
Ved veien 

 
 
På steingrunn 

 
 
Blant tornebusker  

 
 
I god jord 

Vekstvilkår Fuglene kom og 
tok det 

Det skjøt snart 
opp fordi jordlaget 
var tynt.  Men da 
solen steg ble det 
avsvidd og visnet 
fordi det ikke 
hadde fått slått 
rot 

Tornebuskene 
vokste opp og 
kvalte det 

og bar frukt 

FORKLARING vers 
18-23  
Sådd i hjertet” 
Mennesketype 

 
 
 
 
Hører ordet om 
riket, men skjøn-
ner det ikke 
 

 
 
 
 
Tar straks imot 
ordet med glede 

 
 
 
 
En som hører or-
det 

 
 
 
 
En som hører or-
det og forstår det 
 
 

Vekstvilkår Den onde kommer 
og røver ordet 

Han har ingen rot, 
og holder bare ut 
en tid.  Når han 
møter trengsel 
eller forfølgelse 
for ordets skyld, 
faller ha straks fra 

Dette livs bekym-
ringer og rikdom-
mens bedrag kve-
ler ordet 

Han bærer frukt 

 
 

2. Tolkningsalternativer: 
 

(1) Tradisjonell tolkning: De fire slags sædejord er bilde på fire måter å motta 
evangeliet/Ordet på.  Jf. til denne Jesu egen utleggelse av lignelsen, v. 18-
23. 
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(2) Tolkning som vekstlignelse med vekt på siste leddet:  Tross all motgang og 
dårlig sædejord, vil frukten være overveldende stor. 

 
(3) Tolkning som vekstlignelse med vekt på de tre første leddene:  Det er nor-

malt at Ordet møter motgang og at arbeidet med Ordet kan være “mislyk-
ket”.  Lignelsen er en trøst til Ordets forkynnere.  

 
 

 

 
  



 49 

 

TEMA Jesu liknelser 
Begrepsbruk 
og betydning 
 
 

Subst. parabolé betyr sammenligning el. jevnføring, og verbet parabolein – å stille ved si-
den av hverandre.  Ordet finnes bare i de syn. ev. (48g.) og i Hebr.br. (2g. der det får betyd-
ningen motbilde, typus, 9,9 og 11,19). I Joh. ev. brukes subst. paroimia (3g.) som uttrykk for 
billedlig og gåtefull tale (oimos= vei, sidevei). 
I GT brukes ordet mashal som begr. for all billedtale over hodet. 

Liknelsesfor-
mens bak-
grunn i GT og i 
jødedommen 
 
 

 Spesielt er billedtalen framtredende i visdomslitteraturen, jf. eks. Ordsp. boken.  

 Profetene bruker formen for å dramatisere og forsterke sin tale, Jes 28,23-29; Esek. 
15,1. Visjoner ble gjerne gitt i liknelsesform, Am 7,8ff; Jes 5,1ff.  Hos Esekiel betegnes 
flere allegorier med ordet mashal, 17,2ff; 24,3ff. og fungerer som dunkle orakelutsagn 
som krever nærmere åpenbaring for å bli tolket.  Profetene brukte også gjerne liknel-
seshandlinger, Jes 20,2ff; Jer 13,1ff; 18,1-6, mfl. 

 I den apokalyptiske litt. brukes billedtale som esk. belæring, jf. 4 Esra og 1 Henok. Bil-
ledtalen er syner inn i det hinsidige og innføring i de framtidige mysterier.  Denne bil-
ledtale er eg. verken liknelsestale eller allegorier, men noe som ved ny åpenbaring skal 
tydes, ellers blir den uforståelig. Jf. her NTs apokalypse, Joh. Åp. 

 Rabbinismen dyrket også lignelesformen, særlig de korte, korte utsagn og ordspråk.  
Ofte stor likhet mellom rabbinernes form og Jesu liknelsestale.  Liknelser brukt peda-
gogisk for å undervise i vanskelige (lov)spørsmål. 

Ulike liknel-
sesformer og 
genre 
 
 

Matt har i kap 13 og Markus i kap 4 to liknelsessamlinger.  Lukas tilstreber å gjengi Jesu 
liknelser i deres opprinnelige sammenheng.   
Når Jesus stod fram å forkynte budskapet om Guds rike, brukte han ofte den rabbinske 
korte liknelsesform: 
1) Metaforen (dvs. ord brukt i overført betydning): fariseernes surdeig=lære.  Far, konge, 

osv. om Gud, Israel kalles vingård, hjord og oljetre. 
2) Sammenligningen (dvs. den enkleste form for billedtale): Kloke som slanger, enfoldige 

som duer, som får uten hyrde, osv.  
3) Eksemplet (at en sak belyses ved å nevne et eksempel fra saksområdet): å gi et glass 

kaldt vann, å vende det andre kinnet til. 
Men Jesus benyttet oftest liknelsesspråk som selvstendig billedtale/liknelsesfortellinger. (Jf. 
som ”film” i forhold til ”lysbilder”!) Ut fra rent formale kriterier er det vanlig å skille mellom 
flere typer liknelser som Jesus bruker: 
1) Liknelsesfortellingen, som eg. er en utvidet sammenligning.  Her blir billeddelen bygd ut 

og blir til en liten fortelling eller et bredere utført bilde, eks. Matt 13,44-46 - Guds rike 
som en perle el. en skatt. 

2) Allegorien, dvs. en fortelling bygd opp rundt flere metaforer (behøver ikke være en 
ralistisk fortelling).  Eks. Likn. om de onde vingårdsmenn, Mt 21,33ff, kan tolkes som al-
legori:  Vingårdsherren = Gud, vingården og arbeiderne = Israel, tjenerne = profetene, 
Sønnen = Jesus, høsten = dommeren, den nye folk = kirken. 

3) Eksempelfortellingen, som ikke skal forstås billedlig, men ”bokstavelig” el. moralsk:  Gå 
du hen og gjør likeså!  Finnes bare hos Lukas: Eks. den barmhjertige samaritan, Luk 
10,30-37; den rike bonden, 12,13-21. 

Hvordan skal 
liknelsene 
tolkes? 
 
 
 
 
 
 

Grunnleggende prinsipper for liknelsestolkning: 
1) Jesu liknelser står alltid i sammenheng med Jesu egen presentasjon av Gudsriket som 

hadde brutt fram i denne verden med hans egen person.  Liknelsene handler om ”Guds-
rikets hemmeligheter” eller mysterier, Matt 13,11.  Liknelsene har altså ikke som mål å 
klargjøre allmenne religiøs-etiske sannheter, osv.  Den egentlige funksjon for liknelsene 
var å hjelpe til forståelse, vekke og kalle til omvendelse, men for dem som var vantro 
og har ”gale” tanker om Gudsrikets vesen og komme, blir liknelsene gåtetale som full-
byrder en forherdelsesdom, jf. Jes 6,9 (Matt 13,10-17). 
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Liknelses-
tolkning 
Forts. 

2) Som regel er det i Jesu liknelser bare ett sentralt sammenligningspunkt (tertium compa-
rationis) som skal klargjøre en sannhet i hans budskap.  Men det hender også at liknel-
sene har både to og tre slike sammenligningspunkt (Luk 15,11ff; 16,19ff), men ofte er 
disse bi-punkter som står i relasjon til hovedpunktet.  Ofte peker selve sammenhengen 
som liknelsene fortelles i på deres sentrale hovedtanke (Luk 15,1-2; 18,1).  Avslut-
ningsordet kan også gi veiledning, Matt 22,14; 25,13 – eller innledningen, Luk 18,9; 
19,11.  Noen ganger er sammenligningspunktet ikke gitt, og må finnes av den åpne og 
mottakelige hører.  

3) Skille mellom allegori (som skal tydes i hver detalj), og den ”virkelige” liknelse, som 
inneholder et poeng som skal anvendes.  Kan ofte være vanskelig, men samtidig viktig: 
Det kan være en advarsel mot å overfortolke Jesu enkle billedtale og liknelser i allego-
risk retning.  Eks. Når Jesus kommer ”som en tyv om natten”, er poenget ”plutselig”, 
ikke at han ligner en tyv! (Mt 24,43). 

Liknelsenes 
tematikk 
 
 

Jesu liknelser (ca 70 i tallet) henter stoff fra alle naturens områder, og deres budskap kaster 
lys over de store emnene i Jesu forkynnelse. 
1) Et hovedtema er Guds vesen og virksomhet: Eks.: Matt 7,9-11; 18,12-14; Matt 21,28-

32; Luk 15,11-32 
2) Menneskenes natur og gudsforhold er også tema i en rekke liknelser: Eks.: Matt 11,16-

19; Luk 14,28-32. 
3) Guds rikes vesen, opprinnelse, utvikling og fullendelse – og den enkeltes innstilling til 

det – er et sentralt tema i mange liknelser. Eks.: Matt 13,3ff. og liknelsene om Riket i 
Matt 13. 

4) Israels utvelgelse, besøkelsestid og forkastelse er også tema i flere av liknelsene. Eks.: 
Matt 21,33-46; Luk 13,6-9.   

Billedtale i de 
øvrige nytes-
tamentlige 
skrifter 
 
 

Hos Paulus finnes ikke ordet parabole, og det finnes ingen liknelser i hans brever – slik vi 
kjenner dem fra evangelielitt.  Men brevene er rike på billedbruk, sammenligninger og me-
taforer.  Men her er dette hentet fra den hellenistiske kultur: bylivet, idrettslig, militærve-
senet.  
Jakob har heller ingen liknelser, men en mengde bilder. 
Joh. Åp. er nesten utelukkende bygd opp på apokalyptiske bilder, men også her mangler 
parabelen.  Bildene i Åp. er preget av symboler og allegorier.  Visjonene (bildene) må tolkes 
for å forstås.  



 51 

 
 
 
 

MATT 16,13-20:  PETERS BEKJENNELSE  
 

 
 

1. TEKSTENS HISTORISKE SITUASJON OG TILBLIVELSE 
 
1.1. FORFATTER, ADRESSAT OG SITUASJON 
 
  
 
1.2. FORHISTORIE FOR TEKSTAVSNITTET  
 
 Parallelltekster 
 

Matt 16,13-20 Mark 8,27-30 Luk 9,18-21 
13 Da Jesus kom til distriktet rundt 
Cæsarea Filippi, spurte han disip-
lene sine: «Hvem sier folk at Men-
neskesønnen er?» 14 De svarte: 
«Noen sier døperen Johannes, 
andre Elia, og andre igjen Jeremia 
eller en annen av profetene.» 15 
«Og dere,» spurte han, «hvem sier 
dere at jeg er?» 16 Da svarte Simon 
Peter: «Du er Messias, den leven-
de Guds Sønn.» 17 Jesus tok til 
orde og sa: «Salig er du, Simon, 
sønn av Jona. For dette har ikke 
kjøtt og blod åpenbart deg, men 
min Far i himmelen. 18 Og jeg sier 
deg: Du er Peter, og på denne 
klippen vil jeg bygge min kirke, og 
dødsrikets porter skal ikke få makt 
over den. 19 Jeg vil gi deg himmel-
rikets nøkler; det du binder på 
jorden, skal være bundet i himme-
len, og det du løser på jorden, skal 
være løst i himmelen.» 20 Så påla 
han disiplene ikke å si til noen at 
han var Messias. 

27 Jesus og disiplene dro ut til 
landsbyene ved Cæsarea Filippi. På 
veien spurte han disiplene: «Hvem 
sier folk at jeg er?» 28 De svarte: 
«Døperen Johannes; men noen 
sier Elia, og andre en av profete-
ne.» 29 «Og dere,» spurte han, 
«hvem sier dere at jeg er?» Da 
svarte Peter: «Du er Messias.» 30 
Men han forbød dem strengt å 
snakke om ham til noen. 

18 En gang var han alene og ba. 
Bare disiplene var med ham. Da 
spurte han dem: «Hvem sier folk at 
jeg er?» 19 «Døperen Johannes,» 
svarte de, «men noen sier Elia, og 
andre at en av de gamle profetene 
er stått opp.» 20 «Og dere,» spurte 
han, «hvem sier dere at jeg er?» 
Da svarte Peter: «Du er Guds Mes-
sias.» 21 Men han forbød dem 
strengt å si dette til noen. 

 
 Kommentar 
 (Redaksjons- og tradisjonshistorie) 

 v 13-16 + 20 ligger tett opp til Mk framstilling 
 v 17-19 er særstoff for Mt 

 
Det tradisjonshistoriske problem spesielt knyttet til v 17-19:  Løsningsforsøk: 
 Versene er “et sekundært innskudd” i Mt 

http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=16&verse=14&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=16&verse=16&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=16&verse=17&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=16&verse=18&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=16&verse=19&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=16&verse=20&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=8&verse=28&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=8&verse=29&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=8&verse=30&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=9&verse=19&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=9&verse=20&lang=1&trans=2
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 Mk har utelatt versene (av en eller annen grunn) - som ”kan ha vært opprinnelige 
fra Jesu munn”, (Dahl) 

 Mk gjengir ordene i en eldre form enn Mt 
 

Ulike standpunkt i forkningen til historisitets-spørsmålet: 
 Ordenes ekthet betviles da ekklesia-tanken ikke ellers er framme i Jesu forkynnel-

se og fordi det var først i forb. med oppstandelsen/pinse at menighetstanken ble 
aktualisert. 

 Overleveringen har “innebåret samling, forming og tolkning av ordene”, (Dahl, s 
277). At Mt gjengir overleverte ord viser bl a den aramaiske uttrykksmåten (bl a 
Simon bar Jona, “kjød og blod”, ordspillet Petros-Petra for Kefa-kefa, binde og lø-
se, i himlene).  Sin nåværende form kan teksten ha fått i “Matteus’ tvespråklige 
miljø” (Dahl, s 269). 

 Det finnes ut over tradisjons-historiske “antakelser”, ingen gode grunner til å tvile 
på beretningens/ordenes historisitet. 

 
 

2.  TEKSTENS LITTERÆRE KONTEKST OG OPPBYGNING 
 
2.1. KONTEKST OG AVGRENING 
 
 Tekstens plassering i konteksten 

 16,13-18,35:  Messias og menigheten (tema) 

 16,13-20 markerer et nytt avsnitt i skriftet, jf v 21: “fra den tid”.  To linjer i avsnit-
tet: 
- Konsentrasjonen om disiplene 
- Blikket rettes mot Jesu lidelse / Jerusalem 

 Vår perikope avgrenses ved geografisk “forflytning”, v 13, og ved en tidsmessig 
markering og nytt tema, v 20 “fra den tid” 

 
 
2.2. TEKSTENS OPPBYGGINS, STRUKTUR OG FORMTYPE 
  

Tekstens oppbygging: 
1)  Innledning, rammenotis, v 13a. 
2)  Spørsmålene om hvem Jesus er, 13b-16 
3)  Jesu ord til Peter (i tre ledd - versvis), v 17-19 
4)  Avslutning, “taleforbud”, v 20 

 
 Tekstens struktur:  
 
I 
v. 13 Da Jesus kom til traktene ved Cæsarea Filippi,  

spurte han disiplene: 
  ”Hvem sier folk at Menneskesønnen er?” 
v. 14   De svarte: 

”Noen sier  
døperen Johannes,  
andre Elia,  
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og andre igjen Jeremia  
eller en annen av profetene.” 

 
v. 15  ”Og dere,” spurte han, ”hvem sier dere at jeg er?” 
v. 16   Da svarte Simon Peter: 
   ”Du er Messias,  

den levende Guds Sønn.” 
II 
v. 17 Jesus tok til orde og sa:  

”Salig er du, Simon, sønn av Jona.  
For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg,  
men min Far i himmelen. 

v. 18  Og det sier jeg deg:   
Du er Peter;  
på denne klippe vil jeg bygge min kirke,  
og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.  

v. 19   Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler;  
og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen,  
og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.” 

v. 20 Og han forbød disiplene strengt å si til noen at han var Messias. 
 
 Formtype: 
 Disippelsamtale 
 
 

3. DETALJUTLEGNING 
 
1 Rammenotis, v 13a 

Samtalen stedfestet til landområdet ved Cæsarea Filippi - ved foten av Hermon.  
 
2 Spørsmålet om hvem Jesus er, v 13b-16 

To nesten identiske spørsmål, med forskjellig adresse, “folket” og “dere”. 
 

a)  Jesu første spørsmål, disiplenes svar v 13-14 
Begrepet “Menneskesønnen” i v 13 brukes ikke primært som Messias-tittel, men 
som en høytidelig måte å si “jeg” på, jf v 15. 
Folkets forventning: 

 Johannes:  kan ha levd som forventning blant Johannes-disiplene. 

 Elia: jf Mal 4,5-6 

 Jeremia eller en annen profet: skjeldnere! 
Da reinkarnasjons-tanken var fremmed for jødene, er det rimelig å anta at denne ut-
trykksmåten gjenspeiler forventning om at Herren sender nye gudsmenn til Israel. 
Formmessig er svarene virkningsfulle mot Jesu neste spørsmål og Peters svar! 

 
b)  Jesu andre spørsmål, Peters svar v 15-16 

Hele scenen bygges opp mot dette spørsmål og svar. 
Mk har en knappere form på Peters bekjennelse “du er Messias”.  Tilføyelsen “den 
levende Guds -” markerer det særdeles høytidlige, jf Sal 42,3; 84,3. 
Guds sønn = her et uttrykk for Jesu messianitet. 
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3 Jesu ord til Peter, v 17-19 
 
a) Første ledd, v 17:  Saligprisning i 2. person 

Barjona: 
Både Simon navn og farsnavn nevnes.  Den aramaiske formen er beholdt: Barjona. 
Kjøtt og blod: 
Vanlig jødisk (ikke gammeltestamentlig) uttrykk.  Karakteriserer mennesker i motset-
ning til Gud.  Kontrasten viktig her!  Det må være Guds som har gitt ham denne 
åpenbaring.   
Også uttrykt her:  Jesu messianitet er et mysterium. 
Min far i himlene 
Korresponderer med Jesu egen sønnestilling, jf 7,21: 10,32f. 

 
b) Andre ledd, v 18:  “Bekreftelsesord” 

 Du er Peter (gresk: Petros) = klippe 

 Petros gjengir aramaisk Kefa (gresisert: Kefas, Joh 1,42; 1 Kor 1,12; Gal 1,18). 

 Fenomenet:  Ny stilling - nytt navn er kjent fra GT, jf Abram - Abraham, Jakob - Is-
rael. Men det er uklart her om Peter faktisk får et nytt navn.  Jf. kallelsen av Peter 
i Joh. 1,42. 

 Mt anvender den oversatte navneform, som må ha blitt tidlig vanlig i gresktalen-
de menigheter. 

 
- vil jeg bygge min menighet/kirke 

 Ordet ekklesia, gresk ord for folkeforsamling.  I LXX gjengir ekklesia hebr. qahal - 
ordet for forsamlingen av Israels folk og kultforamlingen. 

 I senjødedommen fantes forestillinger om at i endetiden ville Guds qahal tre syn-
lig fram - knyttet til tanken om Menneskesønnens komme (f eks 1 Hen 38,1) 

 Når Jesus taler om “min menighet/kirke”, må det sikte til den forsamling som 
skulle komme til syne - og som han vil bygge - til endens tid.  Begrepet bygge 
bringer inn tanken på en bygning/tempel. 

 Forestillingen om Peter som klippen som “det nye tempel” skal bygges på.  Fore-
stillingen er Peter som den første klippeblokk (NB ordet kan også ha denne be-
tydning) i den nye tempelbygning.   
- Jf ordene om apostlene som kirkens grunnvoll, Ef 2,20; Åp 21,14, 
- forestillingen om “søylene” i de tre lederne i urmenigheten, Gal 2,9 og   
- Jesus selv som grunnvollen og hjørnestein, 1 Kor 3,11; 1 Pet,2,4-6. 

 Jesus sikter her konkret til Peter, ikke troen eller bekjennelsen.  Men det er ikke 
Peter i “kjøtt og blod”, men Peter som disiplenes førstemann, mottakeren av 
Guds åpenbaring (Dahl s 272). 

 
 dødsrikets porter skal ikke få makt over den 

 Hadesportene = et GT-uttrykk (Jes 38,10, Job 38,17; Sal 9,14), og betegner døds-
riket selv.  Oppsiktsvekkende at dette opptrer som “makt”, da det knapt direkte 
siktes til Satan og han makt.  “Dødsrikets porter” er inngangen til dødens verden, 
ev. døden.  Men kjent at dødsriket framstilles som en makt, jf Jes 5,14; Hab 2,5. 

 “Den”, gresk: autes, kan grammatikalsk referere både til kirken (alt 1) og klippen 
(alt 2)! 
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 For alt 2 kan anføres at tolkningen var vanlig i oldkirken samt den strofiske 
oppbygning som kan knytte tilbake til “du er Peter” v 18.  Dette blir da å tolke 
som et løfte om at Peter ikke skulle dø, ev. at han skulle oppleve parusien. 

 For alt 1 kan anføres at denne tolkning stemmer best “innholdsmessig” til ut-
sagnene om kirken.  Kirken skal da holde stand mot døden, dvs den skal aldri 
forsvinne, den har del i evig liv! 

 
 v 19:  - jeg vil gi deg himmelrikets nøkler 

Himmelriket sikter her til det kommende Gudsriket, ikke til “himmelen” eller kirken. 
Overgivelsen av nøklene betyr fullmakt som herre og forvalter, ikke innsettelse som 
portner.  Tanken må da være at Guds nye menighet/kirken, skal gå inn i himlenes ri-
ke, da nøklene er gitt Peter som førstemann og “veiviser”. 
 
Hva betyr uttrykket:  .. og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen og 
det du løser på jorden skal være løst i himmelen? 
Nøkkelmakten bestemmes altså som fullmakt til å “binde og løse”. Utsagnene om at 
det som Peter løser/binder på jorden skal være løst/bundet i himmelen, må sees på 
som en parallell til rabbinsk språkbruk, og svarer da til den rabbinske bannlysning og 
opphevelse av bannet.  Men det svarer selvfølgelig ikke til rabbinernes læremyndig-
het og deres regel-regulering av menneskers liv.     
 Parallell i kap 18,18 (jf. også v 19!!) viser at ordene går på ikke-tilgivelse av synd 

som medfører utelukkelse av menigheten, og tilgivelse som medførerer frikjen-
nelse/ gjenopptakelse.  Altså en form for “kirketukt”.  (Jf. også Joh 20,23.) 

 Nøkkelmakten må i denne sammenheng ligge i det å treffe avgjørelser som blir 
bestemmende for adgangen til himmelriket. Dette er en fullmakt ”som ikke eks-
klusivt overdras til Peter, men til disippelfellesskapet eller kirken som helhet”, 
Kvalbein II, s. 71. Det er ingen ting i evangeliene som tyder på at denne nøkkel-
makten kun overdras til en person eller ett utvalg av personer eller embetsbæ-
rere, nei den er gitt hele den Kristus-bekjennende menighet. 

 
4. Avslutning, v 20: “Taleforbudet” 
 
 Hvordan forstå taleforbudet? 

 Taleforbudet gjelder i tiden til hans død og oppstandelse, jf 17,9 og 8,4, 9,30. 
 Forbudet understreker åpenbaringskarakteren som kunnskapen om Jesu messia-

nitet hadde - dette var noe som var skjult for folket. 
 Kan også være at Jesus ikke ville forsterke folkets mer materialistiske messiasfor-

ventning, med å slippe disiplene løs med “nyheten”. 
 
 

4. TEKSTENS BUDSKAP 
 

 Beretningen har hos Mt en betont stilling  
- dels for å understreke Messias-troens åpenbaringskarakter  
- dels for beskrive Kristus-menighetens basis og karakter. 

 Beretningen må forstås historisk, som tilsagn om (den historiske) Peters “primat”, 
ikke dogmatisk/konfesjonelt om den romerske paves primat (= en tolkning som 
dukket opp på slutten av 2. årh.) 
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 Beretningen viser endelig til Jesus selv som den som bygger menighetens tempel - 
og som den egentlige innehaver av nøklene til riket.  Peter er satt som apos-
tel/sendemann.  Peter ble ikke tildelt noen myndighet ut over den som lå inne-
bygget i hans egen bekjennelse. 
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TEMAER 
 

 
MESSIAS I DE SYNOPTISKE EVANGELIENE 

Begrepsforekomst 

 Generelt  

 Brukshyppighet 

 Totalt forekommer begr. Messias 280 ganger i NT 

 53 ganger i evangeliene. 

Begrepsbetydning  
(språklig) 
 
 
 

 Hebr. masiah, i best. form. hammasiah=   den salvede.  I GT forekommer ikke dette be-
grepet, bare sammensetningen: Herrens/ Jahves salvede (masiah Yahwæh) og ”min salve-
de”. 

 Gresk: ho christos=Kristus. På hellenistisk mark, jf. Paulus, ble Kristus brukt som person-
navn/egennavn. Men for Paulus var Jesus og løftenes Messias/den salvede. 

Begrepsbakgrunn i GT/jødisk 
litteratur 
 
 
 

1)  Flere personer ble ”salvet” (med olje) i GT: Prester, Lev 4,3;6,22; konger, 1 Sam 24,10; 2 
Sam 19,21; profeter, 1 Kong 19,16.  Handlingen indikerte også guddommelig salvelse og ut-
rustning til å fylle en teokratisk rolle/tjeneste. 
2)  Noen ganger beskrives personer som ”hans salvede”, fordi Gud så på dem som redskaper til 
å utføre hans vilje.  Dette selv om de ikke ble gjenstand for selve salvelses-handlingen. Jf. 
Kyros, Jes 45,1; patriarkene, Sal 105,15, Israel, Hab 3,13. 
3)  Noen forskere mener at Messias som framtidig el. eskatologisk frelseskonge er fraværende i 
GT.  Dette er im. tvilsomt:  Følgende tekster framstår som sentrale messianske tekster i GT:  

 1 Sam 2,10 framstår som en av de eldste M.profetier, og knytter løftet om en eskatologis-
ke frelseskonge til Davids kongedømme, jf. også 2 Sam 7,12ff. 

 Sal 2,2.  Her beskrives en konge som både er Guds sønn og den salvede som skal herske 
over hele jorden.  

 Dan 9,26 taler også om at ”en salvet” vil komme.   

 I Jes 9 og 11, som for øvrig ikke kaller den framtidige frelseskongen ”den salvede”, men 
beskriver med sterke farger det framtidig ”Messias” riket. 

 Sak 9,9-10 og Jer 22,4 beskriver frelseskongen som ridende inn i Jerusalem etter at han 
har vunnet seier over fiendene.  Han vil deretter regjere med fred. 

4)  I senjødedommen, eller i den intertestamentale litteratur, opptrer ordet Messias ikke svært 
hyppig.  Men der skikkelsen opptrer, er det i tråd med GTs utsagn om en kommende frelses-
konge: Jf. eks.: Salomons Salmer kap 17, Qumranskriftene (forventning om to Messiaser: en 
prestlig og en kongelig), 4 Esra 7,28-29, Baruks Apok. kap 29, 40, 72. 

Synoptisk anvendelse av be-
grepet/tittelen 
 

Synoptikernes framstilling av Jesus som Messias har følgende særtrekk: 
1) Jesu tilbakeholdenhet i forhold til å bruke tittelen.  Flere årsaker: 

 I den off. jødedom fantes det nasjonal-politiske forestillinger som Jesus ikke anerkjente. 

 Jesus trengte ro i forhold til sin tjeneste og oppgave.  Derfor ville han ikke ”irritere” myn-
dighetene med å gå inn i disse forventningen. 

 Men den dypeste årsak til Jesu tilbakeholdenhet finnes i den mer frelseshistoriske forkla-
ring. Jesus kunne ikke la seg utrope som Messias før Guds time var inne, dvs. før han had-
de utført sin oppgave som den fornedrede Herrens Tjener (jf Apg. 2,36). Derfor en ”Mes-
siashemmelighet over Jesu gjerning, jf. Matt,11,25ff.; Luk 20,41-44.  Men allikevel ønsker 
han at has gjerning skal settes sammen med Messiastiden, jf. Matt 11,1ff. 

2) Jesu egen Messiasforestilling kan sies å være  preget av en dobbelhet, både oppfyllelse og 
nyskapning: 

 Oppfyllelse fordi han helt klart går inn i GTs tale om frelseskongen som skal komme, Sal 
72. Men han går ikke inn i hele Messiasforventningen i sitt jordeliv. Han realiserer frelses-
tanken, men han tar ikke makt over Israel og folkene.  Dette fullføres først ved hans gjen-
komst! (Jf. Apg. 2,33; 1,4-5.) 

 Nyskapning fordi han kopler Messias-gjerningen til Menneskesønnskikkelsen og GTs tale 
om Herrens lidende tjener. 

3) Mot slutten av sin tjeneste bekrefter og ”framkaller” Jesus en Messias-forventning hos sine 
egne disipler, jf. Matt 16,13ff.  Ved inntoget i Jerusalem, Matt 21,1-9 m.par., blir han hyldet 
som ”Davidssønnen”.  Foran ypperstepresten bekjenner han sin Messiasverdighet , Mark 
14,61-62 m.par.  Han blir korsfestet som Messiaspretendent, (jf Joh 19,19). 

Sideblikk til øvrig NT bruk 
 

I Joh.ev. blir begr. Messias (med to unntak 1,17 og 17,3) brukt som tittel, ikke som navn (ulikt 
brevene!).  Ev. ble skrevet for at man skal tro at Jesus var Messias, ikke for at man skal tro på 
Jesus Kristus, jf. 20,31.  
Hos Paulus opptrer Kristus/Messias primært som personnavn/egennavn: dvs. Jesus Kristus, 
ikke at: Jesus er Kristus/Messias, jf.      . 
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TEMAER 

 
MENNESKESØNNEN I DE SYNOPTISKE EVANGELIENE 

 
Begrepsforekomst 

 Generelt  

 Brukshyppighet 

 Den kristologiske tittel som forekommer hyppigst i de synoptiske evangelier. 

 Totalt brukt 69 g. i syn., 12 g. i Joh.ev. og 3 g. før øvrig i NT. 

Begrepsbetydning (språklig) 
 
 
 

 Gresk ho hyios tou anthropou er en oversettelse av hebr. bæn-adam og aram. bar-nasha. 

 Begr. må ikke forstås på gresk bakgrunn som opphav (genetisk), men på semittisk – hvor 
ben/ alt. bar=sønn – for å betegne et enkelt eks. innenfor arten eller kollektivet. Dvs. en 
som tilhører menneskeslekten, et enkelt, bestemt menneskebarn. 

Begrepsbakgrunn i GT/jødisk 
litteratur 
 
 
 

I Jesu munn ble Ms.-begrepet brukt på en hemmelighetsfull måte som Messias-betegnelse. 

 Må forstås på bakgrunn av den  jødisk apokalyptiske litteratur, spesielt Daniels bok kap. 
7,13-14. Ms. er her ikke en tittel, men mer et bilde (i mots. til de fire rovdyrene – har Ms. 
humane trekk).  Særpreget er det at skikkelsen også at den ikke bare blir sett på som et in-
divid, men at den blir framstår som et kollektiv, v. 22, 27, der den høyestes hellige = mes-
siasmenigheten. Dette var vanlig i Orientens kongeideologi, der kongen identifiseres med 
kollektivet han er hode for (jf. Herens tjener: dels frelseskonge, dels Israel.) 

 I 1. Henoks bok (fra ca.50 f.Kr. og med stor anseelse i urkr. Jf. sitat i Judas v.6), finnes i 
kap.37-61 en utarbeidet Ms.-skikkelse – som sies å være Messias.  1.Hen. har for øvrig slå-
ende likheter med mange Jesus-ord, og må ha hørt hjemme i det åndelige miljø Jesus levde 
i. Det samme gjelder 4. Esra, fra ca 90 e.Kr., kap. 11-13, der framstår Ms. også framstår som 
en eskatologisk frelsesskikkelse=Messias. 

 Jesus synes altså å både være kjent med den nevnte apokalyptiske litt. og han har brukt 
forestillinger fra denne som kan ha virket fremmed/hemmelighetsfull på det store flertall av 
jøder som ikke var fortrolig med litt./språket. 

Synoptisk anvendelse av 
begrepet/tittelen 
 

1) I ev. er Ms. Jesu egentligste selvbetegnelse. Men en helt særegen presentasjonsmåte:   

 Han omtaler seg selv bare i 3. person, og ev. forfatterne kaller ham aldri Ms. selv. 

 Mye som tyder på at denne bruken av tittelen i Jesu munn har bakgrunn i Jesu uvilje mot å 
avsløre Messias-hemmeligheten.  Pdas. klart at for dem som hadde innblikk i den tidligere 
omtalte jødiske apokalyptiske litt., var Jesu bruk av betegnelsen et vitnesbyrd om hans høye 
selvbevissthet. 

 At Jesus brukte Ms. og ikke Messias som selvbetegnelse, vitner om at han ikke ønsket å gå 
inn i de forventninger av politisk-verdslig karakter som var knyttet til Messias-tittelen. 

 Særegent for Jesus var at han også forener Ms. tanken med (i sin selvbevissthet) en Herrens 
tjener-tanke (Ebed-Jahve).  Dermed kommer en særegen paradoksalitet til syne:  Ms. er en 
enestående høyhetstittel – samtidig som denne Ms. lever på jorden som Herrens tjener i 
dypeste fornedrelse. 

2) Denne dobbelheten  er tydelig i de tre utsagnsrekkene som finnes hos synoptikerne:   
a) Utsagn om den  jordiske Menneskesønn: 

 Eter og drikker, Matt 11,19 

 Har ikke noe sted å legge sitt hode, Matt 8,20 

 Han handler på fullmakter: Mark 1,28 og 2,10f. 

 Har makt til å tilgi synd, Matt 9,6 

 Handler på fullmakter: Mark 1,28 og 2,10f. 
b) Utsagn om den lidende Menneskesønn  
Ulikt den apokalyptiske litteratur!  Utsagnene knyttet til Es.bokens tale om Herrens tjener. 

 Utsagn om Ms. ringhet og fornedrelse, Matt 8,20; 11,19; 12,32 

 Ms. skal lide og dø, Mark 8,31; 9,31; 10,33. 

 Framstilles som selvhengivelse og stedfortredende.  Til frelse: Luk 11,30ff. 
c)     Utsagn om den eskatologiske eller apokalyptiske Menneskesønn. Utsagn spesielt knyttet til 
Dan 7 og taler om Ms.s komme til dom og forløsning. 

 Med guddomelig maktfylde, Matt 24,30 

 Hans komme innvarsles av veene, Matt 24,8ff. 

 Bekjennelsen av Ms. avgjørende for menneskets evige skjebne, Matt. 10,32ff. 

 Kommer til frelse og dom, Matt 24,29.31 

 Ms. skal fornye/nyskape verden, Matt 19,28;26,29    

Sideblikk til øvrig NT bruk 
 

I Joh.ev. er det særegent at Ms. presenteres som pre-eksistent, 6,62 som er steget ned på jorden, 
3,13, og at Ms. opphøyes til herlighet gjennom korsdøden, jf. 12,23; 13,3. 
Paulus bruker ikke begrepet, (men jf. begr. ”den siste Adam”, det himmelske menneske”). 
Ellers i NT brukes begrepet i Apgj. 7,56 og i Joh. Åp. 1,13. 
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MATT 28,16-20: MISJONSBEFALINGEN 
 
 
 

1. TEKSTENS HISTORISKE SITUASJON OG TILBLIVELSE 
 
1.1. FORFATTER, ADRESSAT OG SITUASJON  
 
 (Se eksempeloppgaven Matt 4,1-11) 
 
1.2. FORHISTORIE FOR TEKSTAVSNITTET 
 
 Parallelltekster 
 

Matt 28,16-20  Mark 16,15-18 Luk 24,44-49  
16 Men de elleve disiplene dro til 
Galilea, til fjellet der Jesus hadde 
sagt han ville møte dem. 17 Og da 
de fikk se ham, falt de ned og tilba 
ham; men noen tvilte. 18 Da trådte 
Jesus fram og talte til dem: «Jeg 
har fått all makt i himmelen og på 
jorden. 19 Gå derfor og gjør alle 
folkeslag til disipler! Døp dem til 
Faderens og Sønnens og Den helli-
ge ånds navn 20 og lær dem å hol-
de alt det jeg har befalt dere. Og 
se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende.» 

16 Og han sa til dem: «Gå ut i hele 
verden og forkynn evangeliet for 
alle som Gud har skapt! 16 Den 
som tror og blir døpt, skal bli frelst. 
Men den som ikke tror, skal bli 
fordømt. 17 Og disse tegnene skal 
følge dem som tror: I mitt navn 
skal de drive ut onde ånder, de 
skal tale nye tungemål, 18 og de 
skal ta slanger i hendene. Om de 
drikker dødelig gift, skal det ikke 
skade dem, og når de legger hen-
dene på syke, skal de bli friske.» 

44 Så sa han til dem: «Det var dette 
jeg talte om da jeg ennå var sam-
men med dere og sa at alt måtte 
oppfylles som står skrevet om meg 
i Moseloven, hos profetene og i 
Salmene.» 45 Da åpnet han deres 
forstand så de kunne forstå skrif-
tene, 46 og han sa til dem: «Slik 
står det skrevet: Messias skal lide 
og stå opp fra de døde tredje dag, 
47 og i hans navn skal omvendelse 
og tilgivelse for syndene forkynnes 
for alle folkeslag; dere skal begyn-
ne i Jerusalem. 48 Dere er vitner 
om dette. 49 Og se, jeg sender over 
dere det som min Far har lovet. 
Men dere skal bli i byen til dere 
blir utrustet med kraft fra det 
høye.» 

 
 Kommentar   
  
 Oppsummering av arbeidet med synopsen: 

 Mk 16,15 gjenspeiles i Mt 28,19 (Lk 24,47) 

 For øvrig er misjonsbefalingen her gjengitt i “Mt-form” 
 
Tradisjonshistoriske problemstillinger: 

 Kan misjonsbefalingen være opprinnelig fra Jesu munn?  Det syntes å være liten 
forståelse for misjonen i urmenigheten, jf Peter Apg 10. 

 Kan Jesus ha innstiftet (eller gitt befaling om) den kristne dåp - i den trinitariske 
form som er gjengitt hos Mt?  Gjerne to hovedsyn på dette: 

1) Innstiftelsesformularet har fått sin form av Jesus selv (f eks O Moe) 
2) Innstiftelsesordene har fått sin form i Mt-miljøet/redaksjonen. 

http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=28&verse=18&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=28&verse=19&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MAT&chapter=28&verse=20&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=16&verse=16&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=16&verse=17&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=MRK&chapter=16&verse=18&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=24&verse=44&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=24&verse=46&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=24&verse=47&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=24&verse=48&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=LUK&chapter=24&verse=49&lang=1&trans=2
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3) Eksegeter som forsøker å kombinere de to foregående standpunktene (f eks S 
Aalen). 

 Jf ellers eksegesen. 
 
 

2.  TEKSTENS LITTERÆRE KONTEKST OG OPPBYGNING 
 
 Kommentar til tekstens plassering i kontekst 

 Beretningen avslutter en serie av beretninger fra oppstandelseshistorien, fra kap 
27,57ff. 

 Mt har som de andre evangelistene to “typer” beretninger: 
1) Beretninger om den tomme grav 
2) Beretninger om at den oppstandne viser seg for sine disipler, sk “kristofa-

nier”. 
Misjonsbefalingen hører til siste type.  Jf egen oversikt over dette materialet. 
Mt 28,16-20 avgrenser seg som egen beretning både ved sitt innhold og ved den 
geografiske forflytning/plassering. 

 
 Formtype 

Formmessig framstår beretningen som en misjons“befaling”.  Det nærmeste vi kan 
komme er kanskje en disippelsamtale.  Begrepet “dåpsbefaling” er nok konfesjonelt 
betinget! 
 
Tekstens oppbyning 
Beretningen kan inndeles på følgende måte: 

 1 Rammenotis, v 16 
 2 Situasjonsbeskrivelse, v 17 
 3 Befaling, v 18-20 a. 
 4 Løfte, v 20 b. 
 
 
3 DETALJUTLEGNING 
 
1 Rammenotis, v 16 
  
 Fjellet i Gallilea  

som ikke identifiseres er i Mt-evangeliet stedet for den spesielle åpenbaring, jf kap 5, 
17, (2 Mos 19). 
Hvorfor hadde Jesus “satt dem stevne” nettopp i Gallilea?  Kunne det være for å  
komme tilbake til utgangspunktet?? 

 
2 Situasjonsbeskrivelse, v 17 

 
Reaksjonen på den oppstandnes “tilsynekomst” er karakteristisk:  tilbedelse og tvil, jf 
Joh 20,19-29; Luk 24,13-35. 
Men Jesu tilstedeværelse og ord synes å feie all tvil bort! 
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3 Jesu befaling, v 18-20a.  
 

a)   Konstatering, v 18  
 “Meg er gitt all makt..”   

 Den jordiske Jesus hadde makt, jf 7,28; 9,6 

 Den oppstandne Jesus har fått “eksousia” - fullmakt (mer enn allmakt).  Snakk om 
overdragelse av makt fra en høyere makt, jf Rom 1,14; Fil,2,11; Apg 2,36 i himmel 
og på jord 

Uttrykk for at Jesus Kristus er trådt inn i “den fulde, uinskrænkede delagtighet i Guds 
verdensstyrelse” og blitt Guds medregent, (S Odland, s 373). 
Den som skal ha varig makt på jorden, må også ha det i himmelen! 

 
b)  Misjonsbefalingen, v 19  
  
 “Gå derfor ut...”    

 Gå ut:  Gresk: porevein:  gå avsted. 
 Alle folkeslag 

Gresk: panta ta ethne:  alle folkeslag (med eller uten Israel/jødefolket?)  Mt-
evangeliets universelle sikte kommer til syne her.   
Den nytestamentlige misjonstanke har sitt utspring her:  “Ved Jesu oppstandelse 
sprenges grensene rundt det gamle paktsfolk, og apostlene sendes ut for å innby til 
det nye Guds folk, kirken”, H Kvalbein, s 218. 

  
 til mine disipler 

Gresk:  mathetevsate, gjøre disipler, her imperativ. 
Tanken kan her ikke være at folkeslagene skal gjøres til disipler, men at folkeslagene 
skal gjøres til gjenstand for disippelvinnende virksomhet, dvs. ved forkynnelse og 
dåp. 
 
Problemet for disiplene kunne være forståelsen av hvordan hedningefolkene skulle 
bli en del av gudsfolket.  Vanlig tanke var jo proselyttvirksomhet.  Peter måtte faktisk 
ved visjon - rives ut av denne tankegang, Apg 10. 
 
“Dåpsbefalingen”, v 19 b 
idet dere dåper dem... 

 Gresk:  baptitisontes=partisipp, døpende dem... 
Kun her Jesus gir uttrykkelig beskjed om at disiplene skal døpe!  Dette har ført til at 
det er blitt reist spørsmål om befalingen virkelig stammer fra Jesus.   
I tillegg:  Den trinitariske formel virker “sjelden”. Dåp i ur-menigheten ble utført i Je-
su navn, jf Apg 2,38-41; 8,12; Rom 6,3; 1 Kor 12,13; Gal 3,27.2  
Argumenter for ordenes opprinnelse hos Jesus: 

                                                 
2   At dåp bare til Jesu navn har vært det mest vanlige tidlig i urkirken, kan forklares av det faktum at de første som kom til 

tro på Jesus i tiden etter påske og pinse var jøder.  De trodde jo på den ene Gud, de kjente løftene om Messias og løftene om 

Åndens utgydelse i endetiden.  At man bare nevnte Jesu navn ved dåpen, var derfor tilstrekkelig – da de hadde den nødven-

dige teologi (om Gud og Ånden) på forhånd.  Etter forbilder fra Johannes-dåpen og den jødiske proselyttdåpen foregikk 

dåpen kun ved én nedykkelse (ikke tre, som ble senere praksis).  I forbindelse med forkynnelsen av evangeliet for hedninge-

folkene, har den enkle bekjennelsen til Jesus og dåp bare i Jesu navn ikke vært tilstrekkelig lengre.  1 Tess 1,9f og 1 Kor 8,4-

6 gjenspeiler vektleggingen i misjonsforkynnelsen.  Det er den treleddede bekjennelse som i Matt 28,19 gjenspeiles i forbin-

delse med evangelieforkynnelsen ”til alle folkeslag”. Det er rimelig å anta at dåp i Jesu navn og  dåp i Faderens, Sønnens og 

Åndens navn har skjedd gradvis – slik det jødiske og hedenske miljø overlappet hverandre i den første kristne tid.  Til dette 

se: O. Skarsaune: Troens ord.  De tre oldkirkelige bekjennelsene, s.53-54. 
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 Dåpen har helt fra menighetens første tid vært sentral ved inngangen til kristen-
standen, Apg 2. 

 Jesu disipler døpte allerede under hans jordeliv, jf Joh 4,1-3 

 Om dåp i Jesu navn har vært mest vanlig i ur-menigheten, forhindrer ikke det at 
den trinitariske formel (med bakgrunn i Jesu innstiftelsesord) har vært i bruk, jf Ef 
4,4-6; 1 Pet 1,2 (med antydninger). Didache 9,5 taler om dåp i Jesu navn, kap 7,1 
og 3 taler om trinitarisk dåp. 

 
Når det gjelder teologien i den trinitariske formel, sier Kvalbein:  “Ved den fulle trini-
tariske formel...uttrykkes det at dåpen gir den Hellige Ånds gave, at den gir del i Jesu 
fullbrakte frelsesverk og at alt dette er en gjerning av den ene, sanne Gud som er Je-
su Kristi far”, Kvalbein s.218. 
Dette er en konfesjonelt betinget tolkning som uttrykker en sakramental forståelse 
av misjonsoppdraget som et dåpsoppdrag.  Hovedsaken her er at frelsesmottakelse/-
dåp setter baptisanden i relasjon til den treenige Gud (Aalen). 
  

 Begrepet til (F/S/Ås) navn 
 Uttrykt her at dåpen skal utføres med henblikk på  

Guds navn, dvs at Guds navn nevnes og bekjennes av den som blir døpt.  I dette lig-
ger også at det er den som tror og bekjenner sin tro på den treenige Gud som blir 
døpt (Odland, s 374).  
 
Navn 
opptrer her som entall, selv om det er snakk om tre personer.  Skal uttrykke at disse 
tre utgjør en levende og uadskillelig enhet.   
Jf også den nærhet/identitet det i Bibelen er mellom navn og person! 

 
 Til forståelsen av partisippene  
 døpende og lærende, v 19b og 20. 

Didaskontes, partisipp, lærende dem v 20.  To muligheter språklig:   
At didaskontes/lærende - 
 Underordnes partisippen “døpende”, 19b.  Betydningen blir da undervisning om 

det kristne liv i som oppfølging av dåpen.  Ur-menighetens praksis (jf Apg) synes å 
være:  Misjonsforkynnelse - dåp - lære. 

 Sideordnes partisippen “døpende”:  Betydningen blir da “dåpsundervisning”, dvs 
innføring i frelsessannhetene forut for dåp.  Didache taler om dåpsundervisning 
før dåp. 

Aalen mener at alt 1 (underordning) er den riktigste forståelse av partisippen.  (Slik 
også Odland). 

 
4 Løfte, v 20 b 
 

Og se, jeg er med dere... 
Bare Gud kan være med mennesker på denne måten,  jf 1 Mos 26,3; Jes 9.  Jesus set-
ter seg altså inn i en rolle som i GT kun tilfaller Gud! 
 
Hva innebærer det at Jesus er med? 

 At han vil være personlig til stede, Matt 18,20; Joh 14,18. 

 At han vil være til stede på en merkbar måte, jf Apg tale om tegn og under, osv. 
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 At han er med alle slags dager inntil verdens ende (biskop Bergrav)! 
 
 

4. TEKSTENS BUDSKAP 
 
 Budskapsmessig kan teksten oppsummeres slik: 

 Disippelsamling rundt den oppstandne, der tilbedelsen får den sentrale plass. 

 Disippeloppdraget, der verdensmisjonen knyttes til Jesu uttrykte vilje og befaling. 

 Disippelløftet, der Jesus som Gud lover tilstedeværelse og medvirkning. 
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TEMA 

 
DISIPPELTANKEN  I DE SYNOPTISKE EVANGELIER 

 
Begrepsforekomst 

 Generelt  

 Brukshyppighet 

Totalt forekommer det greske begrepet mathetes=disippel, ca. 250* i NT, men kun i evangeliene og 
Apostlenes gjerninger.  Døperen Johannes samlet disipler rundt seg, Matt 9,14; 11,2; 14,12).  Ett sted 
omtales Mose disipler, Joh. 9,28.  Fariseernes disipler omtales, Matt 22,16; Mark 2,18.  Paulus’ disip-
ler omtales i Apg 9,25 (mest sannsynlig de som hjalp Paulus og som senere ble hans disipler.)  Mest 
hyppig brukes begrepet om Jesu disipler.   
 

Begrepsbetydning  
(språklig) 
 

Den nytestamentlige termen mathetes har sin bakgrunn i det jødiske talmid-begrepet.  Dette fore-
kommer kun en gang i GT, 1 Krøn 25,8.  Sjeldent forekommer også det andre jødiske begrepet for 
disippel, nemlig limmud, el. plur. formen limmudim, fra verbet lamad=lære, bli undervist, jf. Jes 8,16; 
50,4; 54,13, dvs. i sammenheng med profettjenesten.   
 

Begrepsbakgrunn i GT og i 
jødedommen 
 
 
 

1) GT(se begr. over):  Som forklaring på den sjeldne forekomst av begr. i GT, har man pekt på 
vekten som der finnes på at Guds ord/åpenbaringen er for hele gudsfolket, ikke bare noen ut-
valgte.  Dessuten kan det ha å gjøre med betoningen av Gudsordets/åpenbaringens karakter og 
autoritet i seg selv, og ikke gjennom en ”mellommann”. 

2) I jødedommen på Jesu tid fantes ingen profet/profetembete.  Det var toraen som hadde autori-
tet.  Som utlegger og tolker av lovens ord hadde det i jødedommen etablert seg et mes-
ter/disippel-forhold.  Verbet lamad brukes i rabbinismen om studiet av og tilegnelsen av To-
raen.  En talmid betegner en som under mesterens veiledning beskjeftiger seg med studiet av 
Skriften og den religiøse tradisjonen.  Ved memorering skulle disiplene lære seg tradisjonen og 
gjengi den uten at et ord gikk tapt eller noe ble forandret.   

3) Mye tyder på at Jesus brukt rabbinernes memoreringsteknikk som metode i undervisningen av 
sine disipler – for å innprente dem hovedinnholdet i budskapet/  læren.  Dette kan bl.a. forklare 
den sentensaktige form Jesu ord har i de synoptiske evangelier og den formelle likhet som fin-
nes mellom ev. De tolv var spesielt utvalgt til å lære hans lære ”utenat” og videreformidle den.  
De var altså bærere av Jesus-tradisjonen i dens ekthet og opprinnelighet. 

 

Disippeltanken i de synop-
tiske evangelier 
 

1) I de syn. ev. preges disippeltanken helt og holdent av at Mesteren er Guds Messias, dvs. Meste-
ren er ulik jødedommens rabbinere som hadde funksjonen å videreformidle læremessige tolk-
ninger og tillempninger av Skriften.  Jesus som Mesteren framstod selv som åpenbaringsbærer 
og som Skriftens fullendelse!  Jf. eks. Matt 5,17ff.  Disiplene blir derfor ikke bedt om å bli videre-
formidlere av en hellig tradisjon (tradenter), men å være vitner, jf. Luk 24,48; Apg. 1,8.  Som 
Guds Messias er Jesus Mester for alltid og i absolutt forstand, dvs. disippelen blir aldri noe annet 
en en disippel (ulikt jødedommen/rabbinismen!), jf. Matt. 23,8. 

2) Jesu disipler knyttes på en helt unik måte til ham som person!  Kallet var ”Følg meg”, jf. Matt 
4,19; 8,22; 9,9.  Dette innebar å leve i livs- og skjebnefellesskap med Jesus, jf. Luk 14,25ff.  Inn i 
dette fellesskap inviteres syndere av alle slag, Mark 2,14ff. Et særtrekk i evangelienes presenta-
sjon av disiplene er også at de ikke framstår som ”supermennesker”, men som feilende og sva-
ke, jf. Mark 14,26-50; 66-72.  Det blir altså ikke krevd kvalifikasjoner i vanlig forstand for å bli en 
Jesu disippel. 

3) Etterfølgelsestanken står svært sentralt i det å være en Jesu disippel.  Etterfølgelsen er preget 
av en dobbelhet; høye og ”absolutte” krav og rike velsignelsesløfter: 

 Hva det krever å være en disippel:  Bånd til verden/familien må man være villig til å skjære 
av, jf. Matt 8,21f; 10,37f; 19,27ff; Luk 14,26.  Disiplene må dele den forakt, svakhet og 
fornedrelse som Menneskesønnen opplevde i verden, Matt 10,17-39; Mark 8,34f; 13,13. 

 Hvilke velsignelser det følger med å være en Jesu disippel:  De får åpenbart Gudsrike-
mysteriet, Mark 4,10-12.  De er Jesu tjenere og medtjenere, Mark 1,17; 6,7ff, 11,1.  De 
skal få spise og drikke ved hans bord i hans rike, Luk 22,29f.  De prises salige, Matt 5,11f. 

4) Blant alle disiplene som fulgte Jesus valgte han spesielt de tolv som utgjorde den innerste kret-
sen rundt ham, jf. Mark 3,13f.  Dette har i stor grad en frelseshistorisk forklaring.  I Matt 19,28 
forbindes de tolv disiplene uttrykkelig med Israels tolv stammer.  I tolvtallet representerer altså 
en engere disippelkretsen rundt Jesus den nye pakts Israel, gudsfolket.  Selv om disippelbegre-
pet ikke er reservert de tolv, hentydes det svært ofte til denne indre disippelkrets når det i 
evangeliene tales om Jesu disipler, jf. Matt, 10,1; 11,1; 19,23,28.  I evangeliene brukes altså di-
sippelbegrepet mest i snever betydning, om de tolv, mens det i Apg. brukes om kristne i almin-
nelighet.  
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Del 3 
 

Utvalgte tekster fra  
1 Korinterbrev 
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Bakgrunnsmateriale for 1 Kor 
 
Paulus’ korrespondanse med menigheten i Korint  
En mulig rekonstruksjon 

 
 

1  Besøk (Apg 18) 
2  Brev Allmenn (jf 1 Kor 5,9; brevet er gått tapt) 
3  Nyheter: 

 Kloas folk (1,11) 

 Stefanus & Co (16,17f) 

 Mottatt brev (7,1) 
4  Brev B = 1 Kor 
5  Besøk (1 Kor 2,1-3; 13,2) 
6  Brev C (jf 2 Kor 2,4; 7,5-8; brevet er gått tapt). 
7  Brev D = 2 Kor 
 
Eventuelt: 
7  Brev D = 2 Kor 1-9 
8  Nyheter  
9  Brev E = 2 Kor 10-13 (jf begynnelsen av kap 10). 
 

 
 

 
Brevets inndeling/struktur 
 
 

 
 

1,19             Intro 
 
1,10-6,20     Respons på rapporter 
                    1   Kap 1-4     Splittelser 
                    2   Kap 5-6     Umoral 
 
7-15             Respons på brev 
                    1   Kap 7        Ekteskap 
                    2   Kap 8-10   Matoffer til avguder 
                    3   Kap 11-14 Åndelige gaver/mennesker 
                    4   Kap 15      Oppstandelsen 
 
16                Konklusjon 
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LITT OM FORANLEDNINGEN FOR 1 KOR 
 
 
 Paulus skriver på grunnlag av rapporter om situasjonen i menigheten.  
 
 Problemområder: 
 

1 Umoral   
kap 5-6 

 
2 Splittelse   

1,10-12;  3,4-5;  11,18-19 
 

3  Korinternes kristne selvoppfatning 
 Så på seg selv som åndelige (pnevmatikos), Paulus som kjødelig (sarkinos), jf 

2,14ff 
 Så på sin nye tro som det maksimale uttrykk for den guddommelige visdom, jf be-

grepene visdom (sofia) og kunnskap (gnosis).  Paulus kaller dem oppblåste og ar-
rogante, jf 4,6.18; 5,2.6. 

 Kan ha sett på tungetalen som bevis for at de hadde nådd den åndelige eksistens 
englene har, jf “engler tunger”, 13,1.   

 
4 Opposisjonen mot Paulus  

 Begynnende spenning (mellom Apg 18,18 og 2 Kor) 
 Forsterket spenning etter uventet besøk (jf 2 Kor 2,1-4) 
 Konfliktens karakter 

 Motstandere ikke nevnt eksplisitt (ulikt f eks Gal br) 

 Forakt for Paulus’ sykdom og svakhet 1,26ff; 2,1ff 

 Etterlyser retoriske ferdigheter 1,17; 2,1-5 

 Angrep på hans autoritet og hans evangelium 14,37 
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1 KOR 2,1-11  
 
 

1.  TEKSTENS HISTORISKE KONTEKST OG TILBLIVELSE  
 
1.1. FORFATTET/OPPHAVSMANN 
1.2. TID, STED OG SITUASJON FOR AVFATTELSE  
1.3. ADRESSAT/LESERKRETS  
  
 

2. TEKSTENS LITTERÆRE KONTEKST OG OPPBYGNING 
 
2.1. TEKSTENS PLASSERING I SKRIFTET  
  
 Kontekstanalyse  
 
 Kommentar til fjernkontekst og nærkontekst knyttet til oversikt over skriftet.  
 
 1,10-4,21:  En firefoldig tematikk: 

1.  Krangling og strid med bruk av forskjellige lærere som støttepunkt, 1,10-12; 3,3-4; 
4,1-2. 

2.  Forståelsen av begrepet “visdom” (sofia).  NB Utenfor 1 Kor bruker Paulus lite det-
te ordet.  Hvor kommer korinternes betoning av visdom fra?  Apollos (flere fortol-
kere), eller generell hellenistisk innflytelse (Fee). 

3.  Korrigering av korinternes kristne selvforståelse, jf henvisningene til deres skryting 
(1,29-31; 3,21; 4,7) og oppblåsthet (4,6.18-19). 

4.  Avsnittets apologetiske karakter.  Paulus forsvarer både sin fortidige tjeneste 
(1,16-17; 2,1-3,4) og sitt nåværende forhold til dem (4,1-21). 

 
Tekstavsnittets hovedtema:   
Trusselen mot evangeliet som skyldes falsk teologi uten plass for Kristi kors! Jf 2,1ff. 

 
Paulus konfronterer menigheten på tre områder: 
1.  Deres radikale misforståelse av evangeliets natur. 
2.  Deres usunne holdning til menigheten og sine lærere. 
3.  Deres syn på Paulus og hans autoritet. 

 
2.2. TEKSTENS INNDELING OG FORMTYPE 
 
 Teksten faller i to hoveddeler: 

1)  2,1-5: Står som en konklusjon på utlegningen fra 1,18ff, og taler om Paulus’ effek-
tive tjeneste i Korint til tross for svakhet og manglende retoriske ferdigheter.  Pau-
lus vil her viser hvor håpløst det er å sette sin lit til menneskelig visdom og tale-
kunst, som har innebygd i seg hovmot og selvgodhet. Sentralt 1,18-2,5:  Motset-
ningesparet: Guds svakhet, som er sterkere enn menneskets styrke. 
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2)  2,1-16:  Nytt motsetningspar:  Guds dårskap, som er visere enn menneskets vis-
dom.  Skifte av subjekt:  v 1-5 tale om “jeg”, i v 6-16 er subjektet “vi”. 

 
Begge avsnitt knytter seg logisk tilbake til 1,25 som nøkkelord.  

 
 

3. DETALJUTLEGGING  
 

1.    2,1-5: Hva Paulus’ effektive tjeneste i Korint skyldes - til tross for svakhet og  
manglende retoriske ferdigheter. 

  
 v 1:   

Brødre= hankjønnsord i flertall gjelder ofte både menn og kvinner!   
da jeg= en slapp gjengivelse av den greske konjunksjonen kagå, som best kan gjengis 
med “og jeg for min del”. 
Talekunst= fortolkende gjengivelse av det greske logos.  Forstått sammen med ordet 
“fremragende”, blir det også rett forståelse med “talekunst”, dvs forkynnelsens 
form.  Ordet “visdom”, gresk: sofia, går derimot på forkynnelsens innhold. 
Paulus’ forkynnelse var altså av en helt annen art enn korinternes måte å forkynne 
på - både når det gjaldt form og innhold. 
 
Forkynte= i en gresk form som indikerer at forkynnelsen ikke var en engangs fore-
teelse, men noe som blir gjengitt flere ganger. 
Guds vitnesbyrd= gresk: martyrion.  Gode tekstvitner har her mysterion, hemmelig-
het (også siste utgave av Nesle-Aaland).  Dette harmonerer også godt med konteks-
ten:  Det sentrale for Paulus var verken retorikk eller visdomslære da han første gang 
besøkte korinterne, men Guds hemmelighet, dvs ordet om korsets dårskap. 
 
v 2: 
Verset taler i oppsummerende om hva innholdet i Paulus’ forkynnelse var. 
Allerede første gang Paulus var i Korint, besluttet han å ikke vite noe annet iblant 
dem enn Jesus Kristus og ham korsfestet.  Han nektet altså å tilpasse sitt budskap til 
korinternes krav om visdom.  Hans evangelium var dårskap sett ut fra de menneske-
lige krav om visdomstale med de retoriske virkemidler, jf 1,17ff. 
Verset kan også leses som et forsøk på å forsvare hans fomlende oppførsel under sitt 
første besøk. 
 
v 3: 
v 1-2 taler om innholdet i Paulus’ forkynnelse, v 3 taler om hvordan denne forkynnel-
sen ble framført. 
Svak, redd og skjelvende= er altså en uventet og uakseptabel oppførsel for en person 
som var ventet å skulle være pneumatikos/åndelig, jf v 15.  (Se også 2 Kor 10,1.10) 
Ordet svak, gresk: asteheneia, kan oversettes med sykdom.  Var Paulus fysisk syk?  
Noen holdepunkter:  2 Kor 12,7: “torn i kjødet”, Gal 4,14-15: radikal svaksynthet? 
 
v 4: 
Mitt ord/budskap/proklamasjon= et samlende uttrykk for Paulus’ forkynnelse, jf 
1,18ff.   
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Det var altså ikke overtalende argumenter og visdomslære som gjorde Paulus’ bud-
skap overbevisende, men virkningene - 
med Ånd og kraft som bevis=  jf 1 Tess 1,5; Gal 3,1ff.  Iflg 2 Kor 12,12 er det snakk om 
Åndsmeddelelse og tegn og under som stadfestet Paulus’ apostelembete.  Jf også 
Apg 10,44ff; 15,8ff. 
I Apg er for øvrig DHÅs komme og virkningene av den oppfyllelse av det eskatologis-
ke løftet i Joel 3.  Mye kan tyde på at denne “teologi” også ligger bak Paulus’ tale om 
tegn og under knyttet til evangeliets “virkningsside”. 

 
v 5: 
framstår som en konklusjon. 
Det er en grunn til at Paulus’  forkynnelse var så enkel og at hans framtreden var så 
hjelpeløs:  Skulle Kristus gripe inn i korinternes liv så de kunne møte ham som Guds 
kraft og Guds visdom, måtte verken forkynneren eller forkynnelsen virke slik at den 
stod i vegen for troen.  Deres tro skulle nemlig ikke bygge på menneskelig visdom, 
men på Guds kraft. 

 
2. 2,6-11 (16):  Guds visdom kan bare mottas ved Åndens hjelp.  

 
Tekstavsnittet kan sies å ha følgende tankestruktur: 
1)  v 6-10: Positiv bekreftelse av at også Paulus er villig til å tale om en visdom. 
2)  v 10-16:  Om Ånden som åpenbarer og formidler av Guds visdom. 
3)  v 13-16:  Om tolkning, tale og forståelse av “det som hører Ånden til”. 
 
Her detaljekesegeres v 6-10. 
 
v 6: 
Den visdom som Paulus er villig til å tale om, er bare den som er åpenbart i Jesus 
Kristus, den korsfestede. 
de modne= gresk: de fullkomne/tois teleiois.   
Begrepet fullkommen må her bestemmes ut fra andre kriterier enn dem som ligger 
til grunn for karakterestikkene i kap 1,26ff.  Uttrykket må også forstås i kontrast til 
“mennesket slik det er i seg selv” v 14 og til “kjødelige/småbarn i Kristus” 3,1.  Ut-
trykket brukes også her som et ironisk virkemiddel. 
 
Denne verdens herskere= jf også v 8, kan referere  
 til historiske politiske størrelser (Pilatus, Herodes)  
 til åndsmakter (jf Ef 6,12ff) 
Trolig er det hos Paulus ikke et enten-eller her.  
Verden= gresk: aiånos, kan muligens bedre oversettes med “tidsalder”, jf v 8: “denne 
tidsalders herskere”. 
 
v 7: 
Guds visdom= her som motsetning til den tidsbegrensede visdom, jf 1,24.30.   
hemmelighet= mysterion.  Ikke som i mysteriereligionene en hemmelighet for noen 
få innvidde, men en hemmelighet som er tilgjengelig for alle mennesker som får den 
åpbart av Ånden, jf. v 10ff.  Visdommen bestemmes i 1,24.30 som Kristus. 
Visdommens funksjon er “å føre oss fram til herligheten”= Guds frelsesplan som er 
fattet  



 71 

før tidenes begynnelse eller fra evighet av= gresk: pro ton aionon.  Uttrykket synes å 
forutsette Guds aktive (skaper-) handling forut for det som vi kjenner som skapelsen.  
(I jødedommen fantes forestillinger om en tid før skapelsen!) 
 
v 8: 
Denne Guds visdom var ukjent for 
denne verdens herskere= jf eksegesen av v 6.  Korsfestelsen framstilles her som ver-
dens herskeres verk.  Jf Apg - der vekten ligger på at jødene korsfester Jesus: Apg 
2,36: 3,15, men 13,27 taler også om “lederne deres”. 
Begrepet herlighetens Herre= kyrios tes doxes.  Uttrykket peker framover - eskatolo-
gisk.  Bare et annet sted brukes Kyrios-tittelen om Kristi korsfestelse, jf Gal 6,14. 
 
v 9: 
Sitatet kan være en meget fri gjengivelse av Jes 64,3.  I “Jeremias himmelfart” finnes 
derimot sitatet.  Formelen det står skrevet brukes vanligvis om bibelsitat! 
Innholdsmessig “styrker” sitatet framstillingen i de foregående vers. 
 
v 10: 
- dette har Gud åpenbart oss ved sin Ånd= Her føres Åndens person inn som mid-
ler/åpenbarer av den hemmelighet Paulus taler om.  Med dette er “treenigheten” 
involvert i frelseshandlingen:  Gud, Kristus og Ånden. 
Ånden utforsker dybdene i Gud= er et utsagn som er spesielt i NT-teologi, da forhol-
det mellom Gud og Ånden ingen andre steder beskrives på denne måten.  (Verset 
kan leses som et av de sterkeste vitnesbyrd i Bibelen om Åndens guddommelighet.) 
Uttrykket ransake alt= gresk: ereunao, betyr å undersøke, granske, forske eller ran-
sake.  Ingen utenfra kan trenge inn i de dybdene som finnes i Gud, uten Ånden.  

 
4. TEKSTENS BUDSKAP 
 
 Paulus taler i tekstavsnittet om sin forkynnelse i  

Korint (og gjerne generelt!).  Kan oppsummeres på følgende måte: 
1.  Forkynnelsens innhold, v 1-2:  Den korsfestede Kristus. 
2.  Forkynnelsens form, v 3-5:  I svakhet, men med Ånd og kraft som bevis. 
3.  Forkynnelsens mål, v 6-10ff:  Å formidle åpenbaringen av Guds visdom (=Kristus) 

ved Ånden. 
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KRISTOLOGISKE 
HOVEDBEGREPER 
HOS PAULUS3 

 
Bruk i Skriften 

 
Kommentar 

 
Messias/Kristus 

379* hos Paulus (181* bare Kristus) 

 Oftest som et navn sammen med Jesus (= 
etternavn!) 

 Men Kristus er også den lovede Messias for 
Paulus, jf. Rom 9.4-5.  Der christos er brukt 
med bestemt artikkel (Jf. gr. /”Kristusen”): 
1 Kor 10.4, 15.22, 2 Kor 5.10,11.3.  Jf. også 
2 Kor 1:21-23: Hensp. på ”salvingen”.  At 
Jesus er Messias kommer også klart fram i 
Rom 1:3-4. 

 Merk at ”Kristus” hos P. ikke får sin prim. 
mening ut fra GT-bakgrunn, men ut fra Jesu 
død og oppstandelse, jf. 1 Kor 15.3-5 

 Sentralt for P. er også at Jesus konge som 
skal regjere, jf. 1Kor 15.22ff., men riket er 
ikke av denne verden!  

 

 Damaskusopplevelsen betød ny innsikt i 
hvem Jesus var! 

 På hellenistisk område betød ikke den 
salvede noe spesielt. Derfor ble det fort et 
egennavn. Jfr Apg 11.26.  

 Videre var kongetittel politisk farlig i Ro-
merriket.   

 Men Paulus’ bruk av Christos-begr. viser 
altså at han er klar over Messias-tanken fra 
GT.  

 Messias-tanken framhever at Jesus er den 
som oppfyller Guds løfter og at frelsestiden 
er begynt. 

 
Herre/kyrios 

 Viktigste tittel på Jesus 275 * hos Paulus 

 Bekjennelsen til Jesus var et kjennetegn på 
de kristne Rom 10:9-10; 1 Kor 12:3; 16.22 

 Opphøyd til å bli kyrios: Fil 2:6-11 

 1 Kor 8:6: ..for oss er det bare én Gud, 
Faderen… For oss er det bare én Herre, Je-
sus Kristus. (jf. forholdet monoteisme – og 
Jesus som kyrios!) 

 
 
 
 

Bekjennelsen av Jesus som Herre har tofoldig 
mening: 
1) Personlige erfaringer av Jesu som Herre og 

Kristus som Herre over menigheten 
2) Bekjenner de historiske sannheter død og 

oppstandelse 

 GT bakgrunn : Lxx:  Jahve erstattet med 
kyrios 

 Denne tittelen tilskriver Jesus guddom-
melige funksjoner forbeholdt Gud i GT. Jfr 
Jes 45:22-24, Rom 10.13- Joel 3.5. 

 Dette ser vi også st Herrens dag har blitt 
Herren Jesu Kristi dag 2 Kor 1.14, 1 Kor 
1:18, Fil 1.16. Gud/Jesus skal dømme ver-
den Rom 14.10; 2 Kor 5.10  

 

 
Guds sønn 

 17 *  hos Paulus 

 Brukes ikke ofte om Kristus (Rom 1.3-4, 
8:3, 1 Kor 1.9, 15:28, 2 Kor 1:19, Gal 4:4, 1 
Tess 1:10). Jf. Fil 2.5-6 

 Rom 8.3, 32: Gud sendte/sparte ikke sin 
egen sønn (= unikt sønneforhold) 

 

 Fokus på Jesu spesiell stilling i forhold til 
Gud i fra skapelse til lydighet på korset. 
Preekistens er med hos Paulus! 

 Kristi betydning lar seg kun forstå som en 
side ved Gud selv 

 
Gud ? 

 1 Kor 15:24-28: Sønnen er underordnet 
Faderen til slutt. 

 Rom 9.5: ..og fra dem er Kristus kommet 
som menneske, han som er Gud over alle 
ting, lovet i all evighet.  (Eller overs.:  Kris-
tus kommet som menneske. Han som er 
Gud over alle ting være lovet i all evighet)  

 Tit 2:13:  ..mens vi venter på at vårt håp 
skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store 
Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til 
syne i herligheten. 

  

 Rom 9.5: Avhenger av fortolk-
ning/oversettelse av verset 

 Tit 2:13: Klareste ord hos Paulus hvor dette 
Jesu blir identifisert som Gud.  (Sandnes an-
tyder at Paulus’ sekretær har vært inne i 
bildet!?) 

 Merk at ”Gud” er oftest forbeholdt fedrens 
Gud, mens Kristus/Sønnen hos Paulus må 
forståes som en side ved Gud og hans frel-
sesverk 

 
Kristus - den siste Adam 

Brukes 2 steder: 

 1 Kor 15:45-47 

 Rom 5:12ff 
 

Paulus bruker ordet i frelseshistorisk sammen-
heng:  Den ”slektmessige” sammenhengen og 
kontrasten mellom den første og siste Adam. 

                                                 
3    Utarbeidet av R. Salvesen med bakgrunn i K. O. Sandnes: I tidens fylde, Oslo 1996, s. 93ff. 
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Den ”historiske” Jesus 

 1 Tim 2:5: ..mennesket Kristus Jesus 

 2 Kor 5:16: kjenne Kristus ”etter kjødet” 
dvs. ”på menneskelig vis” (jf. kata sarka- 
kata pneuma) 

 Kjennskap til Jesus fra Nasaret 

 Israelitt Rom 9:5 

 David Rom 1:3 

 Under loven Gal 4.4 

 Jakob er Jesu bror Gal 1.19 

 Fattig mann 2 Kor 8:9 

 Hadde 12 disipler 1 Kor 15:5 

 Innstiftet nattverd 1 Kor 11:23 

 Korsfestet, begravd og sto opp fra det 
døde 2 Kor 1.3-4, 1 Kor 15.4 

 Trekk ved Jesus 

 2 Kor 10.1: Kristi egen vennlighet og mild-
het 

 2 Tess 3.5: Kristi tålmod 

 2 Kor 8:9, Rom 8:35:  hans fattigdom 

 2 kor 5.21: ble gjort til synd  

Lite fokus på ”historiske”  Jesus.  Forutsettes 
kjent fra tradisjon, jf. 1 Kor 15:1ff 
 

 
 

PAULINSKE FORSONINGSMODELLER4  
 

Modeller/bilder på 
Jesu død hos Paulus 

Skriftsteder Viktige ord Kommentar 

Offermodellen Rom 3:25 
1 Kor 5:6-8 
1 Kor 11:24-25 
Efs 5:2 
 

Påskelammet 
Paktsofferet 
Hilasterion (sonoffer- nåde-
stol) 
Blod 

Billedbruk hentet fra Gt kultiske 
regler og praksis. 
Viktige offer i denne sammenheng 
er knyttet til den store forso-
ningsdagen. 

Frikjøpningsmodellen Tit 2:14 
1 Tim 2:16 
Rom 3:24. 8,23 
Ef 1:7, 24 
Kol 1:14 
Gal 3:13, 4.5 
1 Kor 6:20,7:23 

To grupper: 
1. lutron (løsepenge) 
apolytrosis Rom 3:24 
 
2. agorazo, (kjøpe) 
exagorazo 
brukes 4 i overført betydning 

Løssummen som skal til for å 
kjøpe fri en slave. Dette har både 
en GT bakgrunn i Goel- (blods-
lektning) institusjonen Lev 25 og 
innløsning av førstefødte Ex 
13:12-13 
Videre har den hellenistisk bak-
grunn i sakralt slavekjøp og fri-
kjøpning av slaver/ fanger etter 
krig. 
Med gjenløsning/frikjøpning 
kommer det fram at vi er frelst fra 
syndens skyld, makt og syndefor-
dærvet. Ved kristi blod for å leve 
et nytt hellig liv med barnkår i 
DHÅ utrustning. 

Kamp-seier modellen Kol 2:14-15 
1  Kor 15: 

Seier 
Avvæpne 

Politisk militære område 
 

Forsoning/ 
forliksmodellen  

2 Kor 5:18-21 
Rom 5:10-11 
Ef 2:16 
Kol 1:22 
 

Katallage 4* 
Katallasso 6 * 
Apokatallasso 3* 

Det er Paulus som bruker denne 
modellen.  I kirkehistorien den 
mest fokuserte. 
Både almen og kultisk bakgrunn: 
Almen: Dipolomatspråk om forlik 
mellom stridende partner. 
Kultisk:  Jf. GT bakgrunn 

Forbildemodellen Rom 5:8-9 
Fil 2:4-8 

Agape Det hellenistiske ideal om å gi sitt 
liv for sine venner. 

                                                 
4  Oversikt utarbeidet av R. Salvesen på bakgrunn av A. Nordlander: Korsets mysterium, Oslo 1984. 
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Innholdsanalyse av 1 Kor kap. 11-15  
 
 
 
(Jf G. Fee: The First Epistle to the Corinthians, s.22-23) 
 
 
KVINNER OG MENN I GUDSTJENESTEN (11,2-16) 
1 Et argument ut fra kultur og skam (11,2-6) 
2 Et argument ut fra skapelsen (11,7-12) 
3 Et argument ut fra hva som er passende (11,13-16) 
 
MISBRUK AV HERRENS NATTVERD (11,17-34) 
1 Problem 1: Tilsidesettingen av de fattige (11,17-22) 
2 Problem 2:  Nattverdens opprinnelige mening (11,23-26) 
3 Svar 1: Oppdag Kristi kropp! (11,27-32) 
4 Svar 2:  Vent på hverandre!  (11,33-34) 
 
ÅNDELIGE GAVER OG ÅNDELIGE MENNESKER (12,1-14,40) 
1 Kriteriet – Jesus er Herre (12,1-3) 
2 Behovet for mangfold (12,4-31) 

a Mangfold i gudsbilde og i gaver (12,4-11) 
b Kroppen – mangfold og enhet (12,12-14) 
c Anvendelse av metaforen (12,15-26) 
d Nok en understrekning av mangfoldet (12,27-31) 

3 Den vei som er den beste:  Kjærligheten (13,1-13) 
a Kjærligheten nødvendighet (13,1-13) 
b Kjærlighetens karakter (13,4-7) 
c Kjærlighetens varighet (13,8-13) 

4 Behovet for tydelighet i forsamlingen (14,1-5) 
a Den gave ”som er større” – profetien (14,1-5) 
b Analogier som taler om tydelighet (14,6-12)  
c Anvendelse på den troende menighet (14,13-19) 
d Anvendelse i forhold til de som ikke tror (14,20-25) 

5 Ordning i gavebruken (14,26-40) 
a  Orden i bruken av tunger og profeti (14,26-33) 
b Orden når det gjelder kvinners opptreden (14,34-35) 
c Konklusjon:   Konfrontasjon og oppsummering (14,36-40) 

 
DE TROENDES OPPSTANDELSE (15,1-58) 
1 Fundamentet:  Jesu Kristi oppstandelse (15,1-11) 
2 Oppstandelsens viktighet (15,12-34)  

a Hvis Kristus ikke var oppstått (15,12-19) 
b Men Kristus er oppstått! (15,20-28) (OBS!  Pensum til vers 28) 
c Div. argumenter for oppstandelsen (15,29-34) 

3 Oppstandelseslegemet (15,35-49) 
a  Analogier om det som er sådd og ulike kropper (15,35-44) 
b Anvendelse av analogiene (15,45-49) 

4 Forsikring om den endelige triumf (15,50-58) 
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1 KOR 11,2-16   
 
 
1.   TEKSTENS HISTORISKE KONTEKST OG TILBLIVELSE  
 
1.1. FORFATTET/OPPHAVSMANN 
1.4. TID, STED OG SITUASJON FOR AVFATTELSE  
1.5. ADRESSAT/LESERKRETS  
  
 (Se eksempeloppgaven 1 Kor 3,10-17)  
 

2.  TEKSTENS LITTERÆRE KONTEKST OG OPPBYGNING 
 
2.2. TEKSTENS PLASSERING I SKRIFTET 
 
 I tre kapitler, 11-14, omtaler/behandler Paulus 3 problemområder i  korinter-
 menigheten:  

1)  Problemer knyttet til kvinners tildekning av hodet (eller deres frisyre) når de ber 
eller profeterer. 

2)  Tilsidesettelsen av de fattige ved Herrens bord. 
3)  Misbruk av tungetalen i forsamlingen. 

 
 Overgangen mellom kap 10 og 11: 

Kapittel“innsetteren” ikke særlig heldig med overgangen!  v 1 kap 11 er egentlig kon-
klusjonen på det Paulus utlegger fra 10,23. 

 
 Oversikriften i NO 85 egentlig misvisende!   
 Her er både mannen og kvinnen i fokus!  (Grunnen til en slik overskrift??) 

 
 En rekke eksegetiske utfordringer i teksten:  

1)  Logikken i Paulus’ drøftelse ikke umiddelbart innlysende. 
2)  Meningen i mange termer/ord i teksten kan være uklare/tvetydige. 
3)  Usikkerhet i forskningen om hvor dekkende vårt kjennskap til de herskende skik-

ker i datiden er. 
 
2.2. TEKSTENS INNDELING OG STRUKTUR 
 
 1)  Strukturanalyse   
 

Til strukturen:  En metaforisk bruk av ordet “hode” er markert med “HODE” 
  En konkret bruk av ordet er markert med “hode”. 
 
v 2 Dere skal ha ros  
  for at dere husker på meg i alle ting  
  og holder fast på de overleveringer jeg har gitt videre til dere. 
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(1) 
v 3 Jeg vil dere skal vite at  
   Kristus er enhver manns HODE,  
   mannen er kvinnens HODE,  
     og Kristi HODE er Gud. 
 
v 4 En mann  
  som ber eller taler profetisk med noe på hodet,    
          fører skam over sitt HODE/hode. 
 
v 5 Men en kvinne  
           fører skam over sitt HODE/hode  
  når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet.  
  Det er jo det samme som  
    om hun             var snauklipt. 
v 6   Hvis hun ikke vil                      ha noe på hodet,  
    kan hun like godt               klippe av seg håret!  
  Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere  
av seg håret,  
    da må hun      ha noe på hodet. 
(2) 
v 7 Mannen  
  må ikke dekke hodet,  
   for han er Guds bilde og ære.  
Men kvinnen  
                       er mannens ære. 
v 8 (A)   For mannen ble ikke til av kvinnen,  
              men kvinnen av mannen. 
v 9 (B)   Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld,  
              men kvinnen for mannens. 
v 10  Derfor  
   må kvinnen for englers skyld ha noe på hodet, som et  
         myndighetstegn. 
v 11  Men i Herren 
   (B1)   er ikke kvinnen noe                       uten mannen,  
   og        mannen er heller ikke noe uten kvinnen. 
v 12 (A1)     For som kvinnen ble til av mannen,  
   blir jo   mannen født av en kvinne,  
     men alt er fra Gud. 
 
(3) 
v 13 Døm selv!  
 Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten å ha noe på hodet? 
v 14  Lærer ikke naturen selv at  
  det er en skam for en mann å ha langt hår, 
v 15   mens det for kvinnen er en ære?  
  For håret er gitt henne som       slør. 
v 16 Hvis nå noen vil lage strid,  
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    så skal han vite at vi ikke har en skikk som denne,  
    og heller ikke Guds menigheter.  

 
 Kommentar til strukturanalysen 
 a)  Det er naturlig å dele denne teksten i 3. I hver av disse delene beskrives mannen 

og kvinnens situasjon ved hjelp av et sett med kontraster. I de to siste delene finner 
vi også grammatiske signaler som forsterker kontrasten. Dette kommer ikke frem i 
oversettelsen. Både i v 7 og v 14-15 opptrer ordene men .....de som fungerer som 
strukturelle signal i teksten. På norsk gjengis uttrykket men .....de best med ordene 
“på den ene siden” og “på den annen side”.  

 b)  I alle tre delene av avsnittet synes Paulus å rette seg særlig mot kvinnen. Argu-
mentene hans dreier seg hele tiden om hennes hode. 

 c)  Hovedfokus er rettet mot at (noen av?) kvinnene i Korint ikke tildekket hodet, 
mens de ba og profeterte. Dette går klart frem av v 5-6 og v 13. 

 
 2)  Tekstens inndeling 

 
Del 1) 
I denne delen brukes ordet hode både metaforisk og i ordets bokstavelige betydning. 
Den forklarende utdypningen i v 5b-6 gjør det klart at hovedproblemet for Paulus i 
dette avsnittet var oppførselen til kvinnene i Korint. 
 
Del 2) 
Denne delen retter seg også primært mot kvinnen. Utsagnet om at mannen ikke bør 
dekke sitt hode siden han er Guds bilde (v 7ab), er selve forutsetningen både for v 
7c-9 og v 10: Først kommer påstanden at kvinnen er mannens ære, som er forklart i v 
8-9; deretter påstanden om at hun bør ha autoritet over sitt eget hode på grunn av 
englene (v 10; se eksegesen av vers 10!). v 11-12, som korresponderer i motsatt rek-
kefølge med påstandene i 8-9, synes å ha til hensikt å presisere v 8-9. 
 
Del 3) 
I denne delen sikter Paulus seg igjen inn mot sakens kjerne, etter at han i slutten av 
del 2 beveget seg bort det som strengt tatt angår tildekningen av kvinnens hode.  
Han henter her opp igjen språket fra v 5 og begynner med et retorisk spørsmål, som 
fungerer som en forutsetning for det som følger. Også her ser vi at kvinnen skilles ut 
(v 13), noe som indikerer at det var her hovedproblemet lå.  

 
3. EKSEGETISKE KOMENTARER 
 
 1. Til v 2-3: 
  

v 2 
Etter at Paulus har oppfordret korinterne til å følge  
hans eksempel (v 1) roser han dem for  
 å huske på ham i alle ting 
 at de holder fast på hans “overleveringer” 
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Ordet overleveringer (gresk: paradosis/tas paradoseis)= teknisk term innen jøde-
dommen for muntlig overlevering. Her:  De kristne skikker/lære som apostlene had-
de fått fra Jesus og gitt videre til de kristne menigheter. 
 
Verset er overraskende!  Lite i brevet som tyder på at korinterne er fortjent ros. Kap 
11-14 kan også tyde på at korinterne var lite flinke til å følge apostelens veiledning! 
Hvordan skal vi forstå dette?  Noen svar: 
 Paulus kan være ironisk.  Lite trolig. 
 Han kan referere til tradisjoner som ikke er nevnt i brevet for å oppnå velvilje for 

sitt anliggende. 
 Paulus referer til det som behandles i v 3-16 som en kontrast til avsnittet om natt-

verden v 17 ff - der han har lite å rose dem for.  Problemet med denne forståelsen 
er ordet “overleveringer” i flertall - som tyder på “mer” enn v 17 ff. 

 
v 3 

 Verset innledes med “men”/gresk: de.  Det som  
sies står i kontrast til v2.(Kommer ikke fram i NO 85) 
 
a) Til utsagn 2:  mannen er kvinnens holde: 
 
Begrepet “hode”/gresk: kefale, brukes her metaforisk for å forklare tre forskjellige 
relasjoner: 
 Mann/Kristus 
 Kvinne/mann 
 Kristus/Gud 
v 3 inneholder et prinsipielt teologisk utsagn, men siktemålet er et praktisk problem: 
kvinnens oppførsel som fikk konsekvenser for relasjonen mann/kvinne.  Problemet i 
korint kunne være at kvinnene/noen kvinner trodde at den nye tidsalder var brutt 
inn - og at de var blitt pneumatikos/åndelige. 
 
Begrepet kefalé: 
 Opptrer i NT ca 75 ganger. 
 Brukes:  

 konkret som ord for hodet på mennesker 
 om demoner, i Åp 
 metatorisk (her) 

 Kan tolkes: 
 Hierarkisk (tradisjonell tolkning)  Betydning:  autoritet, overordnet  
 Som “opprinnelsesutsagn” (eks Fee)  Betydning:  kilde eller livskilde (jf v 12)  
 Begge betydningsnyanser hører sammen (Justnes!).  Den grunnleggende fore-

stillingen både på jødisk og gresk mark var at - den første var også den fremste.  
Autoritetsaspektet også sentralt i andre paulinske tekster: Ef 1,22; 4,15; 5,23; 
Kol 1,18; 2,10 og19. 

 
 b) Til utsagn 1:  Kristus er enhver manns hode: 

 
Hvilken skapelse refererer utsagnet til? 
 Den “andre” skapelse eller nyskapelsen.  (Fee, s 504-505)  Denne tolkning virker 

usannsynlig.  Se under:  
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 Den “første” skapelse.  Følgende argumenter kan framføres for denne tolkning: 
 Adjektivet “enhver” kan indikere at Paulus tenker på alle menn, ikke bare den 

kristne. 
 Setningene danner en slags logisk kronologi som knytter forbindelsen til den 

“første” skapelse:  Mannen er kristi avbilde - kvinnen er mannens avbilde - Kris-
tus er Guds avbilde.  

 
c)  Til utsagn 3:  Kristi hode er Gud: 
 
Hvordan forstå setningen som kristologisk utsagn? 
 Ontologisk likestilling mellom Gud/Kristus, men funksjonell underordning:  Kristus 

under Gud? 
 Reell underordning?  Konsekvenser for kristologien! 
 Utsagnets hensikt er å framstille Gud som kilden til alt - også til Kristus, jf kap 3,23 

og kap 15,27-28! 
 
 
 2.  Komentarer til tekstens hovedproblem: v 4-15:  Bønn og profetisk tale med/ 
 uten noe på holdet. 
 

Ut fra teksten (NB! det eneste sted i NT som taler om hvordan man skal forholde seg 
praktisk under bønn og profeti!) er det klart at mannen skal være barhodet under 
bønn og profeti i offentlig forsamling, mens kvinnen skal tildekke sitt hode.  Iøynefal-
lende! 
 Brudd med gammel jødisk praksis (i synagogen var det til og med utenkelig at 

kvinnen kunne be/profetere!) 
 Paulus innfører her ikke en ny skikk, men innskjerper en skikk han anser selvfølge-

lig i kristne forsamlinger. 
 

a) Det finnes ulike svar på spørsmålet om hva det betyr å profetere “uten å ha noe 
på holdet” (Jf Fee (s 496): 

 
1)  Kvinnene i Korint hadde avstått fra å bære en eller annen form for bedekning av 

hodet, jf v 7 og ordet “dekke”.  Problemet er v 15 som sier at håret er gitt kvinnen 
som slør. 

2)  Det “dekket” som v 4-7/14-15 taler om, er det lange håret.  Situasjonen var anta-
kelig at kvinnene i Korint hadde klippet håret kort.  Problemet med denne tolk-
ningen er logikken i forhold til v 5-6 der Paulus sier at kvinnene like godt kan klip-
pe av seg håret - om de ikke vil ha noe på holdet. 

3)  Ordet “utildekket” kan referere seg til hår som henger helt løst/utslått, (jf slik bruk 
av ordet i LXX).  Problemet med denne tolkningen er v 7 og spørsmålet om hvor-
dan mannens “utildekkede” hode, v 7, være en motsetning til utslått/løst hår? Det 
finnes heller ikke vitnesbyrd fra 1. årh. om at det å gå med langt utslått hår ble 
regnet som anstøtelig. 

Uansett tolkning/vektlegging her, er det Paulus’ konklusjon at det sømmer seg for en 
kvinne å holde fast på skikken med å tildekke sitt hode under offentlig bønn og pro-
feti. 
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b)  Hvorfor ringeaktet kvinnene i Korint den vanlige form for opptreden? 
 

 Den nye friheten i Kristus kan ha gjort dem “ulydige” mot sine menn.  Vanlig for-
ståelse, men problematisk å begrunne denne med brevets innhold. 

 Kvinnene (som mange menn i Korint) har sett på seg selv som pneumatikos - spe-
sielt åndlige.  Deres overåndelige forståelse av kristenstanden gjorde at det natur-
lige skille mellom kjønnene opphørte. (jf Luk 20,35)   

 
c) Hva betyr uttrykket “myndighetstegn” og “for englenes skyld” v 10? 

 
 Ordet “myndighetstegn”/ gresk: eksousia. Jf Danbolt 1991:257-259. 

Ordet eksousia går på både overordning (NO 85) og underordning (NO 30: undergi-
venhetstegn).  Det er snakk om det ansvar som en bemyndigelse gir, og det handler 
egentlig om innordning i en sammenheng. Ut fra sammenhengen mellom v 10 og v 8 
(skaperordningen), vil meningen her bli:  Fordi kvinnens plass i skaperordningen er 
nettopp slik som v 8 taler om, bør hun ha eksousia på hodet. 
 
Antakeligvis er det her snakk om den alminnelige måte å bære kappen på ved denne 
tiden (Danbolt 1991:252).  Både menn og kvinner bar samme type kappe, men de 
bar den på forskjellig måte.  Kvinnene kunne trekke kappen over hodet som tildek-
ning. 

 
Hva betyr uttrykket “for englenes skyld”? 
1)  Paulus kan ha valgt dette uttrykk for å ikke si: for Kristi, Guds eller mannens skyld.   
2)  Paulus har her tenkt på englenes eventuelle erotiske “tilnærming” til kvinnen, jf 1 

Mos 6,2ff. 
3)  Paulus sikter til englene som voktere av den skaperordning som omtales i v 8-10. 

Tanken må da være at englene ville bli krenket om dette ikke overholdes (slik 
Danbolt 1991:261) 

 
 
4. TEKSTENS BUDSKAP 
 

 Paulus gir i vår tekst formaninger og råd i et praktisk spørsmål i menigheten som 
gikk på spørsmålet om tildekket/utildekket hode under framsielse av bønn og pro-
feti i den kristne forsamling. 

 Paulus’ anbefaling er at kvinnene i Korint følger vanlig kristen skikk i de kristne for-
samlingene - og tildekker sitt hode. 

 Dette praktiske spørsmål gir Paulus en prinsipiell teologisk begrunnelse - i skaper-
ordningen. 
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EKSKURS  
Om kvinners opptreden i Korint 
 
To sentrale spørsmål: 
1) Hvilken praksis er det egentlig Paulus tilrår når det gjelder kvinners (og menns!) oppfør-

sel når de ber og profeterer i menigheten? 
2) Hvilken begrunnelse gir apostelen sine råd til menigheten i Korint? 
 
Til 1:  PRAKSIS 
 
Praksis i Korint-menigheten: Kvinnene (ev. enkelte kvinner) i Korintermenigheten har brutt 
med det som var vanlig praksis for hvordan kvinner (og menn) skulle oppføre seg (spesielt 
ved bønn og profetisk tale) under gudstjenesten i de kristne menighetene.  
Ønsket praksis: NB! Eneste sted i NT der vi hører noen om hvordan man skal opptre under 
bønn og profeti.  Ser ut til at Paulus innskjerper en skikk han anser naturlig/innarbeidet i de 
kristne forsamlingene. 
 

 HVA VAR PROBLEMET? 
Alternative tolkninger  
 

Begrunnelse (utgangs-
punkt) 

Tolkningens problem 

1 Mangel på tildekning av ho-
det? 

v. 7: ordet ”dekke” om en 
ytre tildekning av hodet 
(hodeplagg) 
Tilrådet praksis: Kvinnene 
skal tildekke hodet under 
bønn og profeti (ev. ved å 
dra kappen over hodet, jf. 
Danbolt) 

v. 15: om håret som er gitt 
som dekke/slør.  Ikke hode-
plagg? 

2 Kort eller langt hår? v. 4-7/14-15: taler om 
langt kontra avklipt hår. 
Det var prostituerte og 
slavinner som gikk med 
kort/avklipt hår.  
Tilrådet praksis: Kvinnene 
skal ha langt hår som dek-
ke på hodet. 

v. 5-6: kvinnene kan like 
godt klippe av seg håret om 
de ikke vil ha noe på hodet.  
Dvs. uten hodeplagg/-
tildekning er hårlengde 
uten betydning. 

3 Løst/utslått eller oppsatt 
hår? 

Ordet ”utildekket” kan 
referere til hår som henger 
løst/utslått. Ordet ”tildek-
ket” må da referere til 
oppsatt hår. 
Tilrådet praksis er da opp-
satt hår (dvs. rett frisyre!) 
 

v. 7: Hvordan er mannes 
utildekkede hode en mot-
setning til løst/utslått hår. 
v. 15: indikerer at langt hår, 
ikke oppsatt, fungerer som 
dekke. 
Å gå med utslått hår ble 
heller ikke regnet som an-
støtelig i 1. årh.  

 
Alt. 3 må sies å være uaktuell tolkning.  Står alt. 1 og 2 mot hverandre?  Kanskje ikke? 
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Til 2: BEGRUNNELSE 
 
1. Kefale-argumentasjonen, v. 3 + teksten for øvrig. 

Paulus argumenterer i teksten ut fra skapelsesordningen - menns og kvinners innordning 
(jf. overordning/underordning) i denne. Viktige begreper: føre skam over, ære, skapt 
for…  Argumentasjonen går ut på å vise at dersom det slurves med de ”ytre” uttrykk for 
denne (inn)ordning (som her tildekning av hodet under bønn/profeti), utydeliggjøres 
denne Guds (skapelses)ordning i menighetsfellesskapet i Korint.  
 

2. ”For englenes skyld”, v. 10. 
Paulus argumenterer i teksten antakelig ut fra skapelsen, se v. 7-9: For kvinnene funge-
rer tildekning av hodet som ”myndighetstegn”/eksousia - som et tegn overfor englene 
som voktere av Guds ordninger, og som må forutsettes å være ”til stede”/nær.  (Se al-
ternative tolkninger her.)  
 

3. Henvisning til ”naturen”, v. 13. 
Paulus viser til ”naturen”/gr. fysis. Naturbegrepet var godt kjent for mennesker med 
bakgrunn i hellenistisk kultur (jf. eks. stoisismen).  Men fysis-begrepet går ikke her på en 
”naturlov”, men heller under henvisning til sømmelighet, anstendighet, hensiktsmessig-
het, jf. v. 13 og 16, i den samtidige kultur.  (Fee sier her at Paulus bruker argumentasjon 
ved ”analogy” og ikke ved ”necessity”.)  
 

4. ”…en skikk som denne”, v. 16? 
Går henvisning til ”en skikk som denne” på: 
a) Trettekjærheten/striden, jf. ”lage strid”, som en ”skikk”?  Lite trolig. 
b) Den skikk/ordning som fantes i alle Guds menigheter, nemlig at kvinnene skulle til-

dekke sitt hode under bønn og profeti mens mennene kunne la være?  Lite trolig, det 
ville i så fall slå i hjel hele argumentasjonen Paulus framfører i de foregående vers. 

c) Den (nye) skikk/ordning som var innført i Korint-menigheten, nemlig at kvinnene 
hadde foregrepet frelsens ”likestilling” mellom kjønnene (jf. v.11) til påskudd for 
oppheve de kulturelle/tidsmessige tegn/markører som viste til kvinners og menns 
innordningen i skapelsen/menigheten.  Mest trolig dette.  

 
Hva med tekstens (apostelrådenes) gyldighet i dag? 
Mente Paulus at de råde han her gir skulle være en ”kanonisk lov” for kirken til alle tider?  
Dette er lite trolig.  Dette kan begrunnes (kanskje) slik: 
1) Problemet har en ”costumary” (Fee!) natur, og argumentasjonen passer i en mer i en 

bestemt kultur enn i en annen.  Dette gjør det vanskelig å overføre gyldigheten av teks-
tens råd til andre kulturer/sammenhenger.  

2) Paulus ender ikke opp med å gi et endegyldig påbud  i saken – i motsetning til omtalen 
og ordningen rundt Herrens nattverd, v 17ff.  Her er det (i motsetning til kvinnens hode-
tildekning under bønn og profeti)  mer som står på spill, nemlig både evangeliets og det 
kristne fellesskaps innerste vesen.  

 
Konklusjon:   
”The distinction between the sexes is to be maintained; the covering is to go back on; but for 
Paul it does not seem to be a live-and-death matter”, Fee s. 530. 
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1 KOR 12,1-11 
 
 

1.  TEKSTENS HISTORISKE KONTEKST OG TILBLIVELSE  
 
1.1. FORFATTET/OPPHAVSMANN 
 
1.6. TID, STED OG SITUASJON FOR AVFATTELSE  
 
1.7. ADRESSAT/LESERKRETS  

 
  

 
2. TEKSTENS LITTERÆRE KONTEKST OG OPPBYGNING 
 

2.1.  TEKSTENS PLASSERING I SKRIFTET 
 

 Overgangen fra kap 11:   
Hovedtema:  Forordninger for gudstjenesten  

 11,2-16:   Kvinnenes opptreden i gudstjenesten 

 11,17-34: Verdig nattverdfeiring 

 12,1-31: Om menighetslegemets funksjon og de åndelige gaver 

 13,1-13: Om kjærlighetens nødvendighet og karakter 

 14,1-40: Praktiske råd om gavenes bruk 
 

2.2. INNDELING OG STRUKTUR 
 
 Perikopen kan inndeles på følgende måte ut fra innhold: 

1) Grensene for det kristne pneumatiske område 
2) Nådegavenes mangfold og forskjellighet er forankret i den treenige Gud 
3) Åndens manifestasjon i menigheten beskrevet gjennom 9 forskjellige  

nådegaver 
 
Strukturanalyse (etter (Fee s. 584-585). 
v 4  FORSKJELLIGE gaver  er det, men den samme Ånd 
v 5 FORSKJELLIGE tjenester  er det, men den samme Herre 
v 6  FORSKJELLIGE virkninger er det, men den samme Gud 
v 7  TIL DEN ENKELTE er det gitt manifestasjon  av Ånden 
         for det felles beste 
   for 

v 8   TIL EN er gitt  visdomsord  gjennom Ånden 
 TIL EN ANNEN kunnskapsord  ved den samme Ånd 

 v 9 TIL EN ANNEN  tro   ved den samme Ånd 
  TIL EN ANNEN gaver til å helbrede ved den ene Ånd  
 v 10 TIL EN ANNEN kraftgjerninger   
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  TIL EN ANNEN  profeti 
  TIL EN ANNEN  evne til å prøve ånder 
  TIL EN ANNEN ulike slag tungetale 
  TIL EN ANNEN  tydning av tungetale 
 v 11 ALT DETTE   er virkninger  av den ene og samme Ånd  
    UTDELT (DISTRIBUERT) til DEN ENKELTE  

    som han vil. 
 
3. EKSEGETISKE KOMMENTARER 
 
1    Grensene for det kristne pneumatiske område   

Begreper og uttrykk: 

 Åndens gaver, gr. ton pneumatikon, kan være både både neutrum og  
maskulinum.  I første tilfelle blir oversettelsen Åndens gaver, i andre: ån-
delige personer/mennesker (dvs. profeter, tungetaler, osv. jf. 14,37)  Her 
er det mest trolig at ordet skal leses som neutrum da det framstår som en 
parallell til ta charismata=nådegaver, v. 4. 

 Infinitiven agnoein, (å vedbli) å være uvitende.  Paulus gir altså uttrykk for 
at de åndelige gaver/nådegavene brukt i den kristne menighet – kre-
ver/betinger kunnskap om opphav (v. 4-5), mål (v.3) og funksjon (v. 7ff.)  I 
hedenskapet (som de kristne korintere kommer fra, settes denne type fe-
nomener ikke inn i kunnskaps- eller åpenbaringssammenheng, men knyt-
tes til ”stumme” avguder og krefter som ”river” mennesker med ”hit og 
dit”, v. 2. 

 Ordet som er oversatt i NO med ”revet med”, anagein, bet. bokstavelig å 
rive med, har å gjøre med den viljesløse (og kunnskapsløse!) som er karak-
teristisk for ekstatisk henrykkelse i hedenskapet.  

 Å tale i Guds Ånd, v. 3, (en pneumati teou lalein) skal neppe forstås som å 
tale ved Guds Ånds hjelp (dvs. instrumentalt), men heller som å tale ut fra 
og i de livssamfunn med Herren som Ånden setter en inn i (dvs. mer ”mys-
tisk” forståelse). 

 Det kan diskuteres om utsagns-kontrastene: ”forbannet er Jesus” og ”Je-
sus er Herre”, refererer seg til noe som faktisk hadde blitt eller ble sagt i 
menigheten, eller om det er hypotetisk å forstå.  Mest tenkelig er det sist-
nevnte.  Paulus trekker fram det ”negative” utsagn antakelig for å fram-
heve det ”positive”. 

 
Hovedanliggende for Paulus i disse vers er altså å klargjøre kriteriet/-ene for å avgjø-
re hva som kommer fra Guds Ånd (jf. v. 3) og hva som ”driver mot avgudene”, bok-
stavelig etter v. 2. Hovedkriteriet for å bedømme åndsutringer i Guds menighet er 
her altså den positive bekjennelse at Jesus er Herre.  Man kan si at Paulus i kap 12-14 
angir tre sentrale kriterier for bedømmelse av åndsgaver/manifestasjon: 

 Kap 12:  de må bekjenne at Jesus er Herre 

 Kap 13:  de må brukes i kjærlighet 

 Kap 14:  de må tjene til å bygge opp menigheten/fellesskapet 
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2 Nådegavenes mangfold/forskjellighet er forankret i den treenige Gud 
 

Enhet og forskjellighet/mangfold er nøkkelord for å forstå Paulus’ måte å tilretteleg-
ge gavenes plass og funksjon i menigheten.  I kap 12 argumenterer apostelen ut fra 
disse nøkkelordene i to sammenhenger: 

 Her i v. 4-6:  Gavenes mangfold/forskjellighet forankres i et treenhetlig 
gudsbilde. 

 I v. 12ff.:  Gavenes mangfold/forskjellighet uttrykkes som forskjellige lem-
funksjoner på Kristi kropp (=menigheten). 

Hovedanliggende:  ”Diversity, not uniformity, is issential for a healthy church, G. Fee, 
s. 583. 
 
Strukturanalyse av v. 4-11 viser tydelig hvordan Paulus framstiller gavenes rolle og 
funksjon i dette enhets/forskjellighets-bildet,  

  
Nådegaver, charismata,  får i paulinsk teologi karakter av å være en tekninsk term.  
Termen er skarpere tegnet enn mange andre viktige begreper i paulinsk teologi.  Alle 
eksemper på sekulær bruk er senere enn Paulus.  Og i den etter-paulinske bruk av 
ordet i kristen sammenheng synes den karakteristisk paulinske bruken å ha blitt bor-
te.  Derfor kan man si at charismeteologien er særegen paulinsk. 
 
Begrepets betydning for konseptet om menigheten som Kristi legeme: 
1) Charismata er et resultat eller en effekt av charis- nåden, dvs. en materialisering 

og konkretisering av nåden. 
2) I Rom 12,4-6 bruker Paulus forestillingen om praxeis/praksis som et synonym: ak-

tivitet/tjeneste.  Alle lemmene har en funksjon (12.4) er sannsynligvis det samme 
som å ha en nådegave.  Kroppen fungerer karismatisk. 

3) I 1 Kor 12,4-6 finnes andre parallelle formuleringer.  Forskjellighet i nådegaver 
(12,4) er forskjellige /tjenester (12,5), som igjen er forskjellige energe-
ma/virksomheter. 

4) Enda et synonym er fanerosis/ manifestasjon eller åpenbaring, 1 Kor 12,7. 
5) Samme er pneumatikon, 12,1. = det som er av Ånden. 
 
Oppsummerende kan man si at for Paulus er charisma: en funksjon (praxeis), en tje-
neste (diakonia), en aktivitet (energama) og en manifestasjon (fanerosis) ved/av Ån-
den. 
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Oversikt over nådegavebegrepet hos Paulus  
 

SYNONYME BETEGNELSER GRESKE BEGREPER SKRIFTHENVISNINGER 

Nådegaver charisma= et resultat eller 
en effekt (konkretisering) av 
nåden  
 

1 Kor 12,4 ff.  Begrepet fore-
kommer 16 ganger hos Pau-
lus. 
Ellers i NT: 1 Pet 4,10 

 en funksjon praxis= praksis, funksjon 
eller oppgaver  

Rom 12,4 dvs. at alle lemme-
ne har en praxeis/funksjon – 
er sannsynligvis det samme 
som å ha en nådegave. 
 

en tjeneste diakonia= tjeneste 
 

1 Kor 12,4 

en aktivitet energema= virksom-
het/virkninger 
 

1 Kor 12,6  

en manifestasjon fanerosis= bringe inn i lyset, 
gi seg til kjenne, åpenbaring  
 

1 Kor 12,7 

Åndens gaver pneumatikos= adj. om det 
som tilhøver Ånden: åndeli-
ge mennesker, ting ord, mat 
og drikke – og gaver.  Sann-
synligvis siste betydning her 
i 1 Kor 12.  
 

1 Kor 12,1 
Begrepet forekommer 24 
ganger hos Paulus.  2 øvrige 
forekomster i NT. 

 
 
3 Åndens manifestasjon beskrevet gjennom 9 forskjellige gaver 
 

Ut fra et totalt bilde av Paulus’ opplisting av nådegaver i (se egne oversikter over det-
te!), vil spørsmålet her være hva som særpreger listen i v. 8-11?  Kan det sies noe om 
hvorfor listen/utvalget av gaver som er nevnt er slik det faktisk er?   
 
Ulike syn/oppfatninger: 
1) Utvalget er tilfeldig.  Paulus eksemplifiserer mangfold og forskjellighet av gaver i 

Guds menighet.  Jr. stukturanalysen. 
2) De 9 konkrete virkninger av Ånden som er opplistet i v. 8-11 er samlet under be-

grepet ”Åndens åpenbarelse”, gr. fanerosis pnevmatos, i v. 7.  Dette kan tyde på 
at de gavene som er opplistet er nevnt fordi det har en spesiell åpenbarings-
karakter.  Dette kan også passe på de fleste av gavene, men et problem kan for 
eksempel være kunnskapsord og visdomsord.  Er dette åpenbaringsgaver (eller 
såkalte ”spontangaver”) eller visdom og kunnskap en mer akkumulert karakter – 
eller kan det være snakk om begge deler? 

3) En hovedsak for Paulus i forhold til korintermenigheten er å plassere tungetalen 
som Åndsfenomen riktig i forhold til helheten og hva som tjener oppbyggingen av 
mengihetsfellesskapet.  Merk at i vår liste v. 8-11 (og også i opplistingen fra v. 27) 
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kommer tungetalen sist!  Dette for å vise at den ”overdimensjonerte” forståelse 
av tungetalen som fantes i Korint, må korrigeres i forhold til den kunnskap (jf. v. 
1) om gavenes funksjon og hensikt som apostelen formidler. 

Pkt. 2 og 3 har utvilsomt mest for seg av disse alternativene. 
 
Til den enkelte gaves karakter og funksjon, se egen oversikt under. 

 
 
4. TEKSTENS BUDSKAP 
 

Hovedsaken for Paulus er å formidle kunnskap slik at korinterne ikke skal vedbli å 
være uvitende/agnoein om Åndens manifestasjoner:  Dette gjør han i vår tekst - 

1. Ved å relatere Åndsgaver/nådegaver til den erfaring med åndsfenomener 
som korinterne tidligere har hatt – som hedninger. 

2. Ved å knytte Åndsgavene til bekjennelsen av ”Jesus som Herre” som et ho-
vedkriterium for å gjenkjenne hva som er gitt av Ånden. 

3. Ved å betone de forskjellige Åndsmanifestasjonene/virkningene til sin ene 
kilde og opphav – den treenige Gud, (jf. uttrykkene: Ånden, Herren, Gud). 

4. Ved å beskrive mangfoldet og forskjelligheten i Åndens manifestasjoner. 
5. Ved å plassere tungetalen ”rett” i forhold til andre Åndsmanifestasjoner. 

 
 

 



 88 

OVERSIKTOVER NÅDEGAVER/NÅDEGAVELISTER I DE PAULINSKE 
BREV 
 
Utarbeidet av R. Salvesen på bakgrunn av K.O. Sandnes: I tidens fylde, Oslo 1996, s. 235ff. 

 
NÅDE-
GAVER  

Rom 
12:6-8 

1 Kor 12:7-
10 

1Kor   
12:28-30 

1 Kor  
14:6 

1 Kor 
14:26 

Efs  
4:11 

(1 Pet 
4:10) 

Div. 

Profet/ 
profeti 

v v v v  v   

Tjene/ 
hjelpe 

v  v      

Lærer v  v v v v   

For- 
maner 

v        

Giver (gle-
de) 

v        

For-
stander 

v  v (styre)   v? hyrde   

Barmhjer-
tighet 

v        

Visdoms 
tale 

 v  v ? Åpen-
baring 

v    

Kunn-
skaps tale 

 v  v     

Tro  v       

Helbrede  v v      

Kraft-
gjerninger 

 v v      

Pr¢ve 
ånder 

 v       

Tungetale  v v v v    

Tyde tung-
er 

 v   v    

Apostler   v   v   

Salme     v    

Evange -
list 

     v   

Hyrde      v   

Sølibat        1Kor  
7:7 

Bønne-
tjeneste 

       Rom 8:26 

Gjestfrihet       1 Pet 4:9-
10 ? 

 

Åndsut-
drivelse 

       Mark 
16:17 

Martyrium        1 Kor 
13:3 

Misjonær-
tjeneste 

       Efs  
3:1-9 

Gaver til å 
tale 

      v  

Gaver til å 
tjene 

      v  
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PAULINSK NÅDEGAVETEOLOGI 
 

NÅDEGAVER FRA 
DE ULIKE LISTER  

 
TERMINOLOGI 

SKRIFT 
HENVISNING 

 
BRUK HOS PAULUS 

 
IDENTIFIKASJON 

(En Herrens) 
apostel 

apostolos= utsen-
ding 

1 Kor 12:28,  
1 Kor 12:29-30 
Efs 4:11 

Denne snevre bruken er for-
beholdt de 12 disiplene + Pau-
lus.  Disse hadde en konstitue-
rende funksjon for menighe-
ten. Og hadde blitt sendt ut av 
Herren selv, jf begrepet ”Her-
rens apostler”. 

Denne spesielle tjenesten 
eksisterer ikke i dag, men vi 
har det apostoliske Ord som 
autoritet. 

(Menighetens) 
apostler 

apostolos Rom 16:7, 1 Kor 
15:5-7, 1 Tess 
2:6 + liste over 

Tittelen apostel var ikke forbe-
holdt de 12 Herrens apostler.  
Denne utvidede gruppe kan 
kalles – menighetens apostler. 
Jfr Acta 14:14,  
Apostels tegn: 2 Kor 12:12 
 

Det er ikke enighet i dag om 
hva aposteltjenesten er. Men  
de mange regner følgende 
som kjennetegn: Forkynnelse 
og start/ lederskap over flere 
menigheter ofte til unådde 
folkegrupper (jf misjonær- 
tjeneste). 

Profet  
 

prophetes =profet 1 Kor 12:28 
1 Kor 12:29-30 
Ef 4:11 

Profetene er en gruppe som 
ofte blir nevnt med apostlene, 
Ef 2:20, Ef 3:5. Hovedfokus for 
profetene er å aktualisere 
Guds ord inn i en spesiell si-
tuasjon eller stadfeste Guds 
vilje.  Et eksempel på en profet 
er Agabus i Apg 11:28 og 21. 

Profetene er personer med 
en ”permanent” utrustning 
av profetisk tale. 

Profetisk tale propheteia= å 
tale for noen 

Rom 12:3-8 
1 Kor 12:8-10 
1 Kor 14:3ff 
1 Kor 13:2 

NB!  Profetisk tale er den 
gaven som står i alle listene. 
I følge 1 Kor 14:3 er profetisk 
tale oppmuntring, formaning 
trøst.  Denne gaven var ut-
bredt i menighetene i NT. 
Paulus legger vekt på denne 
gaven      1 Kor 12:31, 14:1  

Profetisk tale er en guddom-
melig utrustning til å åpenba-
re sannheten og formidle 
dette til forståelse, korrige-
ring, omvendelse og oppbyg-
gelse.  
Profeti om framtida ser ikke 
ut til å være sentralt i den 
paulinske bruk av ordet.  

Lærer/ 
Undervise 

didasko/ 
didaskalos= å 
undervise 

Rom 12:3-8 
1 Kor 12:28 
1 Kor 12:29-30 
Ef 4:11 

Undervise i NT involverer både 
instruksjon og forbildeliggjø-
ring av  emnet.  
I NT er dette ordet brukt på to 
ulike måter  
1.  I betydning lærer- fast 

tjeneste 
2.  Oppgave for alle kristne Mt 

28:18-20, Hebr 6:1-2. 

Undervise er evnen til å for-
midle sannheten i skriften på 
en måte som formidler klar-
het og overbevisning. 

Hyrde  
 

poimen = hyrde 
(for sauer) 
 

Ef 4:11 Hyrder var sannsynligvis lokale 
ledere som hadde det daglige 
ansvaret for menigheten. 
I Apg 20 tilhørte hyrdene de 
eldste v 17, tilsynsmenn v 28,  
se v2 8-29 for deres funksjon. 

Hyrdegaven er utrustningen 
til å lede, sørge for og veilede 
folk til større modenhet og 
større Kristuslikhet og mo-
denhet. 

Evangelist evangelistes = å 
bringe gode nyhe-
ter 

Ef 4:11 Brukt 3 ganger i NT. Filip blir 
omtalt med denne gaven i Apg 
21:8. Gaven er lik i funksjonen 
som herold (keryx) i 1 Tim 2:7, 
2 Tim 1:11.  Tjenesten var 
trolig rettet til ikke troende. 

Evner og gaver til å formidle 
evangeliet slik at ikke-kristne 
får hjelp til å krysse grensen 
mellom ikke -tro og tro på 
Kristus, (jf også misjonær- 
tjeneste). 
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Lederskap prohistemi= å stå 
foran 

Rom 12:3-8 
 
 

Brukt 8 ganger i NT. Kun en 
gang referer denne til en spe-
siell nådegave.  De andre 
gangene refereres det til funk-
sjonen til de som leder. 1 Tess 
5:12, 1 Tim 3:4,5:17 
Denne gaven er nært knyttet 
til hyrdegaven.  Det er fokus 
på veilederfunksjonen  i Hebr 
13:17 
 

En evne og gave til å stå foran 
menigheten å lede, motivere 
veilede og styre menigheten 
til å følge Guds vilje .  

Styre/ ”adminis- 
trere” 

kybernesis=  å 
styre skip 

1 Kor 12:28 Finnes bare her i NT i substan-
tivform.  Fokus ligger  her på 
det styringsmessige: Sette kurs 
og holde denne. 
 

En evne og gave til å ”angi 
kurs” og til å planlegge, orga-
nisere og gjennomføre opp-
gaver som tjener menighe-
ten. 

Visdomsord logos sophia= 
visdomsord 

1 Kor 12:8-10 Visdommen i 1 Kor er en 
åpenbart forståelse av Guds 
frelsesverk i Jesus Kristus, jf 1 
Kor 2:7,10,12-15. 
Visdomsord sikter da trolig til 
at Ånden gir åpenbaring om 
Guds vilje i en konkret situa-
sjon – ut fra Guds plan og vilje. 
 

Spesiell gave til å forstå Guds 
plan og vilje og til å anvende 
bibelske sannheter i praktiske 
situasjoner for å imøtekom-
me behov. 

Kunnskapsord Logos gnosis = 
kunnskap ord  

1 Kor 12:8-10 Kunnskap er kjennskap og 
personligerfarings kunnskap 
om Gud og hans nåde. Ef 3:16-
19, 2 Kor 2:6,14, Ef 1:17-19 .  
Den spesielle kunnskap har 
med åpenbaring av det skjulte 
jfr 1 Kor 13:2:14:6. 
Kanskje er det denne gaven 
som var virksom i Apg 5:1ff. 

Gaven kan gå på ”akkumu-
lert” innsikt eller den sikter til 
en spesiell innsikt man får om 
en spesiell situasjon eller 
hendelse (jf visdomsord og 
profeti). 
 

Formane/ 
oppmuntre 

parakaleo= en 
som er kalt til å 
stå ved  

Rom 12:3-8 Denne gaven sikter trolig til en 
spesiell evne til å støtte, eller 
stå ved siden av. 
Skoleeksempel er Barnabas – 
formaningen sønn i Apg (4:36, 
11:22-24 m.fl.) 

Spesiell gave og evne til å 
oppmuntre, trøste, formane 
og støtte mennesker i ulike 
livssituasjoner og i utøvelse 
av ulike tjenester.  

Trosgave pistis=tro 1 Kor 12:8-10 
 

Spesiell trosgave trolig også 
tilsiktet i 1 Kor 13.  (Jf tro som 
kan flytte fjell). 

En spesiell gave som gjør at 
man stoler på Gud gjennom 
vanskelig situasjoner og i 
møte med behov hvor men-
neskelig ressurser ikke strek-
ker til. 
 

Helbredels-gaver  = nådegaver  til 
helbredelse 

1 Kor 12:8-10 
1 Kor 12:28 
1 Kor 12:29-30 

Merk flertallsformen! Spesielle gaver til helbred-
else, dvs til hjelp, støtte og 
helbredelse av syke men-
nesker. 

Kraft 
gjerninger 

dynameis= tegn 
og under 

1 Kor 12:8-10 
1 Kor 12:28 
1 Kor 12:29-30 

Apg 3 
Apg 13,6ff. 

Spesiell gave til å utføre tegn 
og under.  
 

Prøve ånder 
 

dikris pneuma= 
prøve/skille ånder 

1 Kor 12:8-10 Apg 8,20ff – Peters avsløring 
av Simon trollmannens hjerte-
innstilling  

En spesiell gave til å avgjø-
re/avsløre hvilken ”kilde” 
tanker, ord og handlinger kan 
ha. 
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Ulike tunger genos glossa= 
ulike tunger 

1 Kor 12:8-10 
1 Kor 12:28 
1 Kor 12:29-30 
1 Kor 14 

Jf skriftsteder. Bønn/lovprisning til Gud i 
språk eller verbale uttrykk 
som man ikke har lært.  Ga-
ven kan også formidle bud-
skap fra Gud. 
 

Tydning av tung-
er 
 

hermeneia 
glosss= tolke/tyde 
tunger 

1 Kor 12:8-10 
1 Kor 12:29-30 
1 Kor 14 
 

Jf skriftsteder. Gave til å gjøre kjent i for-
ståelig språk det bud-
skap/bønn som er talt i tung-
er. 

Hjelpe antilempsis = 
hjelpe på en eller 
annen måte) 
 

1 Kor 12:28 Forekommer 1ganger i NT, 
verbet som substantivet er 
dannet av brukes om å ta seg 
av, hjelpe, eks Apg  20:35 
 

Gaven innebærer at man 
assisterer og støtter andre og 
deres behov på en åndelig og 
praktisk måte. 

Tjene  diakonos= tjenes-
te 

Rom 12:3-8 Ordet kan brukes i vid betyd-
ning om en hver form for tje-
neste jfr 1 Kor 12:5. 
De to gavene som følger er 
kanskje konkretiseringer av 
slike tjenester. 
 

En gave som innebærer  
spesiell fokus på å tjene 
andre i deres behov.  

Gi metadidomi =gi Rom 12:3-8 
 

Brukes 5 ganger i NT. Det leg-
ges vekt på at man skal gi  uten 
baktanke. 

En spesielle gave for at man 
skal gi og dele av sine materi-
elle goder for å tjene andre. 

Vise barmhjertig-
het 

eleeo =gjøre 
barmhjertighet 

Rom 12:3-8 Jf skriftsted. En evne og gave til med  stor 
glede og på en ekstraordinær 
måte å hjelpe andre og vise 
dem barmhjertighet. 

Musikk tjeneste psalmos = salme  
variant av dette 
er  
lovsynge i ånden  
  

1 Kor 14:15, 26 
Ef 5:18-20 
Kol 3:16 

Jf  skriftsteder. En spesiell gave til Åndsinspi-
rert sang.  

 
Gift/ugift stand 

ev. sølibat ? 

 
”Men enhver har 
sin egen nådega-
ve fra Gud, den 
ene slik, den 
andre slik.” 

 
1 Kor 7:7 

 
Verset taler antakelig om at for 
noen vil en nådegave best 
forvaltes best om han lever 
ugift, mens for en annen er 
ikke dette tilfelle.  
 

 
Eksempel på at Gud kan bru-
ke menneskers livssituasjon 
eller ”stand” til spesielle 
tjenesteoppgaver.  

”Martyriet” ? ”Om jeg gir meg 
selv til å brenne..” 

1 Kor 13:1ff Utfra Apg 7:60 er det klart at 
Gud gir kraft og mot til å gå i 
døden. Men det er ingen nå-
degave til direkte oppbyggelse 
for menigheten. 
 

Martyriet kan ikke sies å 
være en nådegave , men 
heller en spesiell utrustning 
til en spesiell situasjon. 

Selvvalgt fattig-
dom ? 

”Om jeg gir alt jeg 
eier til brød for de 
fattige…” 

1 Kor 13:3 Jf skriftord Selvvalgt fattigdom kan ikke 
sies å være en nådegave , 
men heller en spesiell utrust-
ning til en spesiell situasjon. 
 

Bønnetjeneste ? ”bære fram bøn-
ner og påkallelse, 
forbønner og takk 
for alle mennes-
ker”,  ”..fordi han 
er så pågående…” 

1 Tim 2:1ff 
jf Luk ll,5ff 

Jf skriftsteder. Bønn og forbønnstjeneste er 
alle kristne kalt til, men Gud 
kan åpenbart gi noen menne-
sker spesielt kall og spesiell 
utrustning til vedvarende og 
utholdende bønn. 
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Drive ut onde 
ånder ? 

”…i Jesu navn…” Acta 16:16-18, 
19:13-20 
Jfr Jesu tjeneste 
i evangeliene – 
og Mark 16,17 

Jf skriftsteder. Åndsutdrivelse kalles ikke i 
NT nådegave, men heller en 
autorisasjon som Jesus har 
gitt alle troende.  Allikevel ser 
det ut til at det er mennesker 
i ”frontstillinger” for evange-
liet som fungerer i denne 
tjenesten. 
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1 KOR 14,13-40 
 
1.  TEKSTENS HISTORISKE KONTEKST OG TILBLIVELSE  
 
1.1. FORFATTET/OPPHAVSMANN 
 
1.8. TID, STED OG SITUASJON FOR AVFATTELSE  
 
1.9. ADRESSAT/LESERKRETS  
  
  

2.  TEKSTENS LITTERÆRE KONTEKST OG OPPBYGNING  
 

2.1. TEKSTENS PLASSERING I SKRIFTET  
 

Kap 14 står tematisk i forlengelse av kap 12 og 13.  Sentralt står synet på tungetalen 
og bruken av denne i menigheten. 
I Kap 12 framstilles tungetalen som en av Åndens mange manifestasjoner, og Paulus 
argumenterer for mangfold. 
I kap 13 viser Paulus at kjærligheten er det egentlige mål, ikke demonstrasjon av ån-
delighet ved bruk av tungetale. 
I kap 14 setter Paulus fokus på det som bygger opp menigheten.  Han legger vekt på 
to ting i denne sammenheng (jf Fee1987) 

 1)  Påpekning av behovet for tydelighet.   
 Vers 1-19 om  tydelighet i forhold til medtroende - slik at de kan bli oppbygget.   

Vers 20-25 om tydelighet i forhold til ikke-troende - slik at de kan høre Guds ord og 
omvende seg. 

 2)  Retningslinjer for orden, jf spesielt 14,26ff. 
 
 
2.2.  TEKSTENS INNDELING OG STRUKTUR 
 
 Tankegangen hos Paulus i dette kapitlet kan tydeliggjøres på følgende måte: 

1)  I v 1-5 (og v 20-25) oppmuntrer han korinterne til å søke profetisk tale vis a vis 
tunger.  Det er imidlertid ikke kontraksten tunger/profeti som er Paulus’ poeng, men 
menighetens oppbyggelse.  Skal dette skje, er en av de viktigste forutsetningene for-
ståelig “kommunikasjon”. 

 2)  I v 6-19 taler Paulus om tungenes utilstrekkelighet til å oppbygge forsamlingen.  
 Strukturen i denne delen kan framstillies som følger: 
    v 6:    Problemstilling 

 v 7-12:  Analogier som understreker poenget 
v 13-19:  Situasjonen i Korint-menigheten:   

Bønn og lovprisning må være forståelig slik at menigheten kan 
oppbygges. 

 3)  I v 20-25 går Paulus videre i en ny problematikk:  Nådegavends misjonerende 
 funksjon overfor ikke- troende. 
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4)  I v 26-40 gir konkrete anvisninger for menighetens samlinger.  Denne delen  faller 
naturlig i to deler: 

  v 26-33a: Om ulike gavers plass og bruk i menighetsforsamlingen. 
v 33b-40:  Om at kvinnene må “tie” i forsamlingen. 

 
 

3. EKSEGETISKE KOMMENTARER  
 
 I vår eksegetiske gjennomgang av dette kap vil vi spesielt være opptatt av følgende 
 problemstillinger: 

1)  Hva menes med at tungetale og profetisk tale er “tegn”? Jf v 22-25. 
2)  Hvordan forestiller Paulus seg praksis når det gjelder tungetale og profeti i menig-

heten?  Jf v 25-33a. 
3)  Hva mener Paulus med om at formaningen kvinnen skal “tie” i forsamlingen? 

 
1. Hva menes med at tungetale og profetisk tale er “tegn”? Jf v 22-25. 
  
 I dette avsnittet er Paulus opptatt av tungetalens og den profetiske tales funksjon 
 overfor ikke-troende.   

Sitatet fra Jes 28,11f anvendes her på tungetalen, og sitatet omtaler Guds dom over 
det ulydige Israel.  Straffen bestod i at landet ble erobret av folk “med  fremmed 
tungemål”.   

 Det fremmede språk var altså et tegn på Gud dom. 

 Tungetalen var også et tegn på Guds dom for den ikke-troende.  Denne oppfatter 
tungetalen kun som uforstand, og vantroen blir med det ytterligere befestet.(Her 
er det helt klart den “ytre” effekten av tungetalen som vektlegges!) 

 
Om tungetalen virkere forherdende på “de utenfra”, vil profetisk tale virke annerle-
des.  Den skaper visshet hos ikke-troende om at Gud er til stede i forsamlingen.  Fra 
et evangelisasjonperspektiv er derfor profetisk tale viktigere enn tungetalen. Profe-
tisk tale er derfor et tegn for den troende.   

 
 Men hva menes med at profeti er et tegne for troende? 

Logikken synes klar ut fram tekstsammenhengen når tungetale og profetisk tale set-
tes opp mot hverande, men problemet er beskrivelsen i v 23-25 - som skulle tyde på 
det motsatte; at profetisk tale ble et tegn for de ikke-troende. 
 
Fee (1987:682-83) peker på at svaret ligger i det Paulus betoner overfor korinterne.  
Ut fra deres åndelighetsforståelse var det tungene som ville være “tegnet” på Guds-
nærvær/ åndelighet, men Paulus understreker at det er Guds direkte tiltale til men-
nesket gjennom profetien som er dette “tegnet”. 

  
2. Hvordan forestiller Paulus seg praksis når det gjelder tungetale og profeti i menig- 

heten?  Jf v 25-33a. 
  
 Det kan diskuteres om Paulus beskriver den ideelle sammenkomst eller de faktiske 
 forhold i menigheten.  Men mye tyder jo i brevet på at Paulus er opptatt av å korrigre 
 praksis.   
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Her har han da tatt et utvalg å Åndens ytringer (som var mest aktuelle å tale om?) for 
å “ordne opp” i korinternes forståelse og bruk av gavene og i hvordan sammenkoms-
tene ble brukt. 

 
I v 26 beskriver den enkeltes bidrag “når dere kommer sammen”.  Jf språkbruken 
“den ene” - “en annen”. 
Opplistingen: salme, lære, åpenbaring, tungetale og tydning, er nok ment som ek-
sempler på “vanlige” elementer i en gudstjeneste, og ikke som et endelig “rituale”.  Jf 
eller andre opplistinger av nådegaver/tjenester; Rom 12,4ff; 1 Kor 12,4ff  
og 28ff; Ef 4,11f. 

  
 De 3 sistnevnte ytringene er nok ment som typer av verbale manifestasjoner av Ån-

den.  Om bare disse 3 - eller alle 5 fenomenene som er nevnt er tenkt som spontan-
ytringer, er usikkert. 

 
 Utsagnet i v 26b har vekt:  “Men la alt skje til å bygge opp”.  Alt som skjedde i 
 amenkomsten, skulle tjene dette ene:  oppbyggelsen av menigheten. 
 
 Strukturen i v 27-33 er som følger: 
 

v 26c: LA ALT SKJE TIL OPPBYGGELSE 
 

   Gave:  Bruk: 
 v 27  Tunger  2-3 taler (en om gangen 
 v 28   Tunger   Tier for forsamlingen/ 
   u/tydning taler for seg selv og Gud 
 v 29  Profeter 2-3 taler og 2 prøver 
 v 30  Åpenbaring Første profeten tier 
 
 Hva menes med “å prøve” profetiske budskap? 
  

Hos Paulus finnes to “former” av prøving: 
1)  Profeten skal bruke gaven slik “troen tilsier”, Rom 12, 
2)  En egen nådegave til å “bedømme åndsåpenbarelser”, 1 Kor 12,10.   
 
Men hva skulle prøves?  Muligheter:   
1) Budskapets kilde (om budskapet var fra Gud),  
2) budskapets læremessige gehalt (om det stemte med apostlenes overlevering) og  
3) budskapets aktualitet og betydning. 
 
Det er imidlertid ikke sikkert at den “paulinske” form for prøving av profetiske  bud-
skap var allment praktisert i ur-kirken.  Didache 11,7ff sier at man ikke skal prøve el-
ler bedømme budskapet, men profetens livsførsel eller vandel. 
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3.   Hva mener Paulus med formaningen om at kvinnen skal “tie” i  forsamlingen?  v 

33b-40 
 
Forståelsesramme: 
Mye taler for at denne teksten må tolkes i lys av egen kontekst.  Noen mener im. at 
den må tolkes i lys av 2 Tim 2,8-15.  Men dette er lite sannsynlig, da 1 Tim 2 taler om 
å lære, mens 1 Kor 14 taler om det å motta lære. 
 
Kontekst i kap 14: 
Hovedtema:  Orden og forståelse som midler til menighetens oppbyggelse.  De bæ-
rende temaer i v 26-33 finner vi også igjen i 33b-40.  Dette kan framstilles slik: 
  
 v 34   å tie   v 28.30 
 v 34-35  å tale   v 28-29 
 v 35   å lære (motta)  v 31 
 v 34   å underordne  v 32 

 
Noen tolkningsforsøk: 

  
 1.  Paulus gir et absolutt forbud om at kvinnen skal tie i forsamlingen. 

Problem:  Tolkningen kan ikke være riktig da Paulus helt opplagt regner med at kvin-
ner profeterer og gir andre verbale ytringer i menighetsforsamlinen. 
 
2.   Bak Paulus’ påbud ligger lokale kulturelle faktorer.   
Enkelte kvinner i Korint skal ha snakket/bråkt for mye.  Man begrunner dette med at 
Paulus bruker det greske ordet “lalein”, som vanligvis ikke brukes om forkynnelse i 
NT.  Her skal ha betydningen prate eller skravle. 
Problem:  Dersom ordet “lalein” skulle brukes i betydningen “skvaldring”, legges det 
en betydning i ordet om ellers er fraværende for bruk av ordet i NT.  Her må ordet 
forstås i samme betydning som i vv 2,3-6, 9,11,13,18-19, 21, 23, 27-29, 39.   
 
3.  Forbudet i 14,34 gjelder kun offentlig forkynnelse reservert for “hyrde- og lære-
embetet”.   
Begrunnelsen gis ut fra 2 Tim 2,11-12. 

 Problem: 
- På ingen måte sikkert at 2 Tim og 1 Kor 14 taler om samme sak. 
- Lite sannsynlig at Paulus har et bestemt “embete” i tankene her. 
 
4.  Taleforbudet er rettet mot å stille spørsmål under gudstjenesten, jf v 35 og 29-
30.  Altså god støtte i konteksten. 

 Problem:  Hvorfor skulle slike spørsmål forbys når kvinner ellers ble tillatt å tale? 
  

5.  Taleforbudet i 14,33b-36 er et senere (ikke-paulinsk) innskudd.  Begrunnelsen er 
at v 34-35 har en usikker plass i tekstoverleveringen. 
Problem:  Ingen håndskrifter utelater im. disse versene helt, selv om de i noen er 
plassert etter v 40. 
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Før vi tar stilling til tolkningsalternativene, bør vi se på enkeltheter i v 33b-40: 

 
 Utsagnet: Som i alle kristne menigheter..  kan  

- enten knyttes til utsagnet i v 33a og 34ff om at Gud ikke er uordens, men fredens 
Gud,  
- eller til formaningen om at kvinnen skal tie. 
Det første alt. er lite sannsynlig det nok var opplagt at Gud var ordens og freds Gud i 
alle menighetene.  Situasjonen var altså den at korinter-menigheten trengte en spe-
siell formaning om justering av praksis mot det som var vanlig i de kristne forsam-
lingene. 
 
Men hva mener Paulus med at kvinnen skal “tie”? 
Ordet står i imperativ:  La kvinnene tie i menighetssamlingene! 

 Kan ikke være snakk om undervisning, da v 35 taler om å motta undervisning. 

 Var det snakk om å stille spørsmål til undervisningen?  Spørsmål-svar formen var 
kjent fra synagogen.  Var kvinnene ikke kunnskapsmessig i stand til å stille rele-
vante spørsmål i forsamlingen - og derfor måtte spørre mannen hjemme?  Pro-
blemet var at dette var en praksis for alle menighetene.  Var dette i så fall situa-
sjonen over alt?  

 Paulus begrunner sin formaning med det prinsipielle utsagn:  de skal underordne 
seg.  Her begrunnes ikke underordningen i skaperordningen/naturen (jf 11,2ff; 2 
Tim 2,12-13), men med - slik loven sier.  Kan være problematisk å forstå, da GT 
ikke taler spesifikt om dette.  Det nærmeste er kanskje Gen 3,16.  

 I v 35 presiseres det at det er i en læresituasjon at kvinnen formanes til å tie.  
Oppfordringen går til kvinner som har menn å spørre hjemme.  Det kan derfor 
være at det her er snakk om gifte kvinner.  Her bruker Paulus også “sømmelig-
hets-argumentet”, v 35, for å begrunne formaningen. 

 
V 36 retter seg ikke bare mot kvinnene, men mot hele menigheten.  Verset under-
streker at korinternes praksis stod i motsetning til den som eksisterte i alle menighe-
tene.  Derfor stiller Paulus et retorisk spørsmål:  Var det kanskje fra dere Guds ord 
gikk ut, eller er det bare til dere det er nådd fram? 
 
“Herrens bud”, som v 37 taler om, refererer seg nok både til “taleforbudet” og til de 
foregående forordninger om tungetale og profeti. 

 
 

4.  TEKSTENS BUDSKAP 
 

Vi kan si at Paulus er opptatt av to ting i vår del av kap 14: 

 Han bekrefter nådegavenes, også tungetalens, betydning i kristenliv og menig-
hetsliv, - og han bekrefter også kvinnens “rett” til deltakelse/formidling i menig-
hetssamlingen (da de gavene han taler om også er for kvinner!). 

 Men samtidig ønsker han å justere måten korinterne praktiserte nådegaver og 
sammenkomster på - slik at praksis i Korint-menigheten ble lik den som eksisterte 
i alle kristne menigheter.  
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EKKLESIOLOGISKE HOVEDBEGREPER HOS PAULUS 
(Oversikt utarb. av R. Salvesen på bakgrunn av K.O. Sandnes:  I tidens fylde, Oslo 1996, s. 203ff., m/ visse end-
ringer/tillegg av L. Råmunddal)  

 

Menigheten/ 
kirken: Ter-
mer 

Terminologi 
 

Bakgrunn 
 

Bruk/ kommentar 
 

Ekklesia Ekklesia= utkalte, forsam-
ling. 
Et av Paulus hovedord for 
å beskrive menighet 
39* i Rom, Gal 1 og 2 Kor 

I antikken ble dette ordet brukt om 
frie borgere i byen som var samlet 
for å avgjøre viktige saker jfr Acta 
19:39 
Fra GT overtar dette qahal- menig-
het til Jahve jfr Acta 7.38 jfr folk. 
 

Ordet brukes: 
1) Om menigheten/-er lokalt; jf. 

sted: Rom 16,4; 1 Kor 4,17; 7,17; 

2 Kor 8,18.19.24:  i hus (oikos), 

Rom 16,5; Kol 4,15; i by/region: 1 
Tess 2,14; 1 Kor 1,2; 16,1.19 

2) Om selve menighetssamlingen, jf. 
1 Kor 11,17; 14,26 

3) Om den universelle kirke, 2* Kol 
1.18-24 og 9 * Ef 1.22, 3:20-21, 
5.23 

4) Med atributt: Guds/Kristi  menig-
het, 1 Tess 1,1; 2,14; Rom 16,16  

Guds folk Laos = folk  I GT forbeholdt Israel jfr Rom 11.1 Teknisk term for de som står i et spesi-
elt forhold til Gud 

Kalte- utvalgte Kalte 1 Kor 1.9 
Utvalgte Rom 8:33, Kol 
3:12 

GT utvelgelsen av Israel 
 

Frelseshistorisk  
 

Troende Oi pisteountos = de tro-
ende, eks. 1 Kor 1:21, 
14:22 

Abrahams eksempel, Rom 4  Personlig tro er konstituerende for 
menigheten.  
Menigheten er et fellesskap som re-
sponderer på det forkynte ordet Rom 
10.9-10 

Hellige 
 
 

Hagioi= de hellige eller de 
som er blitt hellighet 
hagiasmenoi 

I GT beskriver dette alt som er satt 
til side for Gud. Jerusalem, tempel, 
Israel Jes 62.12 

Hellig beskriver ikke først og fremst 
etisk karakter, men frelseshistorisk 
utrykk. Jfr 1 Kor 1:2, 30  

Arvinger Rom 8.17, Ef 1.18, 1 Tess 
2:12 
Jfr Fil 3:20 

Slekt, familie 
Død, testamente, osv. 

Skal erfare det fullkomne riket når det 
kommer, fordi de allrede har erfart det 
her Kol 1.13, Rom 14:17 

Brødre-søsken Adelphoi= brødre  
Blir som regel oversatt 
søsken 

Fra familien Paulus særegene bruk kan vi se spesielt 
i bruken for denne delen. Gal 3:26-29. 
De faktorer som normalt definerer en 
familie er (status, etnisk idenitet og 
kjønn) er borte. Denne nye familien 
har: troen , Ånden - dåpen som kjenne-
tegn jfr Gal 3-4 

Tempel Gr.: naos theou Bakgrunnen for denne tale er for-
ventningene i jødedommen om at 
guds nærvær i folket skal finne 
sted i et nytt tempel. 
Denne forventning har sin rot i 
Esekiels tempelvisjon. Esek 40-48.+ 
37.26 ff 

Denne knytter Paulus fram til når han 
beskriver fram når han sier at de er 
Guds tempel : 1 Kor 3:16-17, 6:19, 2 
Kor 6:16,  Ef 2:21-22 
Den enkelte er tempel 1 Kor 6.19 
Menigheten er tempel 1 Kor 3.17 

Kristi legeme 
”som et legeme” 

Rom 12,1 ff.  
Og  1 Kor 12,27 

Den menneskelige kropp vanlig 
analogi i P’ samtid. Politisk: for 
samspill i det sosiale liv; moral-
filosofisk: for livet i det store uni-
vers kosmos, i bystaten eller om 
forh. mellom søsken i en familie.  
Poenget: Samspill og harmoni 
forutsetter forskjeller og ulikheter. 
Samsp. består av gjensidig avheng-
ighet.  Kroppsanalogien ofte brukt 
der ulikhetene truet fellesskapes 
harmoni, stabilitet og orden.  

Tre ”relasjoner” sentrale i Paulus’ bruk 
av begr. legeme: 
1) Relasjonen: Legemet-lemmene: jf. 

enhet-mangfold, 1 Kor 12,13ff. 
2) Relasjonen: Legemet/lemmene-

hodet: Menigheten-Kristus, Ef 
4,15; Kol 1,18 

3) Relasjonen: Legemet/menigheten-
verden: Ef 3,6 
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1 KOR 15,1-11 
 

 
1.  TEKSTENS HISTORISKE KONTEKST OG TILBLIVELSE  
 
1.1. FORFATTET/OPPHAVSMANN 
 
2.2. TID, STED OG SITUASJON FOR AVFATTELSE  
 
2.3. ADRESSAT/LESERKRETS  
  
 

2. TEKSTENS KONTEKST OG TEMATIKK 
 
2.1. TEKSTENS PLASSERING I SKRIFTET  
 

I kap 15 behandler Paulus et nytt tema  
i forhold til øvrig innhold i brevet.  Oppstandelsen var tydeligvis et meget sentralt 
tema i det urkristne kerygma, jf Apg. 
 
Bakgrunnen for kap 15  
har vært at noen i Korint mente at oppstandelsen ikke har funnet sted, jf v 12ff. 

 
2.2. TEKSTENS INNDELING OG STRUKTUR 
 

Kap 15 har følgende innholdsmessige struktur: 
1)  v 1-11: Det apostoliske kerygma 
2)  v 12-19: Uten oppstandelsen - intet evangelium 
3)  v 20-28: Kristus som førstegrøden og den eskatologiske konge. 
4)  v 29-34: Eksempler på i hvor stor grad fornektelsen av oppstandelsen står i 

  strid med kristent syn på liv og død.      
5)  v 35-50: Hvordan oppstandelsen skjer. 
6)  v 51-58: Oppstandelsens seiersbudskap. 

 
 V 1-11 har følgende struktur: 

1)  v 1-2: Innledning 
2)  v 3-10: Tradisjonen 
3)  v 11: Avslutning 

 
3. EKSEGETISKE KOMMENTARER  
 
1. v 1-2:  Innledning 

v 1:   
Jeg kunngjør - kan også oversettes: gi til kjenne, meddele, forkynne.  Må her forstås 
som en høytidlig måte å si at han vil “minne” om ting han tidligere har forkynt, jf 
innholdet for øvrig i kap. 
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 Til strukturen i verset, (jf Gal 1,16ff): 

 Det evangelium jeg forkynte dere 

 det dere har mottatt 

 og står på 
Hensikten med denne intro til kap 15 er:  Det evangelium Paulus forkynte var selve 
grunnfjellet i den kristne tro og for korinterne.  Det var selve frelses-sannhetene det 
var snakk om, jf v 2. 
 
Perspektivet Paulus trekker opp er dobbelt: 

 Fortid:  Korinterne tok imot evangeliet. 

 Nåtid:  Det er dette evangeliet de står på. 
 
Men hva er forholdet mellom uttrykket - står på - og v 12, som tyder på at det rådet 
tvil i Korint om oppstandelsen?  Løsningsforsøk: 
1) V 12 taler om avvikerne i menigheten, eller at noen satte menigheten under 

press som de enda ikke hadde gitt etter for. 
2) Påpekning av en inkonsekvens hos korinterne:  De sto på evangeliet Paulus hadde 

forkynt, men hadde oppfatninger om var uforenlige med evangeliets sannhet. 
 
v 2: 
Utsagnet:  Gjennom dette blir dere frelst, kan oppfattes futurisk (eskatalogisk) ut fra 
oversettelsen.  Ordet står eg. i presens passiv, og kan da oversettes:  Gjennom det 
frelses dere. Det presentiske aspektet må derfor poengteres (sammen med det futu-
riske). 
 
Utsagnet: det ord jeg forkynte, markerer at Paulus har som mål å identifisere evange-
liet med sin egen forkynnelse.  Meningen må da bli at korinterne blir frelst dersom 
de er lydige mot evangeliet slik det ble framstilt/forkynt av Paulus.   
Uttrykket:  så sant dere ikke forgjeves er kommet til tro, uttrykker nok en reell engs-
telse for situasjonen i Korint. 
 

2. v 3-10: Evangelietradisjonen. 
  
 v 3: 

Paulus “begrunner” sitt evangelium ut fra tidligere tradisjoner i kirken.  I Gal br er 
begrunner han det i sin egen åpenbaring av Guds frelses-hemmelighet. 
Ordene overgav/mottok er tekniske termer for tradering, jf eksegesen av 11,2. 
 
Den samlende (muntlige og skriftlige) tradisjon om Jesus ser ut til å ha hatt følgende 
fellesinnhold i urkirken: 
 Jesu tilhørighet til Davids ætt og Johannesdåpen som innledning til hans gjerning 
 Jesu utrustning av Den Hellige Ånd og mektige gjerninger i Galilea og Judea 
 Korsfestelsen, død, begravelse, oppvekkelse, åpenbaring for apostlene og Ånds-

sendelsen 
Uttrykket - først og fremst - må ikke forstås temporalt, men prioriteringsmessig:  Det 
var noe som var viktigere enn annet! 
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Paulus grunnleggende evangelieforkynnelse hadde tre hovedpunkter/ledd (som inn-
holdsmessig henger sammen): 
1)  (at) Kristus døde for være synder etter skriftene 
2)  (at) han ble begravet 
3)  (at) han stod opp tredje dag etter skriftene 

  
 Til 1) at Kristus døde for våre synder 

Paulus har mye refleksjon rundt Jesu stedfortredende soningsdød: Jf Rom 3,20ff; 4,5; 
5,6ff.; Kol 1,22.  Bak Paulus’ soningsteologi ligger hele den gml-testamentlige forestil-
lingsverden og terminologi. (Jf “Nordlanders” beskrivelse av de ulike sonings-
modeller i NT.) 
 
Hos Paulus finner vi ikke grunnlag for noen universalistisk tanke (at Jesu død skulle 
“automatisk” virke frelse for alle mennesker), da fortapelsens mulighet er med i hans 
teologi, jf Rom 14,15ff, 1 Kor 8,11. 

 
Til 2)  at han ble begravet 
v 4: 
At Jesus ble begravet kan virke overflødig, også ut fra den betrakting at det ikke har 
vært noe sentralt ledd i det urkristne kerygma.  Hvorfor tar Paulus det med? 

 Svaret kan være at Paulus understreker at oppstandelsen var legemlig, og ikke 
åndelig.  Her ligger nemlig fundamentet for den argumentasjon Paulus bruker 
senere i kapitlet. 

 Ved å ta begravelsen med i kerygmet blir det også teorier om at Jesus skal ha 
vært skinndød (eller andre “bortforklaringer”) utenkelige.  

 
 Til 3) at han stod opp tredje dag 

I NO 85 er - stod opp - aktiv form av verbet.  Egenlig er dette en “guddommelig pas-
siv”, og oversettes best:  Han ble oppreist på den tredje dag.  Dette stemmer med 
NTs tale om oppstandelsen:  Gud er den aktive, og Kristus den passive, jf 1 Kor 6,14; 
2 Kor 4,14-15; Rom 8,11.  (Et unntak kan være Joh 2,19-21!)   
 
I det urkristne kerygma hadde oppstandelsen stor plass, kanskje “større” enn talen 
om Jesu død, jf Apg 2,23ff; 3,15; 4,10; 5,30; 13,27ff.  I evangelielitteraturen vektleg-
ges Jesu forutsigelse av sin død og oppstandelse, jf Mark 8,31; 931; 10,34. 
 
Både ledd 1) og 3) føyer til:  etter skriftene.  Noe uklart hva det “skriftene” sikter til 
da den gammeltestamentlige kanon ikke var endelig fiksert på Paulus’ tid. Ut fra Luk 
24,44ff kan det være naturlig å tenke at Paulus hadde hele GT i tankene. 

  
Også i Luk 24,44ff; Joh 20,9; Apg 2,25ff; Hebr 11,17-19 viser til gammeltestamentlige 
skriftsteder. 
Kan virke som Paulus her vektlegger også at oppstandelsen på den tredje dag - var 
etter skriftene.  Jf Matt 12,40 der Jesus bruker Jonas erfaring som sammenligning av 
sin egen død/oppstandelse. 
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v 5-9: Om kristofaniene som fulgte oppstandelsen 
 
v 5: 
Utsagnet “han viste seg for Kefas” kan oversettes:  “han ble sett av Kefas.  Kefas var 
det navnet Paulus bruker på Peter, jf 1 Kor 1,12; Gal 2,11; men Peter i Gal 2,8. 
Iflg evangeliene er im. ikke Peter den første som får sett Jesus.  Derfor ikke kronolo-
gisk framstilling her, men en slags gradering av åpenbaringene. 
 
Betegnelsen: deretter for “de tolv” - er en fast betegnelse på den indre kjerne av di-
sippelflokken.  (Judas var ikke med på dette tidspunkt!).  Matt 28,16 og Luk 24,33 har 
kun “de elleve”. 

 
 v 6: 

Gruppen på “500 brødre” som Paulus henviser til her, kan være vanskelig å finne 
igjen i andre tekster.  Men Paulus har tydeligvis hatt godt kjennskap til dem.  Poenget 
her er mulighetene for etterprøving av oppstandelsesvitnesbyrdet. 
 
Hvordan Jesus viste seg for disse 500, vites ikke.  Dette gjelder både omstendig-
hetene og “måten” (legemlig - eller mer visjonært?). 

 
Et viktig poeng med Paulus utsagn: “men noen er døde”, må ha vært at noen i Korint 
trodde at oppstandelsen hadde funnet sted - og at de ikke kom til å dø.  Men Paulus 
avviser dette ved å si at - til og med noen av dem Jesus hadde vist seg for, var døde 
nå. 
 
v 7: 
Jakob, må være Herrens bror, Gal 1,19, og den senere leder av Jerusalems-
forsamlingen.  Denne åpenbaringen er ikke nevnt i evangeliene.  Kanskje var det 
gjennom denne at Jakob kom til tro.  Joh 7,5 forteller at Jesu brødre ikke trodde på 
ham!  I Apg 1,14 er han på øvre sal, noe som kan tyde på en foregående Jesus-
åpenbaring.  
 
“Alle apostlene” som nevnes som gruppe her, kan ikke være “de tolv” som er nevnt 
tidligere.  Kan tyde på at Paulus hadde et “vidt” apostelbegrep.  
 
v 8a: 
Begrepet “sist” kan ikke bare forstås som en kronologiske betegnelse, men også som 
en “verdivurdering”, jf påflg vers.  Men Paulus setter seg ikke utenfor apostelgrup-
pen her!  Hendelsen det refereres til er Damaskus-opplevelsen, Apg 9. 

 
 v 8b-10 

Her kontrasterer Paulus den informasjon han gir om seg selv - til de andre oppstan-
delsesvitnene: 

 Han kaller seg selv:   

 Ufullbårent foster.  Dette kan oversettes “ikke levedyktig foster”. 

 Den ringeste av apostlene. Overraskende?!  Jf Galbr der Paulus er svært djerv i 
sitt forsvar for apostelembetet. 

 Ikke verdig til å kalles apostel.  Begrunnelsen er at han forfulgte menighe-
ten/kirken.  Dette “komplekset” har fulgt Paulus gjennom hele livet, jf 1 Tim 1,12. 



 103 

 
v 10: 
Det adversative “men”, innleder omtalen av Guds nådeshandling i hans liv.  Her er 
det store før og etter i Paulus’ liv.   
 
Nådemotivet var generelt viktig i Paulus’ kristendoms- og tjenesteforståelse, jf 2 Kor 
12, 11,23ff.  Også tydelig at Paulus har et svært aktivt nådebegrep.  Nåden virker 
noe!, jf Tit 2,12.  Når Paulus her ser tilbake, betoner han at nåden ikke bare er tilgi-
vende, men også skapende.  Nåden ikke har vært “forgjeves” i hans liv.  Dette kan 
også oversettes “resultatløs”!  Jf 1 Tess 2,1; 3,5. 
 
Hvordan skal utsagnet om at han har arbeidet “mer enn” apostlene forstås? 
- Går det på: mer enn hver enkelt? 
- eller: mer enn alle til sammen? 
 
NO 85 oversetter i retning av førstnevnte.  Dette er kanskje også mest i tråd med 
Paulus’ “modig-beskedne” presentasjon for øvrig?   Jf for øvrig Rom 15,19.  Uansett 
er hensikten her å vise Guds nådes “utrolige” virkningsside:  Den minste (siste) apos-
telen - er blitt “den største”!  

 
3. v 11:  Avslutning 
 

Verset står som en konklusjon på foregående argumentasjonsrekke - som egentlig 
starter med utsagnet i v 2.  Alle kristofaniene, som altså er “beviset” på oppstandel-
sens faktum, er er felleseie for alle apostlene i ur-kirken.  Her er det ingen forskjell på 
Paulus og de andre, de forkynner det samme evangelium. 

 
Dette verset tjener også som en overgang til neste avslitt, v 12-19, der hovedtanken 
er denne:  Benektelsen av de dødes oppstandelse fører også til nektelse av Kristi 
oppstandelse og er slik en trussel mot det apostoliske Kristusvitnesbyrd og evangeli-
ets sannhet.  

 
4. TEKSTENS BUDSKAP 
 
 Periokopens innhold/budskap kan oppsummeres på følgende måte: 
 1)  Grunnvollen for det evangelium Paulus og de andre apostlene forkynte:  Jesu død 

og oppstandelse. 
2)  Oppstandelsens faktum med bakgrunn i den oppstandnes åpenbaring for disiple-
ne (brødrene), alle apostlene (både de tolv og de andre) - inklusivt Paulus selv. 

 3)  Oppstandelseskraftens og nådens virkning i Paulus’ liv. 
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ESKATOLOGISKE HOVEDBEGREPER HOS PAULUS5 

 
 
TEMATA 

 
TERMER 

 
KOMMENTAR 
 

 
SKRIFTHENVISNING 

Evig liv  
 
 
Herligheten  
 
Oppstandelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uforgjengelighet 

”en dsåæ 
basilevsousin” 
Rom 5,17 
doxa 
 
anastasis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aftharsia 

Svært hyppig uttrykk om fullendelsen; de rettfer-
diggjorte skal herske som konger i liv 
 
Håpets mål er herligheten/Guds herligh. 
 
1) Både troende og vantro skal legemlig oppstå.  

Hva slags legeme de vantro skal få tales det 
ikke om. Usikkert om de vantros og de tro-
endes oppstandelse skjer samtidig. 

2) Det legemet den troende får i oppstandelsen 
er åndelig (pneumatikos), til forskjell fra det 
naturlige (psykikos), jf. likhet– forskjellighet. 

3) Hovedpoenget hos P. er forvandlingen fra 
forgjenelighet/dødlig til uforgjengelighet/ 
udødelighet, fra vanære til herlighet, fra 
svakhet til kraft, fra jordisk legeme til Åndens 
legeme. 

Noe mennesket higer etter – og noe som man skal 
bli ikledd 
 

Rom 5,17; 21; 6,22-23; Gal 6,8; 1 
Kor 15,22; 2 Kor 5,4; Rom 2,7; 
8,11; Fil 4,3; Rom 5,2; 8,18; Kol 
1,27; 1 Tess 2,12; Fil 3,21 
 
1) Apg 24,15; 2 Tess 1,7-10 

(samt) 1 Kor 15,33f (ikke 
samt.) 

 
2) 1 Kor 15,35ff.; Fil 3,21; Rom 

8,23 
 
3) 1 Kor 15,49-55 (42-44) 
 
 
 
 
1 Kor 15,53f; Rom 8,18f. 

Død 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellomtilstand? 
 
 
 
 
Dom/fortapelse 
 

thanatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
krinå 
krisis 
apåleia 

1) Mennesket underlagt forgjengelig, og er 
dermed dødelig (legemlig). Men P. taler også 
om en åndelig død. Fortapelse og død er vek-
selsbegrep 

2) Døden er den siste fiende (som Kristus skal 
overvinne) 

3) Døden hersker ikke over ”ånden”, dvs det 
nye mennesket – som fornyes 

4) P. omtaler døden som en søvn – (antakelig 
bevisst for å markere en ventetilstand) 

5) Døden er et skille fra livet, men ikke fra Kris-
tus 

 
Noen få utsagn om en ”mellomtilstand”: 

 Den hensovede skal først oppstå 

 Døden er en vinning, for å være hos Kristus er 
best 

 
1) Om dom med en dobbel utgang tales det i de 

fleste P.brev (noe som også taler mot en 
apokatastasis-lære hos P.)  Heller ikke kan P. 
tas til inntekt for anihilasjonslære, da P. taler 
om evige straffelidelser. (Fort.= at livet og 
livsmulighetene er ødelagt). 

2) P. taler om dom etter gjerninger noe som 
bet. å ”dømmes etter hele sitt Gudsforhold 
med alle dets relasjoner”, Mæland 1976:188. 

 
 
 

1) 1 Kor 15,53-54; Ef 2,1-5 
 
 
2 Kor 2,15-16 

2) 1 Kor 15,26 
 
3) Rom 8,10; 2 Kor 4,16 
 
4) 1 Tess 4,13-14; (5,10)    1 Kor 

11,30; (Rom 14,8-10) 
5) Rom 14,8; 8,38-39; 1 Tess 

5,10 
 
1 Tess 4,13f., Fil 1,21f. 
(2 Kor 5,1-10: handler mest sann-
synlig ikke om "mellomtilstanden”) 
 
1) Jf. 1 Tess 5,3; 2 Tess 1,9; 2,10; 

1 Kor 1,18; 11,32; 2 Kor 2,15; 
4,3;  2 Tess 1,9 

 
 
 
2) Rom 2,8; Kol 3,6; Ef 5,6; Fil 

1,28; 3,19; Rom 14,10; 2 Kor 
5,10; 1 Kor 3,12-17 

                                                 
5  Jf. hovedperspektivet på den paulinske teologi som ”realisert eskatologi”.  Den delen av eskatologien 

som framstilles her, behandler den del av eskatologien hos Paulus som kan sies å ha et futurisk perspektiv, dvs. 

det som gjenstår i fullendelsen av Guds frelsesplan for menneskeheten og verden.  Men merk at disse to ”sidene” 

ved eskatologien hos Paulus på det nøyeste henger sammen!! 

 Hos P. er eskatologien, eller omtalen av den kommende herlighet, grunnleggende preget av det uutsige-

lige og uerkjennelige, jf 1 Kor 2,9, 2 Kor 12,3f; Ef 2,18. 



 105 

Jesu gjenkomst 
 
 
 
 
 
 
Herrens dag 
 
 
 
Bortrykkelse 
 
 

parousia 
epifaneia 
apokalypsis 
 
 
 
 
hæmeras ky-
riou/x.i. 
 
 
harpadså – eg 
bytte/rane gripe, 
rive til seg. 13* i 
NT, 5* om bort-
rykkelse: 
- 2 Kor 12,2 
- Apg 8,39 
- 1 Tess 4,17 
jf. Åp 12,5 
 

Ordene (parousi/epifaneia) kjent fra hellenistisk 
herskeromtale; slik talte man om kongers, keise-
res og feltherrers besøk. I Paulus’ tidligste brev ser 
det ut til at han forventer gjenkomsten snart, 
mens han i andre ser døden som en mulighet og i 
sine siste brev ser han døden som en realitet. 
 
Ser ut til å være en kopling mellom omtalen av 
gjenkomsten og ”Herrens dag”, (jf. koplingen til 
GT-teofanitradisjon, Sannes 1996:118ff.)  
 
1) Forbindelse med at Herren stiger ned fra 

himmelen.   Troende skal oppstå og slutte 
seg til de (troende) som lever – og rykkes 
bort 

2) Det skjer en forvandling 
 
3) En frelsesdag for de troende, men en hev-

nens dag for de vantro 

1 Tess 4,15; 2 Tess 1,7; 1 Kor 
15,51; 2 Kor 5,1; Rom 14,8;  2 Tim 
4,6 
 
 
 
 
1 Kor 1,8; 5,5; Fil 1,6 
 
 
 
1) 1 Tess 4,16f; 1 Kor 15,23.52 
 
2) 1 Tess 4,17; Fil 3,20f; Rom 

8,17 
 
3) 2 Tess 1,7f. 

Anti-krist? 
(jf. lovløshetens 
menneske, den 
lovløse, frafallet, 
osv.) 
 

Begr. forekom-
mer bare i Joh. 
brevene. 

1) Omtalen av: lovløshetens menneske, frafal-
let, lovløshetens makt og den lovløse, kan 
knyttet til skikkelsen ”anti-krist” 

2) Et spesielt eksegetisk problem er det eller 
han som ”holder igjen”.  Flere tolkninger er 
framsatt:  Rettsstaten, den kristne menighet, 
DHÅ, en engel, Paulus selv?? (dvs. ved sitt 
oppdrag, hedningemisjonen?) 

 

1) 1 Tess 4,13ff.; 2 Tess 2,1-12 
 
 
2) 2 Tess 2,6 

Israels frelse 
 

 Ser ut til at Paulus plasserer omtalen om Israels 
(kollektive) frelse i forbindelsen med Jesu komme, 
Rom 11,26-27.  (Jf. vedlagt oversikt over ulike syn 
på Israels plassering teologisk/frelseshistorisk.)  
 

Rom 9-11 

Et kommende 
kongedømme/ 
messiasrike  

(basileia) 1) Tanken om å arve Guds rike/kongedømme. 
 
 
2) P. ser ut til å holde Kristi gjenkomst og ”en-

den” fra hverandre.  Enden kommer først når 
Kristus har overvunnet alle sine fiender.  Kan-
skje plass her for et mellomrike - de hellige 
skal dømme verden/engler og utøve konge-
makt?  

 

Gal 5,21; 1 Kor 6,9f.; 15,50; Ef 5,5; 
1 Tess 2,12; Kol 4,11 
 
1 Kor 15,23f. 
1 Kor 6,2f.; Rom 5,17 
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Del 4 
 

Utvalgte temaer fra  
Acta
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I GENERELT OM ACTAS DISPOSISJON OG TEMATIKK 
 
 
 

1. Ulike måter å disponere skriftet på ut fra temaordet i kap 1,8 
 

a.   Tre alternativer 
 
1)  Todeling:   A.  Kap 2-9:  Evangeliets utbredelse i Jerusalem, Judea og Samaria 

   B.  Kap 10-28:  Evangeliets utbredelse «til jordens ender»  
 2)  Tredeling:  A.  Kap 2,1-5,42:  Misjon i Jerusalem 
   B.  Kap 6,1-15,36:  Misjon i Judea, Samaria.  Hedningemisjonens beg. 
   C.  Kap 15,36-28,31:  Misjon til «jordens ender» 

3)  Femdeling: A.  Kap 1,15-8,3:  Jerusalem 
   B.  Kap 8,4-11,18:  Samaria og kystlandet 
   C.  Kap 11,19-15,35:  Antiokia og den antiokenske misjon 
   D.  Kap 15,36-19,20:  Landområdene rundt Egeerhavet 
   E.  Kap 19,21-28,31:  Fra Jerusalem til Rom 

Gode argumenter kan føres i marken for alle disse måtene å disponere Acta på.  Her velger vi 
imidlertid å følge en tradisjonell todeling av skriftet.  En disposisjon kan da se slik ut: 

 
 

b. Disposisjonsforslag som følger to-delingen i Acta 
 
 

I Jødemisjonens tid, kap 1-12 
 

  1 Begynnelse i Jerusalem 1,1-6,7 
   a  Innledning 1,1-5  
   b Jesu himmelfart 1,6-12 
   c Valg av ny apostel 1,13-26 
   d Åndens utgytelse og den første kristne     
     menighet 2,1-47 
   e Helbredelse og vitnetjeneste 3,1-26 
   f Peter og Johannes for Det høye råd 4,1-22 
   g Forholdene i den første menighet 4,23-5,11 
   h Helbredelser og forfølgelser 5,12-42 
   i Den første «hjelpetjeneste» 6,1-6 
   «Guds ord hadde framgang» 6,7 
 
  2 Fortsettelse i Judea og Samaria 6,8-9,31 
   a Den første martyr 6,8-7,60 
   b Evangeliet forkynnes i Samaria 8,1-25 
   c Evangeliet presenteres for en etiopisk     
     hoffmann 8,26-40 
   d Saulus’ omvendelse 9,1-19 
   e Saulus forkynner ordet i Damaskus og     
     Jerusalem 9,20-30 
   «Menigheten hadde nå fred» 9,30 
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  3 Overgang til hedningemisjon 9,32-12-24 
   a Peter gjør under 9,32-43 
   b Peter forkynner ordet for hedninger 10,1-48 
   c Godkjennelse av menigheten i Jerusalem    
     11,1-18 
   d Den første hedningekr. menighet 11,19- 30 
   e  Kong Herodes forfølger de kristne 12,1-17 
   f Herodes blir slått av Herren og dør 12,18-23 
   «Guds ord utbredte seg» 12,24 
 
 

II  Hedningemisjonens tid, kap 13-28 
 

  1 Evangeliet erobrer Lilleasia 13,1-16,5 
   a Første misjonsreise ved Paulus og Barnabas    
     13,1-14,28 
   b Apostelmøtet i Jerusalem 15,1-29 
   c De kristne i Antiokia blir trøstet 15,30-34 
   d Paulus og Barnabas skiller lag 15,35-39 
   e Paulus’ andre misjonsreise begynner 15,40-   
     16,4 
   «Menighetene vokste i tall» 16,5 
   
  2 Evangeliet forkynnes i Europa 16,6-19,20 
   a Til Makedonia 16,6-17,4 
   b I Aten 17,15-34 
   c I Korint 18,1-18 
   d Tilbake til Antiokia 18,19-22 
   e Paulus drar ut på sin tredje misjonsreise    
     18,23- 
   f Apollos i Efesus 18,24-28 
   g Paulus i Efesus 19,1-19 
   «Herrens ord fikk makt 19,20 
   
  3 «Til jordens ender» 19,21-28,31 
   a Uro i Efesus 19,21-41 
   b Besøk i Makedonia, Grekenland og Lilleasia    
     20,1-38 
   c Til Jerusalem 21,1-23,22 
   d Til varetekt i Cæsarea 23,23-26,32 
   e Til Rom 27,1-28,30 
   «Paulus lærte om den Herre Jesus uten hindring» 28,31 

 

2 Hovedtematikk i Acta 
 

1)  Beretningen om «Ordets vekst» = Actas egentlige tema (dvs Ordets løp fra Jerusalem til 
Rom).«Ved beretningene om Ordets vekst vil forfatteren styrke troen på det virkende 
ord.»  (Dahl1965:40-41) 

2)  Beretningen om de første menigheters grunnleggelse og vekst  
3)  Beretningen om apostlenes (utvalgte!) liv og virke. 
4)  Beretningen om «Jesu fortsatte gjerninger» (jf kap 1,1) i sin menighet ved/gjennom alle 

troende.  Jf pkt II 
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3 Utvalgte temaer 
 
 Her vil vi konsentere oss om følgende tematikk knyttet til gjennomgangen av Acta: 
  

1. Generelt om Actas disposisjon og tematikk 
2. Den Hellige Ånd i Acta 
3. Misjonsforkynnelse og misjon i Acta 
4. Menighet og menighetsliv i Acta 

 
Til tematikken, jf for øvrig:  R. Hvalvik:  Fra Jerusalem til jordens ender, og Råmund-
dal/Gornizka:  Urkristendommen, Apostlenes gjerninger, i del 3 av kompendiet. 
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II DEN HELLIGE ÅND I ACTA 
  
 

 Boken er så preget av budskapet om Den Hellige Ånd at den er blitt kalt "Den Hellige Ånds 
gjerninger" = Jesu gjerninger, jfr. 3,6; 4,10, 30; 5,40; 9,34; o. a. 

 Jesus virker fortsatt ved Den Hellige Ånd, og det er betegnende at Den Hellige Ånd også 
kalles "Jesu Ånd", 16,7. 

 Her konsentrerer vi framstillingen om følgende sider ved tematikken: 

 Generelt om Acta 2 og det som faktisk skjer på pinsedag 

 Litt om den teologiske betydningen av Åndsutgytelsen på pinsedag 

 Spesielt om Den Hellige Ånds utrustende gjerning i Acta 

 Om Den Hellige Ånds ledelse i vitnetjenesten slik dette er beskrevet i Acta 

 Om Den Hellige Ånds gaver i menighetsliv og vitnetjeneste slik dette er beskrevet 
i Acta 

 Om Åndens etiske gjerning i de første disiplers liv og tjeneste 
 
 

1. Generelt om Acta 2 og det som faktisk skjer pinsedag 
 
 1)  Om innhold og disposisjon i kap 2 

 2,1-13:  Beskrivelse av det som faktisk skjer 
 2,14-36:  Peters tale pinsedag 
 2,37-47:  Resultatene av Peters tale og av Åndsutgytelsen  

 
2)  Om den bibel-teologiske sammenheng pinsedagen står i 

 Åndens sendelse knyttes til pinsen=ukefesten 3 Mos 23,15ff; % Mos 16,9ff.   
 Opprinnelig var dette fest for førstegrøden, men også feiret som paktsfornyelses-

fest.  Ingen direkte hentydninger til dette hos Lukas, men jf omtalen av stormvær 
og ild og av tunger og tale som åpenbaringsfenomener, 2 Mos 24,17, Jes 66,15. 

  
 3) Om pinse-fenomenene og spesielt tungetalen. 
  Tradisjonelt to tolkninger av omtalen av      
   tungetalen: 

a)  Fenomenet tolket som «høreunder».  Disiplene talte uforståelig språk, jf v 15 og 1 
Kor 14,23.  At dette ble forstått som språk skyldes altså «høreunder». 

b)  Fenomenet tolket som «språkunder».  Jf 2,6.8.11 som sier at de tilstedeværende 
hørte sitt eget språk.  Jf også v 7b - enkle galileere taler andre språk!  I v 4 brukes 
også uttrykket «i andre tungemål» (gresk: lalein heterais glossais), ellers brukes 
(om fenomenet tungetale) brukes bare:  lalein glossais, jf 10,46; 19,6; (slik også 1 
Kor 12-14) 

 Kan være at begge fenomener skjedde pinsedag, men at det første («tradisjonell» 
tungetale) var det mest vanlige etter pinsedag!   

 
 4) Åndsutgytelsen og Jesu herliggjørelse 
  Åndsutgytelsen framstilles i NT som en følge av Jesu herliggjørelse  

 Jf Peters pinsetale, 2,32-33  
 Og jf Jesu egne ord, Joh 7,39    
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2.  Litt om den teologiske betydningen av Åndsutgytelsen  
 
1)   Åndsutgytelsen er en oppfyllelse av gammeltestamentlige profetier:    

Peter ser det som skjer som en oppfyllelse av Joelprofetiens budskap om 
Åndsutgytelse over alle, uten forskjell (Joel 3,1ff; jfr. Apg 2,16ff.  Til Peters/Lukas 
bruk av GT sitater, jf Hvalvik s 57ff. 

 
2) Åndsutgytelsen er en oppfyllelse av Jesu løfte etter sin oppstandelse:    

 "Dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige Ånd." (Apg 1,5, jfr. Mt 3,11; 
Mk 1,8; Lk 3,16; Joh 1,33).  

 Løftene om Den Hellige Ånds dåp peker fram mot Pinsedag og ble oppfylt på 
Pinsedag.  I den forbindelse er det viktig å legge merke til at apostelen Peter ser 
Åndsutgytelsen på Pinsedag (2,1ff) og Åndsutgytelsen i Kornelius' hus (10,44-48) 
som oppfyllelse av Jesu løfte om Åndens dåp (11,15-16). 

 
3)  Åndsutgytelsen er for alle (slags) mennesker  

 Jfr. 2,3-4 hvor uttrykkene "hver enkelt" og "alle" brukes.   
 I den gamle pakt (GT) ble Den Hellige Ånd gitt til spesielle personer (f. eks. 

profetene) for et spesielt oppdrag. I den nye pakt (NT) er det ingen slike 
begrensninger! Den Hellige Ånd gis som en gave til alle som vil ta imot. 

 
 4) Åndsutgytelsen er både et historisk engangsfenomen og en varig og aktuell  
 begivenhet  
  Acta taler da også om flere Åndsutgytelser eller "pinsefester": 

 Samaritanernes "pinse" - 8:14 
 Hedningenes "pinse" - 10,44ff 
 Efesusdisiplenes "pinse" - 19,1ff 

 
 5) Ved Åndsutgytelsen på pinsedag får menigheten karakter av å være «et  
  profetisk gudsfolk» 
  Dette profetiske gudfolks hovedkall er å tale klart og myndig om Jesus Kristus i 
  sin samtid, etter mønster av Peters pinsetale: 

 Den klare og myndige tale om Jesus framholder den historiske faktaside knyttet til 
Jesu liv, død og oppstandelse, jf 2,22-24. 

 Den klare og myndige tale om Jesus taler i forlengelsen av den profetiske tale i GT 
om hvem Gud har gjort til Herre (=allhersker) og til Messias (=frelseskonge) for 
alle mennesker, jf 2,25-36. 

 Den klare og myndige tale om Jesus er en tale/vitnesbyrd som «stikker i hjertet», 
dvs det er en tale som vekker samvittigheten og som uroer mennesket slik det er 
av naturen og som gjør at mennesket begynner å spørre om hvordan vi skal bli 
frelse, jf 2,37-39. 

 Den klare og myndige tale om Jesus er en tale om hvordan mennesket blir frelst; 
om troens, omvendelsens nødvendighet - om dåpens vikighet og om løftet om 
Åndens gave og Åndens kraft, jf 2,40 

 Den klare og myndige tale om Jesus setter et skille mellom dem som tar imot og 
dem som motstår vitnesbyrdet, jf 2,41. 

 Den klare og myndige tale om Jesus er en tale som leder mennesker helt inn i det 
kristne fellesskap, jf 2,44-47. 

 
 6) Pinsedag er den kristne menighets fødselsdag, 2,41.  
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  Først på Pinsedag ble den kristne menighet en menighet i full nytestamentlig  
  betydning: Den ble en organisk enhet, et legeme, føyet sammen av Den Hellige 
   Ånd, jfr. 1 Kor 12,13 
 
 

3. Om Den Hellige Ånds utrustende gjerning 
 
 1)   Acta gir et spesielt sterkt vitnesbyrd om at det  var Den Hellige Ånd som  
  gav kraft og frimodighet i vitnetjenesten.  
  Det ser vi av følgende eksempler: 

 I beretningen om Peter som på Pinsedag stod fram i Åndens kraft og forkynte 
evangeliet (2,14ff) 

 I fortellingen om Stefanus og hans Åndsbårne tale (6,8-10) 
 I ordene om disiplene som ble fylt av Den Hellige Ånd og kraft (f. eks. 2,4; o.fl.st.): 

Dette skal her omtales nærmere: 
 
 2)  Den Hellige Ånds fylde 

 Ordet "fylde" (gr. pléroma) betyr det sammen som noe er fylt av, f. eks. vann i et 
glass. I forbindelse med "fylden" er det altså forskjellige grader. 

 Å være fylt av Ånden vil da saklig sett si å være behersket av Ånden (Åndsfylt = 
Åndskontrollert; jfr. Ef 5,18). 

 Den Hellige Ånds fylde er en flergangsopplevelse.  Det står om de første kristne at 
de ble fylt av Den Hellige Ånd gjentatte ganger (2,4; 4,8, 31; 9,17). Alle disse 
skriftstedene taler om Åndens fylde i forbindelse med helt spesielle situasjoner 
(krisesituasjoner). 

 Den Hellige Ånds fylde er knyttet sammen med bønn. Denne sammenkobling av 
Åndsutrustning og bønn er typisk for Lukasskriftene (se f. eks. Lk 3,21; 11,13; Apg 
4,31; o. a.). Åndsutrustning og håndspåleggelse er også ofte knyttet sammen: Apg 
8,17; 19,6; jfr. 1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6). 

 
 

4. Den Hellige Ånds ledelse i vitnetjenesten 
 
 Den Hellige Ånds suverene ledelse i urmenighetens evangelisering trer tydelig fram i Acta. 
  
 a.   Ånden ledet til enkeltpersoner, f. eks.:   

 Evangelisten Filip ble ledet til den sannhetssøkende etiopiske hoffmannen, 8,29.  
Deretter ble han av Ånden ledet til Asjdod og andre byer (Lod og Jaffa) hvor han 
forkynte evangeliet "helt fram til Cæsarea", 8,39-40. Senere møter vi han igjen i 
Cæsarea hvor han virker som evangelist (21,8, 9) 

 Ananias fra Damaskus ble ledet til kristendomsforfølgeren Saulus 9,10ff. 
 Apostelen Peter ble ledet til hedningen Kornelius i Cæsarea, 10,1ff.  

 
 b.  Ånden ledet til forskjellige hedningefolk slik vi ser det i forbindelse med  
  Paulus' misjonsreiser, 13,1ff.  

 Det betones at det er Den Hellige Ånd som tar initiativet til misjonsforetakendet, 
utpeker Paulus og Barnabas, kaller og sender dem ut på "misjonsmarken" (13,2-
4).  

 Det går som en rød tråd gjennom hele "misjonsrapporten" at det er Den Hellige 
Ånd som leder misjonærene fra sted til sted. 

 
 



 113 

 c. Ånden ledet til spesielle geografiske områder.  
  Se Apg 16,6ff om Åndens klare direktiver for misjonsreisen: 

 Paulus ønsket åpenbart å evangelisere i Asia.  Men han ble (foreløpig!) hindret av 
Ånden. I stedet ble apostelen ledet til Europa hvor han grunnla den første kristne 
menighet i Filippi.    

 Senere (på den tredje misjonsreisen) ble Paulus ledet til det strategiske område 
(Efesus) som han først synes å ha hatt i tanke (19,1ff). 

  Apostlenes gjerninger viser med all ønskelig tydelighet at Den Hellige Ånd var  
  llederen og strategen i urmenighetens dristige misjonsfremstøt.  
 
 

5. Den Hellige Ånds gaver i vitnetjenesten 
 

Acta gir også et vitnesbyrd om hvordan nådegaver var i funksjon i urmenighetens liv og 
tjeneste.  To typer gaver er spesielt framtredende i Acta: 

  
 1) Nådegave til å tale i tunger. 

 Jf det vi tidligere har sagt om tungetalen, II,1 
 
 2) Nådegave til å tale profetisk. 
  Profetisk tale (gr. profémi = si fram, forutsi) vil si å forkynne et Åndsinspirert  
  budskap som angår både nåtid og fremtid. Profetisk tale omtales f.eks. på  
  følgende steder i Apg: 

 I Peters pinsetale referes profetordet i Joel 3,1ff hvor det forkynnes at mennesker 
uansett kjønn, alder og sosial status skal tale profetiske ord (2,16ff). I den gamle 
pakt (GT) var profetgaven begrenset til spesielle personer, men i den nye pakt 
(NT), som er en ny Åndens tidsalder (messiastiden), er den profetiske åndsgave 
for alt troens folk. Samtidig taler NT om en særlig profetisk nådegave (1 Kor 
12:10, 29), og i Apostlenes gjerninger omtales flere personer som var spesielle 
bærere av den profetiske gave: 

 I beretningen om profeten Agabus som omtales to ganger, sies det at han bar 
fram profetiske budskap om en stor hungersnød som skulle komme (11,27ff) og 
om Paulus' skjebne i Jerusalem, ledsaget av en symbolsk handling (21,10ff). 
Agabus' profetiske budskap gjaldt altså fremtiden. 

 På et par steder omtales flere navngitte profeter. (Se 13,1 og 15,32). På 
sistnevnte sted er profetenes budskap et trøstende og styrkende budskap rett inn 
i en aktuell samtidssituasjon (jfr. 1 Kor 14,3).  I tillegg til de mannlige profeter 
nevnes også kvinnelige profeter, nemlig evangelisten Filips fire døtre, alle med 
profetisk gave (21,9). 

 

6. Den Hellige Ånds etiske gjerning. 
 
 Det er Den Hellige Ånds utrustede gjerning til tjeneste som kommer sterkest fram i Acta, 
 men også Åndens gjerning i det kristne liv kan spores (og som blir sterkt betont i Paulus' 
 lærebrev). 
 1)  Den Hellige Ånd var kilden til disiplenes trosliv. 

 Det ser vi i beretningen om Stefanus (6,5) og Barnabas (11,24) hvor forbindelsen 
 mellom Den Hellige Ånd og deres trosliv poengteres. 

 2) Den Hellige Ånd var kilden til disiplenes kjærlighetsgjerninger (2,44-45;  4,34).   
  Et navngitt eksempel på disiplenes offervillige kjærlighet var Barnabas som solgte 
  sin åker for åhjelpe andre (4,36-37).  
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 3) Den Hellige Ånd var kilden til disiplenes glede:  "Disiplene ble fylt av glede og  
 Den Hellige Ånd." (13,52). Jfr. Gal 5,22.  Det fremheves forøvrig ofte i Acta at   
 disiplene var fylt av glede (2,46; 5,41; 8,39; 11,23; 15,3; 16,34).  
 
 Også Den Hellige Ånds etiske gjerninger ser vi altså demonstrert i Apostelenes  gjerninger 

hvor gjerningenes vitnesbyrd hele tiden går hånd i hånd med ordets vitnesbyrd. 
 



 115 

 

 

III MISJONSFORKYNNELSE OG MISJON I ACTA 
 
 

1. Misjonsforkynnelsen i talene i Acta 
 
a. Oversikt over talene  
 Se skjema, R. Hvalvik, s. 59. 
 For vårt tema skal vi spesielt merke oss 

1.  Misjonsprekener til jøder 
2.  Misjonsprekener til hedninger 

 
b. Ulike ord for det "å forkynne" i Acta: 

 Kunngjøre, rope ut som herold (gr. kerysso), 8,5; 9,20; 10,42; 20,25; 28,31; o. a. 
Substantivet heter "kérygma" = budskap 

 Forkynne evangeliet (om Jesus Kristus), bringe et godt budskap (gr. evangelizomai), 5,42; 
8,4; 10,36; 13,32; 14,7; o. a. 

 Proklamere, bringe bud (om noe gledelig) (gr. katangélio), 3,24; 4,2; 13,38; 17,23. 
 Vitne (utfra personlig erfaring) (gr. martyréo), 18,5; 23,11. 

 
c. Hvem forkynner i Acta?  

Apostler og evangelister, «profesjonalistene» ser ut til å være i sentrum!  Ikke et dekkende 
bilde! 
 Lukas nevner «disiplene i Damaskus», 9,19 
 Paulus blir møtt av brødre i Rom, 28,15 
 I Antiokia fantes en livskraftig menighet før Paulus’ navn koples til denne menigheten, 

13,1ff.  Denne menigheten er blitt dannet av vanlige kristne (jf 8,1!) som ble spredt pga 
forfølgelse.  «Den betydning de vanlige kristne menn og kvinner hadde for evangeliets 
utbredelse i den første tid, kan neppe overvurderes», Hvalvik1992:65. 

   
d. Generelt om talene i Acta 
 Foruten misjonsforkynnelse til 1) jøder og 2) hedninger, finner vi også 3) en tale til et 

troende |publikum i Acta. (Denne siste behandles ikke her, da den ikke er 
misjonsforkynnelse, men «menighets-forkynnelse».) 

 1) Spørsmålet om talenes historiske integritet 
  Ulike syn: 

 Talene gjengir den opprinnelige situasjon 
 Talene er kun et stilmiddel (og Lukas kan dermed legge ord i munnen på dem som 

taler!) 
 Talene er et sammendrag av de talene som er blitt holdt 
 Talene er illustrasjoner på hvordan apostlene har talt 

 2)  Det vi vet er følgende: 
 Forfatteren har ikke selv hørt alle talene 
 Forfatteren må dermed ha brukt ulike, men pålitelige! kilder/tradisjoner i 

utformingen av talene 
 Forfatteren former talene med tanke på den målgruppe skriftet har.  Eks er Peters 

pinsetale som er formulert for gresktalende.  GT sitater fra LXX!  Se spesielt v 16:  
Hakeldama - som betyr... 
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 Tale ser ut til å være «komposisjoner» med parallell til det som var vanlig hos 
historieskrivere i antikken.  Men innholdsmessig gjengir talene det som er blitt 
sagt. 

 
e. De ulike talene 
 
 1) Misjonsprekener for Jøder 

 
 Talene er: 

 Peters pinsetale (2,14-40) 

 Peters tale til folket på tempelplassen (Salomos buegang) (3,11-26)  

 Peters tale for Rådet (gr. synédrin, hebr. sanhedrin) (4,5-12) 

 Stefanus' tale til Rådet (6,15-7:53)  

 Paulus' synagogetale i Antiokia (i Pisidia) (13,16-41) 
 Talenes innhold og form: 

   Talene følger et fast skjema/mønster: 

 Innledning 

 Budskapet (kerygmaet) om Jesus 

 To punkter som går igjen: 
(1) Om jødene som fikk Jesus korsfestet 
(2) Om Gud som oppreiste Jesus fra de døde 

 Appell til omvendelse 

 Skriftvitnesbyrd 
 
 2) Misjonsprekener for hedninger 

 
 Bare to/ev tre eksempler på slike taler: 

 Paulus’ misjonstale i Lystra, 14,15-17 

 Paulus’ tale på Areopagos, 17,29-28 

 Peters tale i Kornelius’ hus, 10,34-43 (talen holdt for hedninger som trodde på 
jødenes Gud!) 

 Talene (de paulinske) består av to deler: 

 En apologetisk/forberedende del, 17,22-28 

 En kerygmatisk del, 17,29-31 
 

ANALYSE AV AREOPAGOSTALEN 
 

Apologetisk/ 
forberedende del 
17,22-28 

 Den ukjente Gud athenerne søker er den Gud Paulus 
forkynner, v 22-23 

 Den Gud Paulus forkynner er verdens skaper, v 24 

 Gud opprettholder sitt skaperverk, v 25-26 

 Hensikten var at mennesket skulle søke Gud, v 27-29 

Kerygmatisk del 
17,29-31 

 Omvendelse fra avgudene, v 30  (1 Tess 1,9) 

 Den kommende dom, v 31a. (1 Tess 1,10b)  

 Jesu oppstandelse, v 31b (1 Tess 1,10a) 

 
 
 
 
 
 



 117 

2. Misjonens framvekst i Acta 
 
a. Hedningemisjonen som problem i Acta 
  
 Hvorfor startet ikke apostlene/den første menighet umiddelbart hedningemisjon? 

 De hadde Herrens befaling, Luk 24,37; Apg 1,8 
 De hadde lest GT med løfter til alle folk: 1 Mos 12,1ff; Sak 2,15; 8,20-23; Jes 49,6 
 
Usikkerhet omkring to spørsmål: 
1)  Når skulle hedningemisjonen ta til?  Kan ha ment at jødene hadde førsteretten, deretter 

hedningene.  Først når jødene hadde tatt imot, kunne hedningemisjonen begynne. 
2)  Hvordan skulle hedningene bli frelst?  En utbredt oppfatning kan ha vært at hedningene 

først måtte bli jøder (dvs la seg omskjære), jf 15,1. 
 
b. Hvordan beskrives misjonens ekspensjon i Acta? 
  
 Beskrives i «etapper» som alle er grensesprengende sett ut fra jødisk-partikularistisk  
 syn: 
 (1)  Misjon blant jøder («teologiske» grenser / forhold jødedommen/ prenges) 
  En dobbelhet i beskrivelsen av denne: 

 Ekspensjon og motakelighet blant jødene for evangeliet, jf 2,41; 4,4 m fl steder 
 Voksende motstand/forfølgelse, 4,1ff; 5,17ff; 8,1ff 

 
 (2) Misjon i Samaria (geografiske og kultisk-religiøse grenser sprenges!)  
  

 Samaritanerne ble verken regnet som jøder eller hedninger 
 Misjonen beskrives i 8,5ff 
 Gud «godkjenner» og velsigner samaritanernes innlemmelse i den kristne 

menighet, 8,15. 
 I beretningen om den etiopiske hoffmann, 8,26ff, vises det grenseprengende i 

misjonen på en spesiell måte:  Hoffmannen var evnukk, jf 8,27 (gresk!).  Iflg 
Moseloven hadde ikke en kastrert person adgang til Herrens menighet, 5 Mos 
23,1. 

 
 (3) Gjennombruddet for hedningemisjonen   

a.   Guds inngripen for å innlemme hedningene i menigheten  
 At begivenheten i Kornelius’ hus har vært av prinsipiell og spesiell grensesprengende 
art framgår av følgende:  
 Den fortelles to ganger, 10,1-48; 11,1-18 
 Den brukes som argument på apostelmøtet, 15,7ff 
 Betydningen i hendelsen kommer spesielt fram i Peters ord i 11,15f 
 Menigheten aksepterte hedningenes innlemmelse i menigheten, jf 11,18 

 
 b. Den første kristne menighet av hedninger, 13,1ff 

 Antiokiamenigheten grunnlegges ved at vanlige kristne er blitt spredt som følge 
av forfølgelse i Jerusalem, jf 11,20f. 

 Menigheten forstres bl a ved at Barnabas blir sendt fra Jerusalem, 11,23, og sener 
ved at også Paulus slutter seg til, jf 11,25f. 

 Menigheten har i misjonshistorien stor prinsipiell betydning: 

 Det var her menigheten framstod som egen gruppe under navnet «kristne», jf 
11,26. 

 Tilslutningen til menigheten var ikke avhengig av tilslutning til det jødiske folks 
lover og ritualer.   
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 Tilslutningen var ikke avhengig av omskjærelse.  Dette var egentlig 
konsekvendsene av åpenbarelsen i Kornelius’ hus! 
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IV MENIGHET OG MENIGHETSLIV I ACTA 
 
 

1. Om bruken av ordet «ekklesia» i Acta og om Lukas’ beskrivelse av me-
nighetens tilblivelse 

 
 
a. Menighets-begrepet (ekklesia) 

 
 Begrepet «ekklesia» finnes 23 ganger i Acta 
 Begrepet brukes: 

 Om den enkelte lokale menighet, 8,1: 11,22 

 Om menigheten i et område, 9,31 

 Om den universelle menighet, 20,28 
 Lukas er spesielt opptatt av to aspekter ved Guds menighet: 

 Menigheten er helt og holdent Guds (ikke menneskers! verk, jf 5,38ff:  Gamaliels ord.  
Jf også uttrykksmåten:  mennesker legges til! (passiv!), 2,41; 2,47. 

 Menigheten er det sanne Gudsfolk:  Kap 2-5 forteller om gjenreisningen og samlingen 
av Israels folk (men de avviser, jf Stefanus-episoden kap 6,8-8,1).  Kap 10ff forteller om 
hedningenes innlemmelse i Gudsfolket, jf 18,10b).  Det sanne Gudsfolk omfatter både 
kristustroende jøder og hedninger. 

 
 
b. Actas beskrivelse av menighetens tilblivelse/ forming 
  

 Begrepet «menighet» brukes ikke i Acta før 5,11 og deretter i 8,1 og så relativt hyppig.  
Lukas sier mye i de første kap om menighetens liv og vekst, men han bruker altså ikke 
begrepet menighet!  (NB!  Dette kommer ikke fram i bibeloversettelsen!  Jf 2,41 og 2,47.) 

 Hva skyldes dette?  Mener Lukas at menigheten/ kirken (og bevisstheten om denne 
størrelsen) vokste fram over tid, eller regner han med pinsedag som «kirkens 
fødselsdag»?  Det finnes to måter å betrakte dette på:  
1)  En historisk betraktning vil legge vekt på den gradvise «kirkebevissthet» som vokser 

fram i Acta (hos Lukas):  Fra disippelflokken rundt Jesus til at de som fulgte Jesus blir 
oppfattet (av seg selv og andre) som en egen gruppe, Guds menighet.  Slik R. Hvalvik, s 
76ff. 

2)  En teologisk orientert betraktning som legger vekt på det prinsippielt nyskapende ved 
Åndssendelsen pinsedag, disippelflokken rundt Jesus blir et Åndsdøpt legeme, jf 1 Kor 
12,13. 

  
 Det er imidlertid ingen ting i veien for at disse to betraktningsmåtene kan leve side om 

side. 
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2. Ord som betegner de kristne i Acta 
 

BEGREP BRUK I NT HENVISNING 

Disipler Om enkeltpersoner  
Om menighetsmedlemmer  
I bruk bare i evangeliene - ikke i 
brevene! 
Ellers bare hos Ignatius 

9,10.26; 16,1; 21,16 
6,1; 9,26; 11,26; 20,30  
 
 
 
eks Ign Ef 1,2; Pol 2,1 

Brødre Om jødiske landsmenn 
Kristne av begge kjønn 
Som Paulus, i GT og hos Jesus 

2,29.37; 7,2 
1,15; 9,30; 11,1; 12,17 
Kol 1,2 
Mark 3,34f; Luk 22,32 

Kristne Første gang 
Om «kristustilhengere» 
Ellers bare hos Peter 
Hos Ignatius 

11,26; 26,28 
 
1 Pet 4,16 
Magn 4,1; Pol 7,3 

Nasareere Brukt av utenforstående 24,5 (jf ellers: 3,6; 4,10; 26,9) 

De som hører til veien Brukt 
«Veien» om den kristne 
tro/menigheten 
Andre uttrykk:  
Herrens vei og Guds vei 
Uttrykket enestående i NT (dog 2 
Pet 2,2), men i Dødehavsrullene 
om Qumran samfunnet!  

9,2 
19,9.23; 22,4 
 
 
18,26 og 18,26 

De troende Brukt 
= de Kristus-troende 

2,44; 4,32; 15,5; 18,27; 19,18 

 
 

3. Actas beskrivelse av hvordan man blir innlemmet i menigheten 
 
a. Uttrykk i Acta om dette: 

 
 De som tok imot hans ord, ble døpt, 2,41 
 Mange som hadde hørt budskapet, kom til tro, og tallet steg..., 4, 
 Mange kom til tro og vente om til Herren, 11,21b 
 Mange andre i Korint som hørte ham, kom til tro og ble døpt, 18,8b 

  
 Sentrale uttrykk: 

 Ta imot (evangeliet) 
 Komme til tro (på Jesus) 
 Vende om (til Herren) 
 Bli døpt  

 Sentralt: Mottakelse/tro, omvendelse og dåp! 
 
b. Altså: Tre sentrale begreper:  Tro, omvendelse og dåp 

 Begrepenes viktighet er bevitnet over 
 Merk at Lukas ikke lager en gjennomtenkt teologi av begrepene. 
 Karakteren og bruken disse begrepene i Acta er slik at de f eks kan brukes som 

begrunnelse både for baptistisk og mer sakramentalistisk dåpssyn! R. Hvalvik er imidlertid 
forsiktig med å trekke vidtgående dogmatiske slutninger ut fra Acta-materialet. 
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Kort gjennomgang av hvert enkelt begrep: 

 
1)  TRO 

 Bevitnet: 4,4; 11,20f; 13,48; 14,1; 17,12 

 Betydning:  Lukas sier lite om hvem troen er rettet inn mot, men noen ganger 
heter det at mennesker kommer til tro «på Herren», 5,14; 9,42; 11,17; 18,8.  Jf 
spesielt 16,31!  Tro = å ta imot budskapet/ordet, 2,41 Denne tro er en gave, jf 
uttrykksmåten i 14,27b; 16,14b) 

 Konsekvens:  Frelse og syndenes forlatelse, 10,43; 13,39; 16,31. 
2)  OMVENDELSE 

 Betvitnet:  3,19.26; 8,22; 14,15 26,18.20 

 Betydning: Brukes to ord:  Metanoein = om det man vender seg bort fra (gjøre 
bot!), og epistrefein = om det man vender seg til.  Også omvendelsen 
framstilles som en gave: 11,18 - så har Gud også latt hedningene vende om og 
vinne livet! 

 Konsekvens:  Omvendelsen har med det grunnleggende forhold til Herren å 
gjøre, jf 9,35; 11,21:  vende om til Herren/Gud.  En total endring av livskurs!  
Omvendelsen har også en etisk side:  Tales om gjerninger som svarer til  
omvendelsen, 26,20, og om omvendelse fra ondskap, 8,22. 

  3) DÅP 

 Bevitnet: Dåp som oftest omtalt i forbindesle med tro og omvendelse:  jf 2,38; 
8,12.38; 9,18; 10,48; 16,15; 16,33. 

 Betydning:  Ved innlemmelse i menigheten omtales dåp!  Dåpen blir i Acta 
ekspedert umiddelbart ved tro/omvendelse.  Ulikt seinere kirke som har en 
opplæringstid før dåp. 

 Konsekvens: Utsagnene i Acta om dåp/ menighetsinnlemmelse kan enten 
tolkes sakramentalisktisk (dåp gir syndenes forlatelse, 2,38; 22,16) eller mer 
billedlig eller symbolsk.  (Vekten legges da sterkere på troen/bekjenneslens 
betydning, jf samme skriftsteder!)   Beretningene om husstandsdåp (16,32f; 
18,8) kan vanskelig tas til inntekt for en sakramentalistisk barnedåpspraksis.  
Beretningene tjener heller i Acta til å fortelle om hvordan enkelte menigheter 
har startet som husfellesskap! 

 
 

4. Livet i de første kristne menighetene 
 
 Tre samleberetninger (summarier) i Acta om livet i urmenigheten: 
 1) 2,42-47: om det åndelige liv i menigheten 
 2) 4,32-35 og 2,44f: om det materielle liv i menigheten 

 3) 2,43; 4,33; 5,12a. og 15f:  om undergjerningene knyttet til apostlenes og  
  menighetens liv og forkynnelse 

  
a. Det åndelige liv i menigheten  
 
(1)  "Apostlenes lære": 
 
 Ordet "lære" (gr. didaché, subst; didásko, verb) har dobbelt betydning: 
 1) Undervisning, lærervirksomhet, opplæring. 
 2) Undervisningens innhold = lære. 
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 I urkristendommen er det en nær forbindelse mellom forkynnelse og lære, og 
lærevirksomheten er et iøynefallende trekk, både i de jødekristne- og hedningekristne 
menigheter (4,2; 5,28, 42; 11,26; 15,35; 18,11; 20,21; 28,31). Jfr. ordet i 13,12 om at 
undervisningen i Guds Ord ("Herrens lære") ble fulgt av undergjerninger! 

 
Undervisningen i kristendom hadde følgende hovedinnhold: 
1)  Undervisning om Jesus Kristus som er lærens sentrale innhold:  Apg 4,2 om Jesu død og 

oppstandelse.   
2)  Undervisning i kristen livsførsel.  Denne etiske undervisning skjedde i samsvar med Jesu 

ord i misjonsbefalingen om "å lære dem å holde alt det jeg har befalt dere." ( Mt 28,20). 
Med henvisning til Kristus har apostlene gitt etisk veiledning og innskjerper at de troende 
skal leve et rent liv (1 Tess 4,1-4). Jfr. Apg 15,20 og 21 om å holde seg borte fra hor og 
avgudsdyrkelse. 

3)  Undervisning i kristen tro. Til dette jf. Apg 11,26; Hebr 6,1-3). 
 
Apostlenes undervisning i kristendom var eneste rettesnor for liv og lære i den kristne 
menighet. 
Denne læreautoritet hadde de i kraft av sin apostelstilling (apostolat), jfr. f.eks. Ef 2,20. 
Apostlenes undervisning ble senere nedfelt i de nytestamentlige skrifter som er den eneste 
norm for kristentro og kristenliv.  
 
 

(2)  "Samfunnet". 
 

Ordet "samfunn" (gr. koinonía) kommer fra en rot (koinon) som betyr "ha del i noe sammen 
med noen".  Ordet er ellers avledet fra en form (koinos) som betyr "almen", "felles". 
 
 Samfunnet var et trosfellesskap:  

 "Alle som var blitt troende, holdt sammen..." (2,44). "Hele flokken av de troende var ett i 
hjerte og sinn..." (4,32).   

  
 Samfunnet var et gudstjenestefelleskap.   

Ordet for "å holde gudstjeneste" (gr. leiturgéo) finner vi i Apg 13,2: "En gang de holdt 
gudstjeneste..."  I profan språkbruk betyr ordet "offentlig tjeneste", bl.a. å foreta religiøse 
og kultiske handlinger. I GT (LXX) brukes ordet om den jødiske tempeltjeneste. (Jfr. Hebr 
10,11).  
De kristnes menighetssamlinger hadde både en offentlig og mer privat karakter:  
1)  De troende (i Jerusalem) kom sammen på tempelplassen (2,46), og det ser ut som 
Salomos buegang ble deres faste samlingsplass (5,12).  
2)  De troende kom sammen i husene og hadde husmøter for å oppbygge hverandre og 
på den måten styrke fellesskapet. Her ser vi for oss den mer interne menighetsforsamling 
hvor det ble forkynt og undervist (jfr. 20,7ff) og hvor menigheten hadde både 
nattverdfellesskap (2,46b) og bønnefellesskap (4,23ff). 
Dette skille mellom to slags gudstjenestesamvær møter vi også i begynnelsen av 2. årh. 
(Plinius' brev til keiser Trajan, ca. 112 e.Kr.). 

 
 Samfunnet var et eiendomsfellesskap:   

"...De hadde alt felles. De solgte sine eiendommer og annet gods og delte ut til alle 
ettersom enhver trengte det." (2,44-45).    

"...Ingen kalte det han eide for sitt eget; de hadde alt felles." (4,32). 
Til dette - se neste punkt! 
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(3)   "Brødsbrytelsen". 
 
 Brødsbrytelsen er her antakeligvis et fellesmåltid.  Nattverden kan ha vært en del av  

dette, men det er utsikkert.  De fleste fortolkere mener at det her kun er tale om et 
fellesmåltid. (Jf. for øvrig1 Kor 10,16 som  taler om nattverdskalken og nattverdsbrødet. Jfr. 
også det følgende kap. 11,17ff som taler om "Herrens nattverd" (NO 30, gr. kyriakón deípon) 
og Apg 20,7 som omtaler en nattverdsamling.) 

  
I urmenigheten ble nattverden for øvrig feiret i forbindelse med et kjærlighetsmåltid (agape). 
Jfr. Apg 2,46; 1 Kor 11,20ff; Jud v. 12. I begynnelsen av 2. årh. var fremdeles nattverden 
knyttet sammen med agape (Ignatius' brev og Apostellæren, Didaché), men var adskilt fra 
agapemåltidet som en egen handling. 

 
 
(4)  "Bønnene". 
 

Ordet "bønnene" (gr. prosevchaí) er flertallsordet for det mest vanlige ord for bønn (gr. 
prosevché) som alltid brukes om bønn til Gud.   

 "Bønnene" er menighetens fellesbønn (iflg. smn.h. i 2,42).  
 
 Menighetens fellesbønn ble vanligvis holdt på to bønnesteder: 

1)  Felles bønn i templet ("Bedehuset", Mt 21,13).  Jfr. Lk 24,53; Apg 3,1ff.  
2)  Felles bønn i hjemmene. Se følgende steder i Apostlenes gjerninger: 1,13-14;1,24-26; 

4,23-31; 12,5ff. 
 
 
b. Det materielle fellesskap 
  

 Hva slags eiendomsfellesskap er det Acta beskriver? 
 De troende delte altså med hverandre materielle goder slik at ingen i menigheten led nød. 

Denne form for eiendomsfellesskap var ikke av tvang, med opphevelse av den private 
eiendomsrett, men var basert på frivillighet (5,4), spontan giverglede og innbyrdes omsorg 
og kjærlighet (4,32ff), kalt "religiøs kjærlighetskommunisme".   

 
Den form for eiendomsfellesskap som særpreget urmenigheten i Jerusalem, mister vi snart 
sporet av. Men selv om denne spesielle form for eiendomsfellesskap forsvant, var 
kjærlighetens omsorg tilstede i de kristne menigheter. Et eksempel på dette var 
innsamlingen av midler til modermenigheten i Jerusalem (2 Kor kap. 8-9). Det er betegnende 
at denne innsamling (kollekt) nettopp ble kalt "koinonía" (Rom 15,26) som uttrykk for 
samfunn og solidaritet også på det materielle plan. 
 
 Den ordnende omsorgen for de fattige omtalt i Acta 6: 
Apg 6,1ff forteller også at omsorgen for de fattige i menigheten etterhvert kom i ordnede 
forhold.  De syv som blir valgt til matudelingsjobben kan sees på som menighetens første 
valgte diakoner, selv om substantivet diakonia (tjeneste) ikke finnes i teksten.  For øvrig 
framstilles både apostenes forkynnertjeneste og matutdelingen som diakonein (verb=å 
tjene)!   
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c. Tegn og under som en del av menighetens liv 
  

 Se egen oversikt over tegn og under i Acta 
 Hvem utvirker tegn og under i Acta?  Apostlene står sentralt, jf 2,43; 5,12, men tegne og 

under er også knyttet til andres tjeneste, Stefanus, 6,8; Filip, 8,6ff; Paulus og Barnabas, 
14,3; 15,12. 

 Hvordan blir tegn og under forstått i Acta?  Den hellenistiske omverden forstod 
undergjørere som guddommelige mennesker.  Dette gjenspeiles f eks i 14,8ff og 28,3ff.  I 
Acta framstilles tegn og under som den treenige Guds verk: 
1)  Tegn og under gjort ved apostlenes/ de troendes hender var Guds verk, jf 15,12 og 

14,3. 
2)  Det er også den opphøyde Jesus Kristus som bevirker undrene, jf 3,12; 9,34. 
3)  Tegn og under er også en konsekvens av Åndens virksomhet, jf 2,19, 22 og 43.  Jf også 

10,38; 6,8. 
 Hva er undrenes funksjon i Acta? 

4)  Undrene ser ut til å ha hatt en stadfestende og bekreftende funksjon i forhold til 
forkynnelsen.  Dette er spesielt tydelig i 14,3.  

5)  I forlengelsen av dette kan det også sies at undrene kan også ha hatt en mer 
oppmerksomhetsvekkende funksjon.  De skapte oppmerksomhet og nyskjerrighet for 
evangeliet, jf 8,5ff; 9,35.42. 

 
 
 
  

 


