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Ifølge Markus1 
 

 
I Galilæa og omegn 
 
 
Johannes Døberen 
Baggrunden for frihedsbudskabet2 om Je-

sus Kristus,3 findes beskrevet hos profe-

ten Jesajas,4 der skriver:  

”Se, jeg sender min engel for dit ansigt.  

Han vil berede din vej.  

En røst råber i ørkenen:  

Ban vejen for din Gud,  

gør hans stier jævne.” 

 

Det var på den baggrund, Johannes Dø-

beren5 trådte frem i ørkenen og prædikede 

livsforvandlende dåb, så man kunne opnå 

Guds tilgivelse. Og alle fra hele Judæa og 

Jerusalem kom ud til ham og blev døbt i 

Jordanfloden, samtidig med at de be-

kendte deres svigt.  

Johannes var klædt i kameluld med et læ-

derbælte om livet. Han levede mestendels 

af græshopper og vildhonning.  

I sin prædiken sagde han bl.a.:  

”Efter mig kommer der én, der er stærkere 

end mig – én, hvis sandalrem jeg ikke er 

 

1 Dette ’evangelium’ anses for at være det ældste – 
muligvis forfattet kort efter 70 – antageligt i Rom. 
Måske som et modevangelium til romernes ’evan-
gelium’ om sejren over judæerne og Jerusalems 
ødelæggelse i året 70 e.Kr. 
2 euaggelion – som regel ikke oversat men gengivet 
evangelium. Jeg oversætter generelt med ’friheds-
budskab’. 
3 Kristos – som regel ikke oversat, men gengivet 
med Kristus eller Messias. Det betyder ’den sal-
vede (konge)’ med henvisning til det gamle kro-
ningsritual i Judæa. 
4 Jesajas var en af de fire store profeter i Det 
gamle Testamente. Første del af citatet er nu fra 
profeten Malakias. 

værdig til at bøje mig ned og løse. Jeg dø-

ber jer med vand, men han skal døbe jer 

med hellig ånd.” 

 

2. En af dagene hændte det så hverken 

værre eller bedre, end at Jesus selv kom 

gående fra Nazareth i Galilæa, og han blev 

så døbt i Jordan af Johannes. Og straks 

da han steg op af vandet, så han Himlen 

flænges og ånden stige ned over sig lige-

som en due, mens en stemme lød fra Him-

len: Du er min søn, min elskede – dig fryder 

jeg mig over. 

 

Udfordringen 
3. Straks efter fører ånden Jesus ud i ør-

kenen, hvor han opholdt sig i fyrre dage 

og blev udfordret af Satan.6 Han levede 

sammen med de vilde dyr, men englene 

kom og hjalp ham. 

 
Kaldet til nyt liv 

4. Efter at Johannes senere var blevet ar-

resteret, kom Jesus til Galilæa, hvor han 

begejstret forkyndte frihedsbudskabet fra 

Gud selv: ”Tiden er kommet, hvor Guds 

rige er ved at bryde frem. Så læg jeres liv 

om og hengiv jer7 helt og holdent til det 

glædelige budskab!” 

5. Engang da han således gik langs med 

Galilæasøen, fik han øje på brødrene 

5 Johannes Døberen var antagelig en af tidens 
mange apokalyptiske profeter, der forudså Guds 
snarlige indgriben i verden. Derfor kaldte han til 
omvendelse og anger, så man rensede og velforbe-
redte kunne møde Gud selv, når han kom for at 
befri sit folk.  
6 Satan - Guds modstander - kæmper fortællingen 
igennem mod Guds søn i forskellige skikkelser. 
Frihedsbudskabet (evangeliet) er budskabet om 
Jesus’ endelige sejr over Satan. 
7 pisteuete – egentlig: ’tro på’, men der ligger noget 
dybere og langt mere livsforvandlende i ordet end 
blot en antagelse eller accept. Derfor oversætter 
jeg generelt ordet med hengivenhed eller overgi-
velse. 
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Simon og Andreas, der var ved at kaste 

deres garn ud i søen – fiskere, som de var. 

”Kom med mig!” sagde Jesus til dem, ”så 

vil jeg gøre jer til menneskefiskere!” Og 

straks lod de garn være garn og gik med 

ham. 

Efter at have gået et lille stykke fik han øje 

på brødrene Jakob og Johannes – det var 

Zebedæus’ sønner. De sad i båden og bø-

dede deres garn. I samme øjeblik han 

kaldte på dem, forlod de uden videre deres 

far, Zebedæus, der sad i båden sammen 

med daglejerne, og gik deres vej sammen 

med Jesus.  

 
En uren ånd 

6. En dag kommer de ind i Kapernaum. 

Det var sabbat,8 så han gik straks ind i 

synagogen og underviste. Folk blev forun-

drede over hans lære, for han underviste 

dem med en egen autoritet og slet ikke 

som teologerne.9 

Mens de nu var i synagogen, dukkede der 

pludselig en mand op med en uren ånd, 

og han råbte og skreg: ”Hvad vil du os, Je-

sus, nazarener? Er du kommet for at øde-

lægge os? Vi ved, hvem du er: du er Guds 

hellige!”   

Men Jesus truede ad ham og sagde: ”Ti 

stille og kom ud af manden, du, urene 

ånd!”  

Den urene ånd sled i ham, så han ligefrem 

fik kramper, og med et højt skrig fór den 

ud af ham.  

Alle blev forfærdede og spurgte hinanden: 

”Hvad er dog dette? En ny mester med 

stor autoritet, så han ligefrem befaler over 

de urene ånder – og de adlyder ham!”  

 

8 Den jødiske hviledag (vores lørdag). Jf. det fjerde 
bud: Glem ikke at holde hviledagen hellig. Over-
holdelsen af sabbatshvilen er sammen med om-
skærelsen de konstituerende tegn på at være jøde. 

Og rygtet om ham gik straks ud overalt i 

hele det omliggende Galilæa. 
 
Helbredelser i Kapernaum og hele Ga-
lilæa 

Straks de var kommet ud af synagogen, 

tog de ind i Simons og Andreas’ hjem sam-

men med Jakob og Johannes. Simons svi-

germor lå imidlertid syg med feber, og de 

fortalte ham straks om hende. Han gik 

hen til hende, tog hende ved hånden og 

rejste hende op. Da forlod feberen hende, 

og hun kunne varte dem op.  

Da det blev aften, og solen var gået ned, 

førte folk alle de syge og dæmonbesatte 

hen til ham. Hele byen var samlet udenfor 

døren. Han helbredte mange med forskel-

lige sygdomme, og han uddrev mange dæ-

moner, men han tillod ikke dæmonerne at 

tale, fordi de jo genkendte ham.  

 

7. Meget tidligt, mens det endnu var nat, 

stod han op og gik ud til et ensomt sted, 

og dér bad han. Simon og de andre fulgte 

imidlertid efter ham, og da de fandt ham, 

sagde de til ham: ”Alle leder efter dig.” 

8.”Lad os gå en anden vej hen til naboby-

erne, så jeg også kan prædike dér,” sagde 

han. ”Det er jo derfor, jeg er stået frem.” 

Og han kom og prædikede i deres synago-

ger i hele Galilæa, og han uddrev dæmo-

nerne. 

 
En spedalsk 

På et tidspunkt kommer der en spedalsk 

hen til Jesus. Han faldt ned på sine knæ 

og tryglede ham: ”Hvis du vil, kan du 

rense mig.” 

9 grammateis – egentlig skrivere - datidens teolo-
ger. Ofte oversat med ’skriftkloge’. 
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Fuld af medlidenhed strakte han hånden 

ud, rørte ved ham og sagde: ”Det vil jeg 

da. Bliv ren!” 

Straks forlod spedalskheden ham, og han 

blev ren. 

Men Jesus advarede ham, idet han straks 

sendte ham afsted: ”Sørg nu for, at du 

ikke siger noget til nogen, men gå hen og 

vis dig frem for præsten og giv som offer-

gave for din renselse, hvad Moses har fo-

reskrevet, så de bliver overbevist.” 

Men så snart manden var gået, begyndte 

han at prædike helt vildt og udbrede ryg-

tet om Jesus, så han til sidst ikke kunne 

gå åbenlyst ind i en by, men måtte holde 

sig ude på ensomme steder. Her kom de 

så alligevel til ham alle vegne fra. 

 
En lam 

9. Efter nogle dage kommer Jesus igen 

ind i Kapernaum og rygtet gik, at han var 

hjemme. 

Straks samledes der så mange, så der 

ikke var mere plads – end ikke foran dø-

ren - mens han prædikede for dem.  

Imidlertid var der nogen, der ville hen til 

ham med en lam, der måtte bæres af fire 

mand, men de kunne ikke komme helt 

hen til ham på grund af folkemængden. 

Så gik de op og fjernede taget over det 

sted, hvor Jesus stod, og da de havde fået 

det af, sænkede de madrassen ned, som 

den lamme lå på. Da Jesus så deres store 

hengivenhed, siger han til den lamme: 

”Barnlille, du er tilgivet!” 

 
10

 hyios tou anthråpou: egentlig ’menneskets søn’. 
Guds søn i menneskeskikkelse. Jesus som han 
tager sig ud set med Guds øjne – lidt i stil med 
f.eks. ’løveunge’, der jo også beskriver dyret set 
med menneskers øjne. Jf. Daniels Bog kap. 7,13, 
der omtaler en vision med Menneskesønnens 

Nu sad der nogle teologer, og de tænkte i 

deres stille sind: 

”Hvorfor siger han det? Det er jo blasfemi! 

Hvem kan tilgive andre end én – nemlig 

Gud?” 

Jesus forstod med det samme i sin ånd, 

at de tænkte således ved sig selv, så han 

siger til dem: ”Hvorfor tænker I således i 

jeres hjerter? Er det nemmere at sige til 

den lamme her: - Du er tilgivet! end at 

sige: - Rejs dig op, tag din madras og gå 

hjem? Men nu kan I lære, at Menneske-

sønnen10 har magt til at tilgive her på jor-

den.”  

Derpå siger han til den lamme: ”Jeg siger 

dig, rejs dig op, tag din madras og gå 

hjem!” 

Og den lamme rejste sig op, tog straks 

madrassen og gik sin vej lige for næsen af 

dem alle sammen, så de blev ude af sig 

selv, lovpriste Gud og sagde: Aldrig - al-

drig har vi set magen! 
Omgangskredsen 

10. Atter gik han ud langs søen, hvor hele 

folkemængden kom ud til ham, og her un-

derviste han dem.  

Da han bagefter gik videre, fik han øje på 

Jakob,11 Alfæus’ søn, der sad ved sin told-

bod, og han siger til ham: ”Kom med mig!” 

Og han rejste sig op og gik med ham.  

 

11. Når Jesus sad til bords hjemme hos 

sig selv, hændte det, at en del toldere12 og 

syndere delte bord med ham og hans di-

sciple. Dem var der nemlig mange af.  

genkomst på Himlens skyer, som gentages flere 
stedet i Det nye Testamente. 
11 Nogle håndskrifter skriver ’Levi’, men i den se-
nere fortegnelse over disciplene omtales han som 
Jakob. Se afsnit 16. 
12 Toldere blev almindeligvis anset for gemene og 
korrupte, fordi de tjente penge på at forarme folk 
bl.a. som skatteopkrævere for romerne. 
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Også nogle af teologerne blandt farisæ-

erne13 fulgte efter ham, og da de opda-

gede, at han spiste sammen med syn-

derne og tolderne, sagde de til hans disci-

ple: ”Hvorfor spiser han dog sammen med 

den slags mennesker?” 

Da Jesus hørte det, sagde han til dem: 

”De raske har ikke brug for læge, men det 

har de syge. Jeg er ikke kommet for at 

kalde på retfærdige, men på syndere.” 
 
Om faste 

12. Både Johannes’ disciple og farisæer-

nes disciple fastede. Derfor gik nogle af 

dem hen og spurgte Jesus: ”Hvordan kan 

det være, at Johannes’ disciple og farisæ-

ernes disciple faster, men dine disciple fa-

ster ikke?”  

”Kan brudesvendene14 faste, mens brud-

gommen er sammen med dem?” siger Je-

sus til dem. ”Nej, så længe der er bryllups-

fest, kan de selvfølgelig ikke faste. Men 

der kommer en tid, hvor brudgommen 

skal tages fra dem, og til den tid skal de 

faste.  

 

Ingen syr en ny lap på noget gammelt tøj, 

for at den nye lap ikke skal rive tøjet i 

stykker, når den krymper, så hullet bare 

bliver værre. Og ingen hælder ny vin på 

gamle vinsække, for at vinen ikke skal 

sprænge vinsækkene, så både vin og 

sække bliver ødelagt. Nej, ny vin på nye 

sække!” 

 

 

13 De afsondrede. Medlemmer af et nationalistisk 
religiøst parti, der anså en rigoristisk lovoverhol-
delse for afgørende for Israels frelse. Minder om 
nutidens Taliban i Islam. Paulus var farisæer. 
14 Egentlig: ’brudekammerets sønner’ 
15 Sagnkonge med mytologisk karakter fra Israels 
fortid – angiveligt o. 1000 f.Kr. Beskrevet i Bibelen 
fra 1. Samuelsbog kap. 16 over hele 2. 

Om sabbatsregler 

13. Engang på en sabbat gik Jesus igen-

nem nogle kornmarker, og mens de gik, 

begyndte hans disciple at plukke kornak-

sene. Så sagde farisæerne til ham: 

”Se nu der! Hvorfor gør de noget på sab-

batten, som de ikke må?” 

”Har I aldrig læst, hvad David15 gjorde, 

dengang han kom i nød og sultede - både 

han og de, der var sammen med ham?” 

svarede Jesus. ”Hvordan han gik ind i 

Guds hus (det var mens Abjatar var før-

stepræst) og spiste alterbrødene, som det 

ellers kun var tilladt præsterne at spise – 

og han gav også dem, der var sammen 

med ham?  

Sabbatten blev til for menneskets skyld – 

det er ikke mennesket, der er til for sab-

battens skyld! Derfor er Menneskesønnen 

også herre over sabbatten.” 

 

14. Engang kom Jesus atter ind i synago-

gen. Dér sad der en mand med en forkrøb-

let hånd, og folk holdt øje med ham, om 

han ville helbrede ham på sabbatten, så 

de kunne anklage ham. Så sagde han til 

manden med den forkrøblede hånd: ”Stil 

dig frem her i midten!”  

”Sig mig engang, er det tilladt at gøre godt 

eller ondt på sabbatten,” sagde han til de 

andre, ”at redde liv eller slå ihjel?” Men de 

tav, og han så vredt rundt på dem, fyldt 

med sorg over deres hårde hjerter. 

Samuelsbog til 1. Kongebog kap. 2. David blev an-
set for den udvalgte retmæssige (salvede) konge 
over Israel, og hans storrige fik mytologisk karak-
ter af det strålende rige, Israel før eller senere ville 
vende tilbage til efter alle ydmygelserne og neder-
lagene. Når Jesus kaldes Davids søn, er det fordi, 
man tillægger Jesus rollen som genopretter af 
dette strålende rige for Israel. 



 

8 

 

”Ræk hånden frem!” siger han så til man-

den. Og idet han rakte den frem, blev 

hans hånd helbredt. 

Da farisæerne kom ud, gik de straks i 

samråd med herodianerne16 om, hvordan 

de kunne få ham slået ihjel. 

 
De tolv disciple 

15. Jesus trak sig nu tilbage til søen sam-

men med sine disciple, og en stor menne-

skemængde fra Galilæa og Judæa fulgte 

med - også fra Jerusalem og fra landet øst 

for Jordan. Selv fra egnene omkring Tyrus 

og Sidon17 kom en stor mængde til ham, 

da de hørte om, hvad han havde gjort. Så 

bad han sine disciple om, at en båd skulle 

ligge klar til ham på grund af folkemæng-

den, så de ikke skulle trænges helt sam-

men omkring ham. (Han helbredte jo 

mange, så de pressede på for at komme til 

at røre ved ham - alle dem med syg-

domme). Og når de urene ånder fik øje på 

ham, faldt de ned for ham og råbte: ”Du 

er Guds søn!”  

Men han truede voldsomt ad dem, for at 

de ikke skulle afsløre ham. Senere gik han 

op på bjerget og sammenkaldte dem, han 

selv ville, og de kom hen til ham.  

16. Her udpegede han tolv, som han også 

kaldte apostle.18 De skulle være sammen 

med ham, og dem kunne han sende ud for 

at prædike - med magt til at helbrede de 

syge og uddrive dæmonerne.  

Ja, han udpegede De Tolv, og han tillagde 

Simon navnet Petrus. Ellers var det Jakob 

 

16Tilhængere eller måske ligefrem medlemmer af 
dynastiet Herodes, der i mange år beklædte kon-
getronerne og førstepræsteembedet i Palæstina. 
De var indsat af romerne og dermed venligt stemt 
overfor – og nød godt af - samarbejdspolitikken i 
modsætning til farisæerne og de fleste andre reli-
giøse og nationale bevægelser. 
17 Havnebyer nord for Israel i det daværende Føni-
kien – det nuværende Libanon 

og Johannes, Zebedæus’ sønner, som han 

gav tilnavnet Boanerges (det betyder Tor-

densønner). Og det var Andreas og Filip og 

Bartholomæus og Matthæus og Thomas 

og Jakob, Alfæus’ søn og Thadæus og Si-

mon Kanaanæeren og endelig Judas Iska-

riot19 - det var ham, der senere skulle for-

råde ham.  

 
Han er ude af sig selv! 

Da han kom hjem igen, samledes folke-

skaren på ny omkring dem, så de dårligt 

nok var i stand til at få sig en bid brød. Da 

hans familie fik nys om det, tog de ud for 

at få fat på ham, for de mente, at han var 

ude af sig selv. Også de teologer, der var 

kommet ned fra Jerusalem, påstod at han 

var besat af Beelzebul,20 og at det var ved 

dæmonernes fyrste, han uddrev dæmo-

nerne. Så kaldte han dem til sig og sagde 

til dem med et billede: 

”Sig mig, hvordan kan Satan uddrive Sa-

tan? Hvis et rige er i splid med sig selv, så 

er sådan et rige ikke i stand til at bestå, 

og hvis et hus er i splid med sig selv, er 

det hus heller ikke i stand til at bestå. Så 

hvis Satan nu har rejst sig imod sig selv 

og er kommet i splid, er han ikke i stand 

til at bestå, og så er det ude med ham.  

Men nu er der ingen, der kan komme ind 

i den stærke mands hus og plyndre hans 

ejendele, medmindre han først binder den 

stærke mand. Først da kan han plyndre 

hans hus.  

18 apostoloi – dvs. udsendte. Talsystemet i oldtiden 
var et tolvtalssystem i modsætning til vores titals-
system, så tolv var et ’rundt’ tal. 
19 Navnet betyder sandsynligvis ’Manden fra 
Kerijjot’ – en by i Judæa. 
20 Dæmonernes fyrste, Satan selv – oprindeligt for-
bundet med frugtbarhedsguden Baal, der var ka-
naanæernes Gud. 
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Jeg kan godt fortælle jer: alt vil blive tilgi-

vet menneskenes sønner - selv bespottel-

ser, så mange de end måtte bespotte - 

men den, der bespotter den hellige ånd, 

vil aldrig blive tilgivet, men er skyldig i en 

evig forbrydelse! Amen!”21 (Det var jo en 

reaktion på det, de sagde, om at han 

havde en uren ånd.) 

 

Hvem er min mor?  
Så dukker hans mor og hans brødre op. 

De står udenfor og sender bud for at kalde 

ham ud. Der sad en masse mennesker 

omkring ham, og de siger til ham: ”Hør, 

din mor og dine brødre står udenfor. De 

leder efter dig.” 

”Hvem er min mor og mine brødre?” sva-

rede han dem.  

Så så han rundt på dem, der sad i kred-

sen omkring sig. 

”Se,” sagde han, ”her er min mor og mine 

brødre. Den, der gør Guds vilje, det er min 

bror og søster og mor.”  

 
Fortællinger om Guds rige 

17. Nu begyndte Jesus igen at undervise 

ved søen, hvor en stor folkemængde flok-

kedes om ham, så han måtte gå ombord i 

en båd og sætte ud på søen, mens hele 

skaren stod inde på stranden. Han under-

viste dem med fortællinger om mangt og 

meget og fortalte dem bl.a. følgende: 

”Hør her! Der var engang en bonde,22 der 

gik ud for at så. Mens han såede, hændte 

det, at noget faldt på vejen, så fuglene 

kom og spiste det. Andet faldt på klippe-

grund, hvor der ikke var meget jord, så 

det spirede straks, fordi det ikke havde 

særlig dyb jord, men da solen stod op, 

 

21 Amen er et aramæisk ord, der ofte bruges af Je-
sus som en bekræftelse: Sandelig siger jeg jer … 

blev det svedet, og fordi det ikke havde 

rod, visnede det bort. Andet igen faldt i 

tjørnekrat, og krattet voksede op og kvalte 

det, så det ikke bar frugt. Men noget faldt 

i den gode jord, og det bar frugt. Det gro-

ede og voksede. Noget bar tredive fold – 

noget tres – ja, noget hundrede fold!” 

(Den, der har ører at høre med, han skal 

høre efter!)  

18. Bagefter, da folkeskaren var gået, 

spurgte hans nærmeste og De Tolv ham 

ud om fortællingen, og han sagde til dem: 

”Til jer er Guds riges mysterium blevet gi-

vet, men til dem udenfor bliver alt fortalt i 

billeder. De har det jo med at:  

se og se og dog intet indse –  

høre og høre og dog intet fatte,  

så de aldrig lægger deres liv om  

og får tilgivelse. 

Men sig mig engang, forstår I ikke denne 

fortælling? Hvordan vil I så forstå fortæl-

linger i det hele taget? Altså, bonden, der 

sår, sår Guds fortælling. De, der lignes 

med vejen, det er dem, hvor fortællingen 

sås, og straks, de hører den, kommer Sa-

tan og snupper den fortælling, der blev 

sået i dem. På samme måde med dem, der 

lignes med klippen. Når de hører fortæl-

lingen, tager de straks imod den med 

glæde, men da de ikke har rod i sig og blot 

er overfladiske, så falder de fra ved den 

mindste trængsel eller forfølgelse på 

grund af fortællingen. Andre er dem, der 

lignes med tjørnekrat. Det er dem, der nok 

har hørt fortællingen, men tidens bekym-

ringer, rigdommens bedrag og begær efter 

flere ting kommer ind og kvæler fortællin-

gen, så den ikke bærer frugt. Men så er 

der dem, der lignes med den gode jord – 

Ordet bruges ofte i gudstjenestens liturgi som 
korsvar efter bønner og læsninger. 
22 Egentlig: ’en såer’. 
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dem, der hører fortællingen og tager imod 

den og bærer frugt – nogle tredive fold, 

nogle tres – ja, nogle hundrede fold! 

 

Man tager vel ikke et lys frem for at stille 

det under kurven eller under sengen? Er 

det ikke for at sætte det på lysestagen? 

Der er intet, som er skjult, der ikke skal 

komme frem i lyset – intet hemmeligt, der 

ikke skal komme for en dag.”  

(Den, der har ører at høre med, han skal 

høre efter!) 

  

”Hør nu efter!” sagde han også til dem, 

”med det mål, I måler, skal I selv tilmåles 

– ja, I skal få mere. For den som har, til 

ham skal der gives, og den, som ikke har 

– ja, selv det, som han har, det skal tages 

fra ham. 

 

Således er det med Guds rige – som et 

menneske, der strør sæden på jorden. Og 

han sover og står op – nat og dag – og sæ-

den spirer og vokser. Han aner ikke hvor-

dan. Af sig selv frembringer jorden frugt – 

først plante, så aks og så fuld kerne i ak-

set. Men når kornet tilbyder sig selv, sen-

der han straks folk ud med seglen, for 

høsttiden er kommet. 

 

Hvad skal vi sammenligne Guds rige med 

- med hvilket billede skal vi afbilde det? 

Med et sennepskorn, som sås på jorden. 

Det er det mindste af alle sædekorn, men 

når det først er sået, vokser det op og bli-

ver større end alle de fine urter og grønt-

sager og skyder store grene, så Himlens 

fugle kan bygge rede i dets skygge.” 

 

 

23 didaskalæ - egentlig: Lærer! 

Med mange af den slags historier fortalte 

han Guds fortælling til dem – som de nu 

kunne høre den. Det var kun i billeder, 

han talte til dem, men i enerum forklarede 

han det hele for sine disciple. 

 
Stormvejr på søen 

19. En dag henimod aften siger han til 

dem: 

”Lad os tage over på den anden side af 

søen.” 

Så forlod de menneskemængden og tog 

med ham i båden. Der var også andre 

både sammen med dem.  

Nu rejste der sig en stærk storm. Bølgerne 

slog ind i båden, så den snart blev fyldt 

med vand. Selv lå Jesus i agterstavnen på 

en pude og sov. Så vækkede de ham og 

sagde: 

”Mester!23 er du da fuldkommen ligeglad 

med at vi går under?”  

Han rejste sig op, truede ad vinden og 

sagde til søen: 

”Stille nu! Fald til ro!” 

Og vinden løjede af, og der blev helt stille. 

”Hvorfor er I så bange?” sagde han til dem, 

”har I da slet ingen tillid til mig?” 

Og de blev ramt af stor frygt og sagde til 

hinanden: 

”Hvem er dog han, at selv vinden og søen 

adlyder ham?” 

 

Så kom de over til den anden side af søen 

– til gerasenernes24 land. 
 
Legion 

20. Da Jesus steg ud af båden, kom der 

pludselig en mand med en uren ånd hen 

24 Gerasa lå ca. 50 km sydøst for Galilæasøen i 
det nuværende Jordan. Byen, der blev genopdaget 
i 1806, bærer i dag navnet Jerash. 
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imod ham fra klippehulerne.25 Disse huler 

var hans hjem, og ingen var længere i 

stand til at binde ham – end ikke med 

lænker. Mange gange var han ellers blevet 

bundet både med sjækler og lænker, men 

lænkerne blev revet over og sjæklerne 

splittet ad, så ingen kunne tæmme ham. 

Nat og dag opholdt han sig i hulerne og på 

bjergene, og han skreg og skar sig selv 

med sten. Da han så Jesus langt borte fra, 

kom han løbende og bøjede sig ned for 

ham, mens han råbte med høj røst: 

”Hvad vil du mig, Jesus, søn af den høje-

ste Gud? Pin mig ikke, for Guds skyld! Jeg 

beder dig!” 

”Kom ud, du urene ånd! Kom ud af men-

nesket!” sagde Jesus til ham, og spurgte 

så: 

”Hvad er egentlig dit navn?” 

”Legion26 er mit navn,” svarede han, ”for 

vi er mange.”  

Og han tryglede ham igen og igen om ikke 

at sende dem ud af landet.  

Nu var der tæt på bjerget en stor flok svin, 

der gik og græssede, så de bad ham: 

”Send os over i svinene dér, så vi kan 

komme ind i dem!” 

Det gav han dem lov til, og da de urene 

ånder var kommet ud, fór de over i svi-

nene, så flokken tumlede ned ad skræn-

ten og ud i søen. Der var omkring et par 

tusind svin, der således druknede i søen.  

De, der passede dem, flygtede, og de for-

talte om det både i by og på land.  

Senere kom folk ud for at se, hvad der var 

sket. De kom hen til Jesus og så den dæ-

monbesatte – ham, der havde haft legio-

nen – sidde fuldt påklædt og ved sans og 

samling. Det gjorde dem meget bange. De, 

 

25 Egentlig: gravene 
26 Betegnelsen for en romersk hærafdeling på 3-
6.000 mand plus kavaleri. 

der havde set det, fortalte dem så, hvor-

dan det var gået for sig med den dæmon-

besatte og om svinene. Så bad de ham om 

at forlade deres områder.  

Da han var ved at gå ombord i båden, 

tryglede han, der havde været besat, Je-

sus om at måtte være sammen med ham. 

Det fik han nu ikke lov til, men Jesus 

sagde til ham: 

”Gå hjem til dine egne og fortæl dem, hvor 

meget din Gud har gjort for dig – hvordan 

han forbarmede sig over dig.” 

Så tog manden bort og begyndte at for-

kynde i Dekapolis,27 hvor meget Jesus 

havde gjort for ham – og alle undrede sig. 
 
Tillid 

21. Da Jesus igen var kommet over på den 

anden side, samledes en stor folkeskare 

omkring ham, så han blev dér ved søen. 

Nu kom en af synagogeforstanderne hen 

til ham – han hed Jairus. Da han fik øje 

på ham, faldt han ned for hans fødder, 

bønfaldt ham og sagde: 

”Min lille datter er ved at dø… om du dog 

ville komme og lægge hænderne på hende, 

så hun kunne blive frelst og leve!”  

Så gik Jesus af sted med ham, fulgt af en 

stor menneskemængde, der stimlede 

sammen omkring ham.  

En af dem var en kvinde, der havde haft 

blødninger gennem tolv år, og som havde 

udstået meget af mange læger, så hun 

havde brugt alt, hvad hun ejede, uden at 

det på nogen måde havde hjulpet hende. 

Snarere var det blevet værre. Hun havde 

hørt om Jesus, og nu kom hun gående 

bagfra gennem mængden og rørte ved han 

tøj.  

27 Dekapolis var et forbund bestående af ti ikke-jø-
diske byer – de fleste i Østjordanlandet. 
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”Hvis bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg 

rask,” tænkte hun. 

Og straks tørrede hendes blodstrømme 

ind, og hun mærkede på sin krop, at hun 

var blevet helbredt for lidelsen. Da Jesus 

mærkede, hvordan kraften pludselig for-

lod ham, vendte han sig om imod mæng-

den og sagde: 

”Hvem var det, der rørte ved mit tøj?” 

”Du kan jo se, hvordan mængden trænger 

sig ind på dig,” sagde hans disciple, ”og så 

spørger du, hvem der rørte ved dig?” 

Men han så sig stadig omkring for at finde 

den, der havde gjort det. 

Kvinden, der rystede og bævede, fordi hun 

vidste, hvad der var sket med hende, kom 

nu frem, faldt ned foran ham og fortalte 

ham hele sandheden. Så sagde han til 

hende: 

”Kære datter, det er din egen tiltro, der 

har helbredt dig. Gå med fred og forbliv 

helbredt for din lidelse!” 

Mens han endnu talte, kommer de fra sy-

nagogeforstanderens hus og fortæller: 

”Din datter er død! hvorfor plage mesteren 

mere?”  

Da Jesus hørte det, sagde han til synago-

geforstanderen: 

”Du skal ikke være bange! Hold kun fast i 

din tillid!” Og han tillod ingen at følge ham 

undtagen Petrus og brødrene Jakob og 

Johannes. Så kom han til synagogefor-

standerens hus. Her så han den store tu-

mult og folk, der græd og jamrede højlydt. 

Idet han gik ind, sagde han til dem: 

”Hvorfor al den larm og klage? Barnet er 

ikke dødt, hun sover kun.” Men de lo bare 

ad ham.  

Så smed han dem alle sammen ud, og tog 

barnets far og mor med sig sammen med 

dem, der var sammen med ham og gik så 

ind til barnet. Her tog han barnet ved 

hånden og sagde til hende: 

”Talitha kumi!” (Det betyder: Lille pige, jeg 

siger dig: stå op!)  

Og straks stod pigen op og begyndte at gå 

omkring (hun var jo tolv år gammel). Øje-

blikkeligt blev de forsamlede fuldstændig 

ude af sig selv – ja, rent ekstatiske. Men 

han indprentede dem nøje, at ingen måtte 

få noget at vide om dette. Så sagde han, 

at de skulle give hende noget at spise. 
 
Mistillid 

22. Derefter tog han bort derfra og kom til 

sin fædrene by, og hans disciple fulgtes 

med ham. Da det blev sabbat, tog han til 

at undervise i synagogen. Mange af dem, 

der hørte på ham, blev forbløffede og 

sagde: 

”Hvorfra har den mand dog dette? Hvad er 

det for en visdom, der er blevet givet ham, 

og hvad er det mon for undergerninger, 

der sker ved hans hænder. Er han ikke 

tømreren? Marias søn - bror til Jakob og 

Joses og Judas og Simon? Bor hans sø-

stre ikke her hos os?”  

Ja, de blev rent ud forargede på ham. 

”En profet er aldrig æreløs, undtagen i sin 

fædrene by, blandt sine slægtninge og i sit 

eget hjem,” sagde han så til dem. 

 

Dér kunne han altså ikke udføre nogen 

undergerninger, bortset fra at han lagde 

hænderne på nogle få syge og helbredte 

dem. Men han undrede sig over deres 

mistillid. 

 
Udsendelse af De Tolv 

23. Så gik han omkring i landsbyerne og 

underviste. På et tidspunkt sammen-

kaldte han De Tolv og begyndte at sende 
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dem ud to og to, idet han gav dem magt 

over de urene ånder. Han formanede dem 

om, at de intet skulle tage med på vejen 

bortset fra en stav – hverken brød eller 

sæk eller penge i bæltet. Dog skulle de 

bære sandaler, men: ”I må ikke bære to 

kjortler!” Og han fortsatte: ”Hvor-end I 

træder ind i et hus, så skal I blive der, ind-

til I forlader stedet, og de steder, der ikke 

vil tage imod jer eller høre på jer, dem skal 

I forlade. Ja, I skal ryste støvet af jeres 

fødder som et vidnesbyrd imod dem.” 

Og de gik ud og prædikede, at folk skulle 

lægge deres liv om. De uddrev mange dæ-

moner, salvede mange med olie og hel-

bredte dem. 
 
Johannes Døberens død 

24. Også kong Herodes hørte om Jesus, 

eftersom hans navn var blevet kendt, og 

det hed sig, at Johannes Døberen var op-

stået af døde, og at det var derfor, de un-

dergørende kræfter virkede i ham. Andre 

mente, at han var Elias, mens andre igen 

sagde, at han var profet eller ligesom en af 

profeterne. Da Herodes hørte det, sagde 

han: 

”Ham, jeg halshuggede, Johannes – er 

han opstået?”  

Herodes havde nemlig selv sendt nogen 

ud for at gribe Johannes og havde lænket 

ham i et fængsel på grund af sin bror Fi-

lips kone, Herodias, som han havde giftet 

sig med. Johannes havde således sagt til 

Herodes: 

”Det er ikke tilladt, at du gifter dig med 

din brors kone!”  

Derfor bar Herodias nag til ham og øn-

skede rent ud sagt at slå ham ihjel, men 

det kunne hun dog ikke komme af sted 

med. Faktisk frygtede Herodes Johannes 

lidt, fordi han vidste, at han var en retfær-

dig og hellig mand, så han passede godt 

på ham. Han lyttede gerne til ham, for når 

han hørte ham, kom han i tvivl om mangt 

og meget. 

Så oprandt en ganske særlig dag, hvor 

Herodes holdt en middag på sin fødsels-

dag for sine stormænd, hærførerne og alle 

spidserne i Galilæa. På et tidspunkt kom 

Herodias egen datter ind og dansede, hvil-

ket behagede Herodes og dem, der sad til 

bords med ham, i den grad så kongen 

sagde til pigen: 

”Bed mig om hvad, du vil, og jeg skal give 

dig det!” Ja, han tilsvor hende ligefrem: 

”Hvad end du beder mig om, så vil jeg give 

dig det – lige indtil det halve af mit konge-

rige!” 

Så gik hun ud til sin mor og spurgte 

hende: 

”Hvad skal jeg dog bede om?”  

”Om Johannes Døberens hoved!” svarede 

hun kort. 

Straks skyndte hun sig ind til kongen og 

bad ham: 

”Jeg ønsker, at du med det samme giver 

mig Johannes Døberens hoved - på et 

fad.” 

Skønt kongen blev meget ked af det, ville 

han alligevel ikke afvise hende på grund 

af sine dyre forsikringer for øjnene af dem, 

der sad til bords med ham, så han sendte 

med det samme bud efter en bøddel og be-

falede, at han skulle bringe Johannes Dø-

berens hoved. Og bøddelen gik ned og 

halshuggede ham i fængslet, hvorefter 

han kom op med hans hoved på et fad og 

gav det til pigen. Pigen gav det så videre 

til sin mor.  

Da Johannes’ disciple hørte det, kom de 

og hentede hans lig og begravede det. 



 

14 

 

Mad til alle 1 

25. Nu samledes de udsendte om Jesus, 

og fortalte ham om alt, hvad de havde 

gjort og hvordan de havde undervist. Så 

sagde han til dem: 

”Kom nu med hen til et øde sted, hvor I 

kan være jer selv, og hvil jer lidt.” (For der 

kom og gik jo hele tiden en masse menne-

sker, så de end ikke fik tid til at spise). Så 

tog de bort i båden til et øde sted helt for 

sig selv. Men mange så dem tage af sted 

og genkendte dem, og fra alle byerne 

strømmede de sammen til fods, så de nå-

ede frem før dem. Så da Jesus gik i land, 

mødte der ham en stor menneske-

mængde, og han fik medlidenhed med 

dem, fordi de var som får uden hyrde. Så 

begyndte han at undervise dem i mange 

ting. 

 

Da det allerede var blevet sent, kom hans 

disciple hen til ham og sagde: 

”Dette er et øde sted, og det er allerede 

sent. Send dem hellere bort, så de kan nå 

hen til de omliggende gårde og byer og 

købe sig noget at spise.” 

”I kan jo give dem noget at spise!” sagde 

han til dem. 

”Skal vi gå ud og købe for to hundrede de-

narer28 brød og give dem det at spise?”  

”Gå hen og se efter, hvor mange brød I 

har,” sagde han bare.  

Da de havde undersøgt det, sagde de: 

”Fem – og to fisk.”  

Så bad han dem om at få alle til at sætte 

sig gruppevis på det grønne græs, og de 

satte sig i grupper på hundrede og på 

 

28 Romersk sølvmønt. En denar svarede ifølge 
Matthæusevangeliet kap. 20 åbenbart til en arbej-
ders dagløn. 
29 Der er en stærk parallel til Paulus’ nadverberet-
ning i 1. Korintherbrev 11, hvor Jesus også tak-
ker, ’bryder brødet’ og giver det til disciplene. 

halvtreds. Derefter tog han de fem brød og 

de to fisk, så op mod Himlen, takkede, 

brød brødene og gav dem til disciplene, så 

de kunne servere for dem.29 Også de to 

fisk delte han ud til alle. Og alle spiste og 

blev mætte, så de kunne fylde tolv kurve 

med levninger – også fra fiskene. 

Der var fem tusind mand, der spiste af 

brødene. 

 
Vandring på søen 

26. Umiddelbart efter nødte Jesus sine di-

sciple til at gå ombord i båden og sejle i 

forvejen over til den anden side – til 

Betsajda – mens han selv sendte mæng-

den bort. Da han havde taget afsked med 

dem, gik han ud i bjergene for at bede.  

Da det blev aften, var båden midt ude på 

søen, og selv var han alene på land. Så 

opdagede han, at de kæmpede bravt med 

årerne, da vinden var stik imod, og om-

kring den fjerde nattevagt kommer han så 

gående ud til dem på søen. Han ville til at 

gå forbi dem, men da de så ham komme 

gående på søen, troede de, han var et spø-

gelse, og de råbte og skreg. (De så ham jo 

alle sammen og blev forfærdede.) Men han 

beroligede dem straks og sagde: 

”Vær frimodige! Det er mig!30 Vær ikke 

bange!”  

Så steg han ombord til dem i båden, og 

vinden lagde sig. Og hver og én var fuld-

kommen lamslået. (De havde jo ikke en-

gang fattet det med brødene, fordi deres 

hjerter var blevet kolde og afvisende.) 

 
 

30 Egå eimi – egentlig ’jeg, jeg er’. Udtrykket spiller 
måske på Guds betegnelse for sig selv overfor Mo-
ses ved den brændende tornebusk: Jeg er den, jeg 
er! Johannesevangeliet bruger denne vending i en 
række udsagn, hvor Jesus taler om sig selv.  
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Flere helbredelser 

27. Da de var kommet over til land, kom 

de til Genesaret, og der lagde de til. Da de 

steg i land fra båden, genkendte folk ham 

straks, så fra hele egnen skyndte de sig at 

bære deres syge på madrasser dérhen, 

hvor rygtet gik, at han var. Hvor end han 

kom ind i landsbyer eller byer, i gårdene 

eller på torvene, lagde de de syge og tryg-

lede ham om blot at måtte røre ved fligen 

af hans tøj – og alle de, der rørte ham, de 

blev helbredt.  

 
Om rent og urent 

28. Farisæerne og nogle af teologerne 

samlede sig nu omkring ham. De var 

kommet fra Jerusalem, og de opdagede, at 

nogle af hans disciple spiste brød med 

urene - det vil sige uvaskede - hænder. 

(Farisæerne - ja, alle judæere – spiste jo 

ikke, før de omhyggeligt havde vasket 

hænder, fordi de holdt fast i de ældstes 

overlevering. Når de kom hjem fra marke-

det, spiste de heller ikke uden at vaske 

sig. Der er også mange andre traditioner, 

de holder fast ved som at vaske bægre og 

krus og kobberkander). Nå, men farisæ-

erne og teologerne spørger ham så: 

”Hvorfor efterlever dine disciple ikke de 

ældstes overlevering? De spiser jo brød 

med urene hænder!” 

”Det var ganske rigtigt, hvad Jesajas præ-

dikede om jer hyklere,” svarede han dem. 

”Der står jo skrevet: Dette folk ærer mig 

nok med læberne, men deres hjerter er 

langt borte fra mig. Forgæves dyrker de 

mig, når de lærer doktriner, der er doceret 

af mennesker. I har forladt Guds bud til 

fordel for den menneskelige tradition.”  

Og han fortsatte: 

”Det er vel nok smukt af jer sådan at til-

sidesætte Guds bud, så I kan overholde 

traditionen. Moses sagde for eksempel: 

”Ær din far og din mor!” og ”Den, der for-

bander far eller mor, skal lide døden!” Men 

I hævder, at hvis et menneske bare siger 

’Korban’ (det vil sige tempelgave) til sin far 

eller mor om en hvilken som helst gave fra 

ham, som de ellers selv kunne have haft 

glæde af – jamen, så tillader I ham jo ikke 

længere at gøre noget for sin far eller mor. 

På den måde gør I Guds fortælling intetsi-

gende til fordel for jeres overleverede tra-

ditioner. Og sådan gør I hele tiden.” 

 

Han sammenkaldte igen folkeskaren og 

sagde til dem: 

”Hør mig, alle sammen! Og prøv nu at for-

stå! Der findes ikke noget udenfor menne-

sket, der kan komme ind i det og forurene 

det. Nej, det er det, der kommer ud af 

mennesket – det er dét, der forurener!”  

(Den der har ører at høre med, han skal 

høre efter!) 

29. Da de kom ind i huset og var borte fra 

mængden, spurgte hans disciple ham ud 

om fortællingen. Han sagde da til dem: 

”Er I da lige så tungnemme? Begriber I 

ikke, at alt, hvad der kommer ind i men-

nesket udefra, umuligt kan forurene det? 

Det går jo ikke ind i hjertet på nogen, men 

i vommen og derfra ud i lokummet.” (Så-

ledes anså han al mad for at være ren.)  

”Det er det, der kommer ud af menne-

sket,” sagde han så, ”det er dét, der foru-

rener. For fra menneskers hjerte udgår de 

onde tanker om hor, tyveri, mord, utugt, 

begær, ondskab, bedrag, sanselighed, 

misundelse, blasfemi, hovmod, dumhed. 

Al denne ondskab kommer ud indefra og 

dét forurener mennesket.” 
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En pågående fremmed 

30. Så brød han op derfra og tog til egnen 

omkring Tyrus. Når han gik ind i et hus, 

ville han ikke have, at nogen vidste det, 

men han kunne ikke skjule sig. Således 

var der en kvinde, hvis lille datter havde 

en uren ånd, og straks hun hørte om 

ham, kom hun og faldt ned for hans fød-

der. Denne kvinde var hellener af syrisk 

fønikisk afstamning, og hun bad ham om 

at uddrive dæmonen af hendes datter. 

Han svarede hende: 

”Lad først børnene blive mætte. Det dur jo 

ikke at tage børnenes brød og kaste det 

for hundene.” 

”Men Herre!” svarede hun, ”hundene un-

der bordet spiser jo dog af børnenes 

krummer.”  

Så sagde han til hende: 

”Fordi du svarede sådan, så gå blot. Dæ-

monen har forladt din datter.”  

Da hun kom hjem, fandt hun sin datter 

kastet omkuld på sengen, og dæmonen 

var væk. 

 
Effatha 

31. Så forlod han igen egnene ved Tyrus. 

Han kom igennem Sidon til Galilæasøen 

midt igennem Dekapolisområdet. Her 

førte de en døv, som også dårligt kunne 

tale, hen til ham, og de bønfaldt ham om 

at lægge hånden på ham. Han tog ham så 

afsides, væk fra mængden, stak sine 

fingre i hans ører, spyttede og rørte ved 

hans tunge. Så så han op mod Himlen, 

sukkede dybt og sagde: 

”Effatha!” (Det betyder: Luk dig op!) 

 

31 Ukendt by, der kun nævnes her i hele den an-
tikke litteratur. I den samme fortælling i Matthæ-
usevangeliet (Mt. 15,39ff) kaldes byen Magadan 

Straks åbnedes hans ører, og hans tunge-

bånd blev løsnet, så han kunne tale rent. 

Og han pålagde dem, ikke at sige det til 

nogen, men jo mere han pålagde dem, de-

sto mere udbredte de rygtet. De var selv-

følgelig ovenud forundrede og sagde: 

”Han har gjort fantastiske ting. Han får de 

døve til at høre og stumme til at tale.” 

 
Mad til alle 2 

32. På den tid skete det igen, at en stor 

menneskemængde var samlet, uden at de 

havde noget at spise, så han kaldte sine 

disciple til sig og sagde til dem: 

”Jeg har medlidenhed med folk, for nu har 

de været sammen med mig i tre dage, og 

de har ikke noget at spise. Hvis jeg sender 

dem sultne hjem, falder de vel om på ve-

jen. Nogle af dem kommer jo langvejs fra.” 

”Hvorfra skulle nogen kunne skaffe brød 

nok til dem på dette øde sted?” svarede 

hans disciple ham. 

”Hvor mange brød har I?” spurgte han 

dem  

”Syv,” svarede de. Så bad han folk om at 

sætte sig på jorden, og han tog de syv 

brød, takkede, brød dem og gav dem til 

sine disciple, så de kunne servere dem, og 

de gav dem til mængden. De havde også 

nogle få småfisk. Dem velsignede han og 

sagde, at de også skulle serveres. Og de 

spiste og blev mætte, og de kunne fylde 

godt og vel syv store kurve med levninger. 

Der var omkring fire tusinde.  

Bagefter sendte han dem bort. 

 

33. Kort efter gik han ombord i båden 

sammen med sine disciple og kom ind i 

Dalmanutaområdet.31 Her kom 

eller Magdala, der er kendt bl.a. som Maria Mag-
dalenes hjemby. I 2013 fandt arkæologer en hidtil 
ukendt større by på nordvestkysten af 
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farisæerne ud og begyndte at diskutere 

med ham, og de udfordrede ham ved at 

bede ham om et tegn fra Himlen. Han 

sukkede dybt i sin ånd og sagde: 

”Hvorfor søger samtiden tegn? Ja, jeg kan 

godt sige jer: 32 der skal ikke gives denne 

generation noget tegn overhovedet!”  

 

34. Så forlod han dem og gik på ny om-

bord og tog over på den anden side. (De 

havde i øvrigt glemt at tage brød med, så 

de havde kun et enkelt brød med i båden). 

Nu formanede han dem: 

”Vogt jer for farisæernes surdej og også for 

herodianernes’ surdej.” 

Men de sad bare og diskuterede indbyrdes 

om, at de ikke havde brød med. Da han 

opdagede det, sagde han til dem: 

”Hvorfor i alverden bekymrer I jer om, at I 

ikke har brød med? Fatter I endnu ikke 

noget? Begriber I ingenting? Er jeres hjer-

ter da hårde som sten? Har I øjne i hove-

det og ser intet? Har I ører og hører intet? 

Husker I slet ingenting? Dengang jeg brød 

de fem brød til de fem tusind, hvor mange 

kurve fulde af levninger samlede I da sam-

men?”  

”Tolv,” svarede de. 

”Og dengang med de syv til de fire tusinde, 

hvor mange store kurve med levninger 

samlede I da sammen?” 

”Syv.” 

”Har I endnu ikke fattet noget som helst?” 

 

Genesarethsøen ikke langt fra Magdala, som må-
ske kunne være identisk med Dalmanutha. Andre 
mener, at byen aldrig har eksisteret, men at nav-
net på en eller anden måde refererer til en ro-
mersk invasion af Galilæa under Den jødiske Krig 
(66-70), der fandt sted lige før evangeliets affat-
telse. Jf. fortællingen om Legion i kap. 5. 
32 Egentlig står der amen, og måske burde det 
aramaiske ord slet ikke oversættes, hvad evangeli-
sten jo heller ikke gør, men af hensyn til det 
sproglige flow har jeg alligevel valgt generelt at 

Den blinde 1 

35. Så kommer han til Betsajda. Her leder 

de en blind hen til ham og bønfalder ham 

om at røre ved ham. Han tog så den blinde 

ved hånden og førte ham ud af landsbyen. 

Så spyttede han på hans øjne, lagde hæn-

derne på ham og spurgte: 

”Kan du se noget?”  

”Jeg ser menneskene,” sagde han og så 

op, ”de ligner omvandrende træer.”  

Han lagde igen hænderne på hans øjne. 

Så åbnede han øjnene og nu var han hel-

bredt og så alt klart. Men han sendte ham 

hjem og sagde: 

”Du må ikke gå ind i landsbyen!” 
 
Hvem er jeg? 
36. Nu kom Jesus og hans disciple ud i 

landsbyerne omkring Cæsarea Filippi.33 

Mens de var på vej, spurgte han sine di-

sciple: 

”Hvem siger folk egentlig, jeg er?” 

”Johannes Døberen,” svarede de. ”Andre 

siger Elias. Andre igen mener, at du er én 

af profeterne.”  

”Men I” spørger han så, ”hvem mener I, at 

jeg er?”. 

”Du er den Salvede!”34 svarede Petrus 

ham. 

Men han advarede dem om, at ingen 

måtte sige noget om ham. 

 
 

oversætte det med ’ja’, hvor det står i begyndelsen 
af en sætning. 
33 Byen ligger i de nuværende Golanhøjder. Oprin-
deligt hed byen Paneas til ære for naturguden 
Pan, der blev dyrket her omkring en af Jordanflo-
dens kilder. Herodes den Stores søn Filip (reg. 4 
f.Kr. – 34 e.Kr.) opkaldte byen efter Cæsar og sig 
selv som led i den almindelige romanisering. I dag 
hedder byen Baneas. 
34 hó kristós 
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Mod Jerusalem 
 
 
Om død og opstandelse 1 

Så begyndte han at belære dem om, hvor-

dan Menneskesønnen nødvendigvis 

skulle lide meget - hvordan han ville blive 

forkastet af de ældste og førstepræsterne 

og teologerne, blive dræbt, men opstå ef-

ter tre dage. Ja, han sagde det, som det 

var.  

Så tog Petrus ham til side og begyndte at 

irettesætte ham. Men han vendte sig om, 

og mens han så på sine disciple, skældte 

han Petrus ud og sagde: 

”Gå din vej, Satan! For du tænker ikke på, 

hvad der er Guds, men kun på det, der er 

menneskeværk! 

 

Nu sammenkaldte han folkeskaren sam-

men med sine disciple og sagde til dem: 

”Hvis nogen virkelig vil følge mig, så må 

han fornægte sig selv, tage sit kors på sig 

og så komme med mig. For den, der øn-

sker at redde sit liv,35 mister det, mens 

den, der vil miste sit liv på grund af fri-

hedsbudskabet, skal redde det. Hvad gav-

ner det vel et menneske at vinde hele ver-

den, hvis han mister livet ved det? Ja, 

hvad kan et menneske give i bytte for sit 

liv? Hvis nogen i denne skændige og for-

bryderiske tid skammer sig over mig og 

mine ord, så vil Menneskesønnen også 

skamme sig over ham, når han kommer i 

sin fars guddomsglans sammen med de 

hellige engle.  

Det kan jeg sige jer,” sagde han også til 

dem, ”der er nogle af dem, der står her, 

 

35 psykæ – kan også oversættes: ’sjæl’. 

som ikke skal smage døden, før de ser 

Guds rige oprinde med stor kraft!” 

 
Et himmelsk syn 

37. Seks dage senere tog Jesus Petrus, 

Jakob og Johannes med sig og førte dem 

op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. 

Så blev han forvandlet for øjnene af dem. 

Hans klæder blev så skinnende hvide, 

som ingen blegemand på jorden kan gøre 

klæder hvide. Nu viste Elias sig for dem 

sammen med Moses, og de talte sammen 

med Jesus.  

Så brød Petrus ind og sagde til Jesus: 

”Rabbi,36 her er godt at være. Lad os bygge 

tre telte – til dig, til Moses og til Elias.” (Ja, 

han anede ikke, hvordan han ellers skulle 

reagere – de var jo skrækslagne.) 

Nu kom der en sky og overskyggede dem, 

og en stemme lød fra skyen: 

”Dette er min søn, min elskede. Hør på 

ham!” 

I det samme, da de så sig omkring, så de 

ingen andre end Jesus alene, sammen 

med dem selv. 

 

Da de gik ned af bjerget, befalede han dem 

ikke at fortælle til nogen, hvad de havde 

set, før Menneskesønnen var opstået fra 

de døde. Det bed de mærke i, og de 

spurgte hinanden om, hvad det mon vil 

sige at han skulle opstå fra de døde. Der-

for spurgte de ham: 

”Teologerne siger ellers, at Elias først skal 

komme?” 

”Ja, Elias kommer først og genopretter 

alle ting,” sagde han, ”men hvordan er der 

skrevet om Menneskesønnen? At han skal 

lide meget og regnes for intet! Men jeg 

36 Transskribering af det hebraiske  ַרִּבי, der betyder 
’min (højtærede) lærer’. Denne tiltaleform findes 
kun i Markusevangeliet og i Johannesevangeliet. 
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siger jer: Elias er allerede kommet,37 og de 

gjorde med ham, efter forgodtbefindende, 

ganske som der er skrevet om ham.”  

 
En epileptisk dreng 

Da de nærmede sig disciplene, så de en 

stor flok mennesker omkring dem sam-

men med nogle teologer, der diskuterede 

med dem. Hele flokken blev ude af sig 

selv, da den fik øje på ham, og de løb hen 

og hilste ham. Så spurgte han dem: 

”Hvad er det, I diskuterer med dem?” 

En fra flokken svarede ham: 

”Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han 

har en ånd, der gør ham stum. Når den 

griber ham, kaster den ham om, så han 

fråder og skærer tænder og besvimer. Jeg 

har bedt dine disciple, om de ville drive 

den ud, men det magtede de ikke.” 

”Åh, du utro og forkvaklede samtid!” sva-

rede han dem, ”hvor længe skal jeg være 

hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? 

Kom med ham!” 

Så førte de ham hen til ham. Da ånden fik 

øje på ham, kastede den straks drengen 

omkuld i kramper, så han lå på jorden og 

rullede omkring og frådede. Han spurgte 

så hans far: 

”Hvor længe har han haft det sådan?” 

”Fra barndommen af,” svarede han. 

”Mange gange kaster den ham både i ild 

og vand for at gøre det af med ham. Men 

hvis du kan gøre noget, så hjælp os, 

Herre! Hav medlidenhed med os!” 

”Hvad skal det sige?” sagde Jesus til ham, 

”hvis du kan! Alt er muligt for den, der 

blot har tillid til Gud!” 

Straks skreg barnets far: 

”Jeg har tillid! Hjælp mig på trods af min 

mistillid!” 

 

37 I skikkelse af Johannes Døberen? 

Da Jesus nu så, at flokken stimlede sam-

men, truede han af ånden og sagde til 

den: 

”Stumme og døve ånd! Jeg befaler dig: 

kom ud af ham og bryd ikke mere ind i 

ham!”  

Skrigende og med mange kramper fór den 

ud, så drengen blev som et lig. Mange 

mente ligefrem, at han var død. Men Je-

sus tog ham ved hånden og rejste ham op. 

38. Da de var kommet ind i et hus spurgte 

hans disciple ham i enerum: 

”Hvorfor magtede vi ikke at uddrive den?” 

”Den slags kan ikke komme ud ved andet 

end ved bøn!” svarede han dem. 

 
Om død og opstandelse 2 

39. Derfra gik de så videre gennem Gali-

læa, og han ønskede ikke, at nogen skulle 

vide det. Som sagt belærte han sine disci-

ple om, at Menneskesønnen skulle udle-

veres og komme i menneskehænder. De 

ville slå ham ihjel, men efter at være ble-

vet dræbt, ville han opstå efter tre dage. 

Men de forstod ikke, hvad han sagde, og 

de var bange for at spørge ham. 

 
Om at være størst 
40. Så nåede de til Kapernaum. Da han 

var kommet hjem, spurgte han dem: 

”Hvad var det, I gik og diskuterede på ve-

jen?” 

Men de tav, for på vejen havde de disku-

teret, hvem der var den største. Så satte 

han sig ned, kaldte De Tolv sammen og 

sagde til dem: 

”Hvis nogen ønsker at være den første, må 

han blive sidst af alle – ja, alles tjener. Og 

han tog et barn og stillede det midt iblandt 
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dem. Så tog han det i sine arme og sagde 

til dem: 

”Den, der tager imod ét af disse småbørn 

i mit navn, tager imod mig, og den, der ta-

ger imod mig, tager ikke blot imod mig, 

men imod ham, der udsendte mig. 

 

”Mester,” sagde Johannes, ”vi så én, som 

ikke hører til os, der uddrev dæmoner i dit 

navn, og vi forbød ham det, fordi han ikke 

er en af vore.”  

”I skal ikke forbyde ham det,” sagde Je-

sus, ”for der findes ingen, der gør undere 

i mit navn, som er i stand til umiddelbart 

efter at tale ondt om mig. Og enhver, som 

ikke er imod os, er for os. Enhver, der gi-

ver jer et bæger vand at drikke i mit navn, 

fordi I er kristne – ja, jeg siger jer: han skal 

ikke gå glip af sin løn. Men enhver, der 

lokker én af disse tillidsfulde små på af-

veje, for ham var det bedre, om der blev 

lagt en tung møllesten om halsen på ham, 

og han blev kastet i havet.  

Hvis din hånd lokker dig på afveje,38 så 

hug den af. Det er bedre for dig at gå for-

krøblet ind til livet end at gå bort til Ge-

henna39 (til den uudslukkelige ild) med 

begge hænder i behold. Og hvis din fod 

lokker dig på afveje, så hug den af. Det er 

bedre for dig at gå lam ind til livet end at 

blive kastet ned i Gehenna med begge fød-

der i behold. Og hvis dit øje lokker dig på 

afveje, så riv det ud. Det er bedre for dig 

at gå enøjet ind i Guds rige end at blive 

kastet ned i Gehenna med begge øjne i be-

hold – der, hvor deres orm aldrig dør, og 

 

38 skandalizæ: skandaliserer – bringer til fald – 
forarger. Egentlig: fanger i fælden. 
39 Transskribering af det hebraiske גהנום, der 
egentlig henviser til Hinnoms Dal i nærheden af 
Jerusalem. Her ofrede både kong Akaz og hans 
sønnesøn kong Manasse ifølge 2. Krønikebog 

hvor ilden aldrig slukkes! Ja, dér skal en-

hver saltes med ild!  

Salt er en god ting, men hvis selv saltet 

bliver usalt, hvad vil I så styrke det med? 

Vær salt i jer selv – og hold så i øvrigt fred 

med hinanden!” 

 
Om skilsmisse 

41. Så brød han op derfra og kom ind i 

Judæa på den anden side af Jordan. Igen 

stimler folkemængden sammen omkring 

ham, og som sædvanlig underviste han 

dem. Så kom farisæerne hen til ham og 

spurgte for at prøve ham, om det er tilladt 

for en mand at skille sig fra sin kone. Han 

svarede dem: 

”Hvad har Moses befalet jer?” 

”Moses har tilladt at sende hende bort 

med et skilsmissebrev,” svarede de. 

”Det var på grund af jeres hårde hjerter, 

han skrev dette bud til jer,” sagde Jesus, 

”men fra skabelsens begyndelse skabte 

Gud dem som mand og kvinde. Derfor for-

lader en mand sin far og mor, så de to kan 

blive ét kød. De er altså ikke længere to, 

men ét kød. Så hvad Gud har sammenfø-

jet, skal et menneske ikke adskille.” 

Da de igen var hjemme, spurgte hans di-

sciple ham om det samme, og han sagde 

til dem: 

”Enhver, der skiller sig fra sin kone og gif-

ter sig med en anden, bedriver hor imod 

hende, og hvis hun selv har skilt sig fra 

manden og giftet sig med en anden, bedri-

ver hun hor.” 

 

 

deres uægte børn, hvilket forlenede dalen med en 
slem forbandelse. Der kan have været tale om di-
rekte børneofringer i form af afbrændinger. Et 
pinested for de skyldige efter døden i stil med det 
nordiske Helvede. 



 

21 

 

De små børn 
De bragte også nogle spædbørn til ham, 

for at han skulle røre ved dem, men hans 

disciple truede ad dem. Da Jesus så det, 

blev han vred og sagde til dem: 

”Lad de spædbørn komme hen til mig! Det 

må I ikke forhindre dem i. Guds rige til-

hører netop sådan nogle som dem. Ja, jeg 

siger jer: Hvis I ikke tager imod Guds rige 

ligesom et lille barn, kommer I slet ikke 

ind i det!”  

Bagefter tog han dem i sine arme, lagde 

hænderne på dem og velsignede dem. 

 
Om rigdom og efterfølgelse 

42. Da han gik videre på sin vej, kom der 

én løbende, knælede ned for ham og 

spurgte: 

”Gode Mester! Hvad godt skal jeg gøre, for 

at jeg kan arve evigt liv?”40 

”Hvorfor kalder du mig god?” spurgte Je-

sus ham, ”det er der kun én, der er – nem-

lig Gud! Men du kender vel budene: Du 

må ikke slå ihjel - du må ikke bedrive hor - 

du må ikke stjæle - du må ikke afgive falsk 

forklaring - du må ikke bedrage - ær din far 

og mor.”  

”Mester, alle dem har jeg holdt fra min 

ungdom af,” sagde han.  

Jesus så på ham, fattede kærlighed til 

ham og sagde: 

”Én ting mangler du: gå hjem og sælg alt, 

hvad du har og giv pengene til de fattige. 

Så har du en skat i Himlen. Og kom så 

med mig!” 

Men det blev manden ked af at høre, og 

han gik bedrøvet bort, for han var meget 

rig. Så så Jesus rundt på sine disciple og 

sagde til dem:  

 

40 zåæn aiånion – egentlig: æonernes liv. 

”Hvor er det svært for de rige at komme 

ind i Guds rige!”  

Disciplene blev højlydt forundrede over 

hans ord, men Jesus svarede igen ved at 

sige til dem: 

”Lille børn! Hvor er det svært for dem, der 

satser på rigdom, at komme ind i Guds 

rige. Ja, det er lettere for en kamel at 

komme igennem et nåleøje end for en rig 

at komme ind i Guds rige.” 

Nu blev de fuldstændig forbavsede og 

sagde til hinanden: 

”Hvem kan så blive frelst?” Jesus så på 

dem og sagde: 

”For mennesker er det umuligt, men ikke 

for Gud. For Gud er alting jo muligt.” 

Petrus kom nu frem og sagde til ham: 

”Hør her, vi har forladt alt for at følge dig.” 

”Ja,” svarede Jesus, ”jeg kan godt sige jer: 

der er ingen, der har forladt hjem, brødre 

og søstre, mor og far eller børn eller mar-

ker for min skyld eller på grund af friheds-

budskabet, som ikke skal få det hundrede 

gange tilbage – her og nu i denne tid både 

hjem og brødre og søstre, mødre og børn 

og marker – dog sammen med forfølgelser 

– og i den kommende æon evigt liv. Men 

mange af de første skal blive de sidste, og 

de sidste de første.”  

 
Om død og opstandelse 3 

De var på vejen, der fører op til Jerusalem, 

og Jesus gik i forvejen. Disciplene var for-

færdede, og de, der fulgte med, var bange. 

Så tog han igen De Tolv til side, og be-

gyndte at fortælle dem om, hvad der snart 

skulle ske med ham: 

”Se, vi går op til Jerusalem, hvor Menne-

skesønnen skal overgives til førstepræ-

sterne og teologerne. De skal dømme ham 
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til døden og overgive ham til de fremmede. 

De vil håne ham og spytte på ham, de vil 

piske ham og slå ham ihjel, og så efter tre 

dage skal han opstå.” 

 
Opvækkelse af en ung mand 

Så kom de ind i Bethania. Dér var der en 

kvinde, hvis bror var død. Hun kom hen og 

faldt på knæ for Jesus og sagde til ham: 

”Davids søn, forbarm dig over mig!” Men hans 

disciple truede ad hende. Så blev Jesus vred 

og gik med hende ind i haven, hvor graven var, 

og straks hørtes fra graven et højt skrig. Jesus 

gik nærmere og fjernede stenen fra gravens 

åbning. Han gik straks ind, hvor den unge 

mand var, strakte hånden ud og rejste ham op 

ved at gribe hans hånd. Men da den unge 

mand så ham, fattede han kærlighed til ham 

og bad ham om at måtte være sammen med 

ham. Så gik de ud af graven og kom til den 

unge mands hjem. Han var rig.  

Efter seks dage befalede Jesus, den unge 

mand at komme,41 og da det var blevet aften, 

kommer den unge mand til ham kun iført et 

linnedklæde.42 Den nat blev han hos ham, 

mens Jesus underviste ham i Guds riges my-

sterium. 

Senere brød han op derfra og vendte tilbage til 

den anden side af Jordan.43 

 

Om magtbegær 

Nu kom Jakob og Johannes – de to Zebe-

dæussønner – hen og sagde til ham: 

”Mester, vi vil gerne have, at du gør for os, 

hvad vi beder om.” 

 

41 epetaxen autå – egentlig blot: befalede han ham. 
42 Fint klæde af hør. Det optræder flere steder i 
evangeliet. 
43 Dette afsnit blev angiveligt fundet i 1958 i klo-
stret Mar Saba sydvest for Jerusalem som en af-
skrift af et brev fra Clemens af Alexandria (150-
ca.215), der citerer stedet her og endnu et ind-
skud midt i vers 46. Om disse afsnit hører til et 
oprindeligt Markusevangelium, eller om der er tale 

”Hvad ønsker I, at jeg skal gøre for jer?” 

spurgte han dem. 

”Giv os lov til, at vi må sidde, den ene ved 

din højre hånd og den anden ved din ven-

stre i din guddommelige stråleglans,” 

sagde de. 

”I ved ikke, hvad I beder om.” sagde Je-

sus. ”Kan I drikke det bæger, jeg drikker? 

Kan I døbes med den dåb, jeg døbes 

med?” 

”Ja, vi kan!” svarede de ham. 

”I skal drikke det bæger, jeg drikker, og I 

skal døbes med den dåb, jeg er døbt med,” 

sagde Jesus, ”men pladsen ved min højre 

eller venstre hånd, er det ikke op til mig 

at give. Den gives til dem, den er bestemt 

til.” 

Da de ti andre hørte det, blev de vrede på 

Jakob og Johannes. Så kaldte Jesus dem 

sammen og sagde til dem: 

”I ved, at de, der synes at herske over fol-

kene, udøver deres herredømme over 

dem, og de store iblandt dem udøver myn-

dighed over dem. Sådan skal det ikke 

være iblandt jer. Nej, den, der ønsker at 

blive stor iblandt jer, skal være jeres tje-

ner, og den, der ønsker at være den første, 

skal være alles slave. Menneskesønnen 

kom jo heller ikke for at blive opvartet, 

men for selv at tjene og for at give sit liv 

som løsepenge for mange.” 
 
Den blinde 2 

43. Så kom de ind i Jeriko. Dér var søsteren 

til den unge mand, som Jesus elskede. Også 

om et simpelt falskneri fra en i øvrigt velrenomme-
ret teologs (Morton Smith’s) side, er blevet disku-
teret lige siden, men de udfylder i hvert fald nogle 
tomrum i teksten, og de giver for så vidt god me-
ning – og ikke mindst en vis spænding! - til evan-
geliet som helhed. Fortællingen minder ikke så 
lidt om Lazarus’ opvækkelse i Johannesevangeliet 
kap. 11. 
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hans mor og Salome var der. Men Jesus tog 

sig ikke af dem.44 Da han gik ud af Jeriko 

sammen med sine disciple og en stor 

menneskemængde, sad Timæus’ søn 

(Bartimæus) – en blind tigger, ved vejsi-

den. Da han hørte, at det var Jesus, na-

zareneren, begyndte han at råbe højt:  

”Davids søn! Jesus! Forbarm dig over 

mig!” 

Mange truede ham til at være stille, men 

han råbte blot endnu højere: 

”Davids søn! Forbarm dig over mig!” 

Nu standsede Jesus op og sagde, at de 

skulle kalde på ham. Og de kaldte på den 

blinde og sagde til ham: 

”Vær frimodig! Rejs dig op! Han kalder på 

dig!” Så kastede han sin kjortel fra sig, 

sprang op og kom hen til Jesus. 

”Hvad ønsker du, at jeg skal gøre for dig?” 

spurgte Jesus ham. 

”Herre! Rabbi! At jeg kunne se.” 

”Gå kun!” sagde Jesus, ”din tiltro har hel-

bredt dig.” 

Og straks kunne han se, og han fulgtes 

med ham på vejen. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

44 Egentlig: tog ikke imod dem. Disse to sætninger 
er omtalt i den foregående note. 

Opgør i Jerusalem 

 
Indtog i Jerusalem 

44. Da de nærmede sig Jerusalem ved 

Bethfage og Bethania, ikke langt fra Oli-

venbjerget, sendte han to af sine disciple 

af sted: 

”Gå ind i landsbyen derhenne. Så snart I 

kommer ind i den, finder I et føl, der står 

bundet, og som intet menneske endnu 

har siddet på. Løs det og kom med det. 

Hvis nogen spørger jer, hvorfor I gør det, 

skal I sige: Vores herre har brug for det, 

men han sender det straks tilbage hertil.” 

De gik så af sted og fandt føllet, der stod 

bundet ved en dør udenfor på gaden, og 

de løste det. Nogle af dem, der stod der, 

sagde så til dem: 

”Hvad laver I? Løser I føllet?” Men de 

sagde det, som Jesus havde sagt, og så fik 

de lov. Så førte de føllet hen til Jesus. De 

lagde deres kapper på det, og så satte han 

sig op på det. Mange lagde nu deres kap-

per på vejen, mens andre skar grene af fra 

markerne. Både de, der gik foran, og de, 

der fulgte efter, råbte: 

”Hosianna!45 Velsignet være han, som 

kommer i Guds navn! Velsignet være vor 

far, Davids kommende rige! Hosianna i 

det højeste!” 

 

Så kom han ind i Jerusalem – ind i tem-

plet. Da han havde set sig omkring over 

det hele, og da det allerede var sent, gik 

han ud til Bethania sammen med De Tolv. 
 
 
 

45 Transskribering af det hebraiske hoshiah nah, 
der betyder: Frels, Herre! 
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Udrensning i templet 

45. Næste dag, da de kom ud af Bethania, 

blev han sulten. Da han så et figentræ 

med blade i det fjerne, gik han derhen i 

håbet om at finde noget på det. Men da 

han kom derhen, fandt han ikke andet 

end blade, for det var ikke figentid. Så 

sagde han til det:  

”Aldrig i evighed skal nogen mere spise 

frugt af dig!”  

Det hørte hans disciple. 

Så kom de ind i Jerusalem. Da de kom ind 

i templet, begyndte han at smide dem ud, 

der købte og solgte i templet, og han væl-

tede vekselerernes borde og duehandler-

nes stole, og han tillod ikke, at nogen bar 

ting og sager gennem templet. Han 

skældte dem ud og sagde: 

”Står der ikke skrevet: Mit hus skal være 

et bedehus for alle folkene? Men I har gjort 

det til et fristed for røvere!”  

Det hørte førstepræsterne og teologerne, 

og de begyndte at overveje, hvordan de 

kunne slå ham ihjel. De frygtede ham 

nemlig, fordi hele mængden var betaget af 

hans lære. 

Da det blev aften, gik han ud af byen. 

 

46. Da de næste morgen gik forbi det, så 

de, at figentræet var visnet fra roden af. 

Så kom Petrus i tanke om det og sagde til 

ham: 

”Rabbi, se! Det figentræ, du forbandede, 

er visnet!” 

”I skal hengive jer til Gud!” svarede Jesus 

ham. ”Ja, jeg siger jer: enhver, der siger til 

dette bjerg: ryk dig op og kast dig i havet, 

og som ikke tvivler i sit hjerte, men har 

tillid til, at det, han siger, sker – det sker 

for ham! Derfor siger jeg dette til jer: tro 

på at I opnår alt, hvad I beder om og 

ønsker jer – så får I det. Men når I står og 

beder, så tilgiv, hvis I har noget imod no-

gen, så også jeres far i Himlene kan tilgive 

jer jeres overtrædelser.” 

 
Jesus’ autoritet 

Så kom de igen til Jerusalem.  Og mens 

han gik omkring i templet, kom første-

præsterne, teologerne og de ældste hen til 

ham og spurgte: 

”Med hvilken autoritet gør du dette? Hvem 

har givet dig ret til det?” 

”Lad mig spørge jer om en ting,” svarede 

Jesus, ”og hvis I svarer mig, vil jeg også 

fortælle jer, med hvilken autoritet jeg gør, 

hvad jeg gør: Johannes’ dåb, var den fra 

Himlen eller fra mennesker? Svar mig på 

det!”  

De drøftede det indbyrdes og sagde:  

”Hvad skal vi sige? Siger vi fra Himlen, si-

ger han bare: Hvorfor havde I så ingen til-

lid til ham? Men hvis vi siger fra menne-

sker…” (De frygtede jo for menneske-

mængden, for alle anså Johannes for at 

være en stor profet.)  

”Vi ved det ikke!” svarede de Jesus. 

”Så fortæller jeg heller ikke jer, med hvil-

ken autoritet, jeg gør, hvad jeg gør.” sagde 

Jesus. 

 
Onde forvaltere 

Nu begyndte han at tale i billeder: 

”Der var en mand, der plantede en vin-

gård. Han satte hegn op omkring den, 

gravede en perse og byggede et tårn. Så 

lejede han den ud til forvaltere og rejste 

bort. Da tiden kom, sendte han en slave 

til forvalterne, så han kunne få sit udbytte 

af høsten fra vingården. Men de greb ham, 

slog ham og sendte ham tomhændet bort.  
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På ny sendte han en anden slave til dem, 

men ham slog de i ansigtet, og de ydmy-

gede ham. Han sendte så en anden, og 

ham dræbte de. Sådan gik det mange an-

dre – nogle slog de, andre slog de ihjel. 

Han havde nu én tilbage – en elsket søn. 

Ham sendte han til sidst til dem, idet han 

tænkte: 

”De må da respektere min søn.”  

Men disse forvaltere sagde til hinanden: 

”Det her er arvingen. Kom, lad os slå ham 

ihjel, så arven kan blive vores.”  

Og de greb ham, slog ham ihjel og smed 

ham ud udenfor vingården.  

Hvad mon vingårdens ejer nu vil gøre? Ja, 

han vil komme og gøre det af med forval-

terne og han vil give vingården til andre. 

Har I slet ikke læst dette i Skriften: Ste-

nen, som husbyggerne vragede, den er ble-

vet til hovedhjørnestenen. Fra Gud er dette 

kommet. Det er forunderligt for vore øjne?” 

De søgte nu at gribe ham, men de var 

bange for mængden. (De vidste jo meget 

vel, at han havde fortalt denne fortælling 

imod dem.) Så vendte de ham ryggen og 

gik. 

 
Cæsars mønt 

47. Senere sendte de nogle af farisæerne 

og herodianerne til ham, så de kunne få 

ham til at fortale sig. De kom så hen og 

sagde: 

”Mester! Vi ved, at du er sanddru, og at du 

ikke kender til personsanseelse eller døm-

mer mennesker på det ydre, men i sand-

hed underviser i Guds vej. Er det tilladt at 

give Cæsar skat eller ej – at betale eller 

ikke at betale?” Men han gennemskuede 

deres hykleri og sagde til dem: 

 

46 Dette berømte afsnit står i Johannesevangeliet 
kap. 7,53-8,11, hvilket uden tvivl er en fejlplace-
ring. Afsnittet passer bedre her eller muligvis efter 

”Hvorfor udfordrer I mig hele tiden? Bring 

mig en denarius, så jeg kan se den.” De 

gav ham en. Så sagde han til dem: 

”Hvis billede og indskrift er dette?” De 

svarede ham: 

”Cæsars.”  

”Så giv Cæsar, hvad der tilhører Cæsar - 

men Gud, hvad der er Guds!” sagde han 

til dem. 

Og de undrede sig over ham og gik hver 

især hjem til sit. Men Jesus gik ud til Oliven-

bjerget. 

 

En hore 

Tidligt om morgenen kom han igen ind i tem-

plet. Så kom farisæerne og teologerne til ham 

med en kvinde, der var blevet grebet i hor. De 

stillede hende i midten og sagde til ham: 

”Mester! Denne kvinde blev grebet på fersk 

gerning i at begå hor. I loven har Moses befalet 

os, at sådan en som hende, skal stenes. Så 

hvad siger du?”  

Men Jesus bøjede sig ned og skrev noget med 

sin finger på jorden. Da de imidlertid blev ved 

med at spørge ham, rettede han sig op og 

sagde til dem: 

”I kan jo lade den af jer, der aldrig har syndet, 

kaste den første sten mod hende.”  

Så bøjede han sig igen ned og skrev på jorden.  

Da de hørte det, gik de - den ene efter den an-

den – de ældste først – og han sad alene til-

bage, mens kvinden stadig stod i midten. Så 

rettede Jesus sig op og sagde til hende: 

”Nå, min gode kone! Hvor er de henne? Er der 

ingen, der har fordømt dig?” 

”Ingen, Herre,” svarede hun. 

”Heller ikke jeg fordømmer,” sagde Jesus, ”gå 

bare, men opfør dig ordentligt!”46 

 

Lukas kap.21. Det er tænkeligt, fortællingen er 
’røget ud’ på grund af den overbærenhed med hor, 
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Om opstandelsen 

Nu kom saddukæerne47 hen til Jesus (det 

er dem, der påstår, at der ikke er nogen 

opstandelse), og de spurgte ham om føl-

gende: 

”Mester! Moses har foreskrevet os, at hvis 

ens bror dør og efterlader sin kone, uden 

at der er nogen børn, så skal hans bror 

tage konen til sig og skaffe sin afdøde bror 

afkom. Nu var der syv brødre. Den første 

tog sig en kone, og da han døde, havde 

han ikke fået afkom. Så tog den næste 

hende, og også han døde uden at efterlade 

afkom. Ligeledes den tredje – ja, ingen af 

de syv efterlod afkom. Sidst af alle døde 

også kvinden. Når de nu opstår i opstan-

delsen, hvem af dem vil hun så være gift 

med, når nu alle syv har haft hende som 

kone? 

”Er det da ikke derfor, I farer vild,” sagde 

Jesus til dem, ”fordi I hverken kender 

Skrifterne eller Guds kraft? Når menne-

sker står op af døde, bliver de hverken gift 

eller tager til ægte, men de er som engle i 

Himlen.  

Angående de dødes opstandelse, har I da 

ikke læst i Mosebogen om busken, hvor-

dan Gud sagde til Moses: Jeg er Abra-

hams og Isaks og Jakobs Gud? Han er 

ikke Gud for de døde, men for de levende.  

I tager fuldstændig fejl!” 

 
 
De største bud 

Så kom en af teologerne hen til Jesus. 

Han havde hørt dem diskutere og set, at 

han svarede godt for sig, så han spurgte: 

”Hvilket er det første bud af alle?” 

 

den fremstiller. Hor hørte i oldkirken til de tre 
’dødssynder’ sammen med mord og frafald. 
47 Jødisk aristokratisk konservativt – eller måske 
ligefrem adeligt - parti. Navnet henfører til det 

”Det første er dette,” svarede Jesus, ”Ja-

hve vor Gud – Jahve er én. Du skal elske 

Jahve din Gud af hele dit hjerte, med hele 

din sjæl, med hele dit sind og med hele din 

styrke. Det andet er dette: Du skal elske 

dit medmenneske som dig selv. Større bud 

end disse findes ikke.” 

”Godt, Mester!” svarede teologen. ”Det er 

sandt, når du siger, at Han er én, og at 

der ikke er nogen anden foruden Ham - og 

at elske Ham af hele dit hjerte og med hele 

dit sind og med hele din styrke – og så at 

elske dit medmenneske som dig selv. 

Dette er vigtigere end alle brændofre og 

slagtofre.” 

Da Jesus så, at han svarede fornuftigt, 

sagde han til ham: 

”Du er ikke langt fra Guds rige.” 

Herefter vovede ingen længere at spørge 

ham om noget.  
 
Om Messias 

Til gengæld sagde Jesus i sin undervis-

ning i templet: 

”Hvordan kan teologerne påstå, at Mes-

sias er Davids søn? Selv siger David i den 

hellige ånd: Jahve sagde til min Herre: 

Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får 

lagt dine fjender som en fodskammel un-

der dine fødder. Selv kalder David ham 

Herre, men hvordan kan han så være 

hans søn?” 

Den store folkemængde lyttede til ham 

med glæde.  
En fattig enke 

I sin undervisning sagde han også: 

”Vogt jer for teologerne, der gerne vil gå 

omkring i lange kjoler og lade sig hilse på 

hebraiske  ִיקַצּד  (retfærdig). Navnet kan også hen-
vise til kong Salomons førstepræst, der hed Zadoq. 
Saddukæerne deltog angiveligt i forfølgelserne af 
de Messiastroende før templets ødelæggelse. 
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torvene, og som gerne vil sidde øverst i sy-

nagogen og ved festerne. De opæder en-

kernes boliger, mens de beder længe for 

at blive beundret. De vil få en hårdere 

dom.” 

48. Så satte han sig lige overfor tempelki-

sten. Der så han, hvordan folk lagde 

penge i kisten, og mange rige lagde meget 

i. Så kom der en fattig enke. Hun lagde to 

lepta48 i (det er det samme som en kva-

drans).49 Så kaldte han på sine disciple og 

sagde til dem:  

”Jeg kan godt sige jer: denne fattige enke 

har lagt mere i end alle de andre, som 

lagde noget i blokken. For alle lagde i af 

deres overflod, men ud af sin fattigdom bi-

drog hun med alt, hvad hun havde – alt, 

hvad hun skulle leve af.” 

 
Om de sidste tider 

49. Idet Jesus træder ud af templet, siger 

en af hans disciple til ham: 

”Mester! Se, hvilke sten – hvilke bygnings-

værker!” 

”Ser du disse store bygningsværker?” 

spørger Jesus ham så. ”Her skal ikke ef-

terlades sten på sten – alt skal brydes 

ned!” 

Da han senere sad på Olivenbjerget lige 

overfor templet, spurgte Petrus, Jakob, 

Johannes og Andreas ham, da de var 

alene: 

”Fortæl os, hvornår vil dette ske? Hvad er 

tegnet på, at alt dette skal fuldbyrdes?” 

Jesus gik så i gang og sagde til dem: 

 

48 En lepton er en lille græsk mønt. 
49 kodrans - den mindste romerske mønt – en 
kvart as. Ti as svarer til én denar.  
50 Lokale jødiske retsinstanser og også ’det store 
råd’ – en slags højesteret i Jerusalem også kaldet 
Sanhedrin. Betegnelsen bruges også om græske 
politiske og retslige instanser. 
51 bdelygma tæs eremåseås – udtrykkes findes i 
Daniels Bog kap. 12,11 og henviser måske til 

”Pas på, at ingen fører jer vild! Mange vil 

komme i mit navn og hævde, at de er mig, 

og de vil føre mange på vildspor. Når I hø-

rer om krig og krigsrygter, så lad jer ikke 

bringe ud af fatning. Hvad der sker, skal 

ske, men det er ikke enden. For folk skal 

rejse sig mod folk – kongerige mod konge-

rige – der skal komme jordskælv overalt 

og hungersnød. Det er begyndelsen på ve-

erne. 

Men pas på jer selv! De skal overgive jer 

til synedrier50 og til synagoger. I vil blive 

slået og stillet for guvernører og konger på 

grund af mig – for at aflægge vidnesbyrd 

for dem.  de gode nyhed må for alt i verden 

forkyndes for alle folkeslag.  

Når de fører jer frem og udleverer jer, så 

skal I ikke på forhånd bekymre jer om, 

hvad I skal sige – nej, det, I skal sige, bli-

ver givet til jer på stedet. Det er jo ikke jer, 

der taler, men den hellige ånd. 

Bror skal overgive bror til døden – en far 

sit eget barn. Børn skal rejse sig mod for-

ældre og slå dem ihjel. I vil blive afskyet af 

alle på grund af mit navn. Men den, der 

holder ud til enden – han skal blive frelst. 

Når I så ser ’ødelæggelsens pestilens’51 

stå, hvor den ikke bør stå (kære læser, for-

stå mig ret!) så skal alle de, som er i Ju-

dæa flygte til bjergene. Den, der er på ta-

get, skal ikke komme ned eller gå ind for 

at tage noget med fra sit hjem. Den, der er 

på marken, skal ikke gå tilbage for at 

hente sit tøj. Ve dem, der venter barn, og 

som giver bryst i de dage! Bed om at det 

profanering af templet med kejserstatuer eller an-
det djævelskab. Kejser Caligula forsøgte engang i 
40’ne at få rejst sin statue i templet, men det 
måtte opgives på grund af massiv folkelig mod-
stand. Her henvises måske ret beset til templets 
ødelæggelse i 70 og mere specifikt til den romer-
ske general (Titus), der stod for den? 
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ikke sker om vinteren! Ja, i de dage skal 

der komme en trængsel, som aldrig er set 

fra skabelsens begyndelse og indtil nu – 

og som aldrig skal ske mere. Og hvis ikke 

Gud afkortede dagene ville ingen i hele 

verden blive reddet. Men for de udvalgtes 

skyld – dem, han har udvalgt, har han af-

kortet dagene. Og hvis nogen så siger til 

jer: Se, her er Messias eller se, dér er han, 

så tro det ikke. For der skal fremstå falske 

Messiasser og falske profeter, der skal 

gøre tegn og undere for om muligt at for-

føre de udvalgte. Så tag jer i agt! Jeg har 

forudsagt jer alt.  

Men i de dage – efter denne trængsel – så 

skal solen formørkes, og månen vil ikke 

afgive sit lys. Stjernerne vil falde ned fra 

Himlen, og de kræfter, der er i Himlene 

skal rystes. Men så skal de se Menneske-

sønnen komme på skyer med stor magt og 

guddomsglans. Så vil han sende englene 

og samle sine udvalgte fra de fire vinde - 

fra jordens ende lige til Himlens ende. 

Lær af figentræets fortælling: når dets 

grene er ved at være bløde, så træet sprin-

ger ud, så ved I, at sommeren er nær. Det 

samme gælder jer. Når I ser disse ting ske, 

kan I vide, at han er nær – at han står for 

døren. Ja, jeg siger jer: denne generation 

skal ikke uddø, før alt dette sker. Himmel 

og jord skal forgå, men min fortælling skal 

aldrig forgå!  

50. Men om dagen eller timen ved ingen 

besked. End ikke englene i Himlen – ej 

heller Guds Søn. Kun Gud Fader selv. Tag 

 

52 paska – egentlig navnet på det usyrede brød, 
man spiste under  ַח ֶּפס  - pesah dvs. den uge, hvor 
man fejrede jødernes befrielse fra slavekårene i 
Egypten under Moses. Det usyrede brød hørte til 
det hastemåltid, jøderne forberedte inden afrejsen, 
hvor man også spiste lam, hvis blod blev smurt på 
dørstolperne, så dødsenglen, der dræbte alt første-
født, ville ’gå forbi’ huset. Pesah betyder netop for-
bigang. Til tempelkulten i Jerusalem hørte under 

jer i agt! Vær årvågne! For I kender ikke 

tidspunktet.  

Det er ligesom en mand, der tager på 

rejse. Når han forlader sit hus, giver han 

sine slaver besked – hver om sit arbejde – 

og han befaler dørvogteren at holde vagt. 

Våg altså! For I ved ikke, hvornår husets 

herre kommer – om det er aften eller mid-

nat, når hanen galer eller om morgenen – 

våg! så han ikke finder jeg sovende, når 

han pludselig dukker op. Hvad jeg siger til 

jer, siger jeg til alle: Våg!” 
  
Jesus salves 

Det var påske - de usyrede brøds fest52 – 

to dage senere, så førstepræsterne og teo-

logerne søgte efter en eller anden måde, 

de kunne fange Jesus med list på og få 

ham slået ham ihjel. For, som de sagde: 

Det går ikke under selve festen – så gør 

folket bare oprør. 

51. Mens han var i Bethania og sad til 

bords i Simon den Spedalskes hjem, kom 

der en kvinde, der havde en lille alabast-

krukke med en dyr ren nardussalve.53 

Hun slog krukken i stykker og hældte ind-

holdet ud over hans hoved.  

Nu var der nogle, som blev forargede og 

tænkte ved sig selv: Hvorfor blev denne 

salve dog spildt på den måde? Salven 

kunne jo være solgt for over tre hundrede 

denarer, som kunne være givet til de fat-

tige. Og de overfusede hende. Men Jesus 

sagde: 

pesah ofringen af den første frugt af årets første 
afgrøde, nemlig byg. Ordet påske er uden tvivl en 
fordanskning af paska. 
53 Nardus er en plante af baldrianfamilien, hvoraf 
der udvindes vellugtende salver og olier. Åbenbart 
dyre sager. Tre hundrede denarer nærmer sig en 
årsløn for en arbejder! 
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”Lad hende være! Hvorfor gør I hende nu 

ked af det? Det er da smukt, hvad hun har 

gjort imod mig. De fattige - dem har I jo 

altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt 

mod dem. Mig derimod har I ikke altid! 

Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har 

på forhånd salvet mit legeme til begravel-

sen. Ja, jeg kan godt sige jer: hvor som 

helst frihedsbudskabet forkyndes i hele 

verden, skal også det, som hun har gjort, 

fortælles - til minde om hende. 

 

Judas’ forræderi 
52. Judas Iskariot – en af De Tolv – gik nu 

hen til førstepræsterne for at angive ham 

til dem. Det blev de glade for at høre, og 

de lovede ham sølvpenge. Så søgte han ef-

ter et passende tidspunkt, hvor han bedst 

kunne angive ham. 

 
Påskemåltidet 

Den første dag under De usyrede Brøds 

fest, hvor de ofrede påskelammet, spørger 

hans disciple ham: 

”Hvor synes du, vi skal gå hen og gøre 

klar, så du kan spise påskelammet?” 

Så sendte han to af sine disciple af sted 

og sagde til dem: 

”Gå ind i byen. Dér møder I en, der bærer 

på en krukke med vand. Følg efter ham, 

og der, hvor han går ind, skal I sige til 

husherren: Mesteren spørger efter sit gæ-

stekammer, hvor han kan spise påske-

lammet sammen med sine disciple. Så vil 

han vise jer et stort loftsrum, der er møb-

leret og gjort klar. Der skal I forberede 

måltidet til os.”  

Så gik disciplene. De kom ind i byen og 

fandt det sådan, som han havde fortalt, og 

så forberedte de påskemåltidet.  

 

54 amen legå hymin – egentlig: amen, jeg siger jer 

53. Da det blev aften kom han så sammen 

med De Tolv. Mens de sad til bords og spi-

ste, sagde Jesus: 

”Jeg kan lige så godt sige det, som det er:54 

En af jer, som spiser sammen med mig, vil 

angive mig.” 

Det blev de lamslåede over og sagde en ef-

ter en: 

”Da vel ikke mig?” Men han sagde: 

”Det er en af De Tolv, som dypper med mig 

i fadet. Ja, Menneskesønnen går bort, så-

ledes som det er skrevet om ham. Men for-

bandet være det menneske, der forråder 

Menneskesønnen! Det var bedre for ham, 

om han aldrig var født!” 

 

Mens de spiste, tog han et brød, velsig-

nede det, brød det, gav dem det og sagde: 

”Spis nu! Det er mit legeme.” 

Han tog også bægeret, takkede og gav dem 

det, og de drak alle af det. 

”Dette er mit blod,” sagde han til dem, 

”pagtens blod – der bløder for mange men-

nesker. Ja, jeg siger jer: aldrig mere skal 

jeg drikke af vintræets frugt – ikke før den 

dag, jeg drikker den på ny i Guds rige.” 

Så sang de en hymne og gik ud til Oliven-

bjerget.  

 
Det store svigt 

54. Her sagde Jesus til dem: 

”I vil alle vende mig ryggen, som skrevet 

står: Jeg vil slå hyrden, så fårene spredes. 

Men efter at jeg er blevet oprejst, vil jeg 

tage i forvejen for jer til Galilæa.”  

”Om så alle vender dig ryggen, gør jeg det 

ikke!” sagde Petrus til ham. 

”Det kan jeg sige dig,” sagde Jesus, ”i 

denne nat, før hanen galer to gange, vil du 

fornægte mig tre gange.” 
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”Om jeg så skal dø sammen med dig,” sva-

rede han med eftertryk, ”vil jeg aldrig for-

nægte dig!”  

Det samme sagde alle de andre. 

 
Gethsemane 

Så kom de til et sted, hvis navn er Geth-

semane,55 og han sagde til sine disciple: 

”Sæt jer her, mens jeg beder til Gud!” Så 

tog han Petrus og Jakob og Johannes med 

sig. Nu begyndte han at blive dybt bevæ-

get og meget bange, og han sagde til dem: 

”Min sjæl er dybt bedrøvet til døden. Bliv 

her og våg!”  

Så gik han et lille stykke længere frem. 

Her faldt han om på jorden og bad om at 

måtte undgå sin skæbnetime, hvis det var 

muligt: 

”Abba, Fader! Alt er muligt for dig. Tag 

dette bæger fra mig! Dog ikke hvad jeg vil, 

men hvad du vil.” 

Da han kommer tilbage, finder han dem i 

dyb søvn, og han siger til Petrus: 

”Simon! Sover du? Orkede du ikke at våge 

blot én time? Våg og bed, så du ikke falder 

for fristelsen. Ånden er villig nok, men kø-

det er svagt.”  

Så gik han bort på ny og bad med de 

samme ord. Igen kommer han tilbage og 

finder dem sovende, for deres øjne var 

tunge. De anede ikke, hvad de skulle 

svare ham. Tredje gang kom han tilbage 

og han sagde til dem: 

”Sover I stadig og hviler jer? Nu må det 

være nok! Timen er kommet! Se, Menne-

skesønnen bliver overgivet i hænderne på 

forbryderne. Rejs jer op! Lad os gå. Hør, 

han, der forråder mig, nærmer sig alle-

rede!” 

 

55 Transskribering af det hebraiske  גת שמנים (Gat 
Shmanim), der betyder olivenperse. 

Arrestationen af Jesus 

55. Straks, mens han endnu talte, duk-

kede Judas - en af De Tolv - op og sam-

men med ham en hel flok fra førstepræ-

sterne, teologerne og de ældste – udstyret 

med sværd og køller. Nu havde han, der 

angav ham, givet dem et tegn: Ham, jeg 

kysser, ham er det. Grib ham og før ham 

sikkert bort! Så da han kom, gik han 

straks hen til Jesus og sagde: ”Rabbi!” Og 

han kyssede ham.  

Så lagde de hænderne på ham og greb 

ham. Men en af dem, der stod der, trak sit 

sværd, ramte førstepræstens slave og 

huggede øret af ham. Jesus sagde da til 

dem: 

”Som om det var en røver, er I draget ud 

for at gribe mig med sværd og køller. Hver 

dag var jeg sammen med jer og underviste 

i templet, men dér greb I mig ikke. Men 

det her sker for at Skrifterne må opfyl-

des.” 

Så forlod alle ham og flygtede.  

Der var en ung mand, som fulgte ham. 

Han var kun iført et linnedklæde, og ham 

griber de fat i, men han smøg sig ud af 

linnedklædet og flygtede nøgen.56 

 
Dommen over Jesus – og over Petrus 

56. Så førte de Jesus til førstepræsten. Og 

alle førstepræsterne og de ældste og teolo-

gerne samledes. 

Petrus fulgte efter ham på afstand helt ind 

i førstepræstens gård. Her satte han sig 

sammen med officererne og varmede sig 

ved ilden. 

 

Imidlertid søgte førstepræsterne og hele 

synedriet efter beviser mod Jesus, så de 

56
 Jf. kap. 10 afsnit 42 
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kunne få ham slået ihjel, men de kunne 

ikke finde nogen. Der var mange, der 

fremførte falske vidneudsagn imod ham, 

men deres vidneudsagn stemte ikke 

overens. Nogle af dem, der vidnede falsk 

imod ham sagde: 

”Vi har hørt ham sige: Jeg vil nedbryde 

dette tempel, gjort med hænder, og på tre 

dage vil jeg bygge et andet, der ikke er 

gjort med hænder.” Men heller ikke her 

stemte deres vidneudsagn overens.  

Nu stillede førstepræsten sig frem i mid-

ten og spurgte Jesus: 

”Svarer du ingenting på, hvad de vidner 

imod dig?”  

Men han tav og svarede intet. Endnu en-

gang udspurgte førstepræsten ham og 

sagde så til ham: 

”Sig mig, er du Messias – den velsignedes 

søn?”  

 ”Ja, det er mig!” svarede Jesus, ”og I skal 

se Menneskesønnen ved Kraftens højre 

hånd komme på Himlens skyer.” 

Så flåede førstepræsten sit tøj i stykker og 

sagde: 

”Hvad skal vi med flere vidner? I har selv 

hørt bespottelsen. Hvad mener I?” Alle 

fordømte ham og mente, at han var skyl-

dig til døden. Så begyndte nogle at spytte 

på ham, og de dækkede hans ansigt og 

slog ham, idet de sagde til ham: 

”Kom så med dine profetier!”  

Officererne slog ham med håndfladerne. 

Petrus var imidlertid nedenunder i går-

den. Så kom en af førstepræstens tjene-

stepiger, og da hun fik øje på Petrus, der 

 

57 Med Pontius Pilatus skildrer evangelisten en hi-
storisk person, hvis data, vi kender fra andre kil-
der. Han var romersk guvernør i Judæa og Sama-
ria i ti år fra 26-36. Residensbyen var Cæsarea, 
hvor man i 1961 fandt en stol i teatret med hans 

stod og varmede sig, kiggede hun på ham 

og sagde: 

”Du var da også sammen med ham naza-

reneren – Jesus.”  

Men det benægtede han: 

”Jeg kender ham ikke og aner ikke, hvad 

du snakker om.”  

Så gik han ud i forgården, mens hanen 

galede. Men tjenestepigen, der havde set 

ham, blev ved med at fortælle de omkring-

stående, at han var én af dem. Men igen 

nægtede han. Lidt efter sagde de omkring-

stående igen til Petrus: 

”Helt ærligt! Du er også én af dem. Du er 

jo også galilæer.”  

Nu begyndte han at bande og svovle: 

”Jeg kender ikke det menneske, I snakker 

om!”  

Straks galede hanen anden gang, og Pet-

rus kom i tanke om det ord, Jesus havde 

sagt til ham, at før hanen galer to gange, 

har du fornægtet mig tre gange.  

Så brød han hulkende sammen. 

 
Pilatus 

57. Straks samme morgen, da førstepræ-

sterne havde holdt samråd med de æld-

ste, teologerne og hele synedriet, bandt de 

Jesus, førte ham bort og overgav ham til 

Pilatus.57 Pilatus tog ham så i forhør: 

”Er du judæernes konge?”  

”Når du siger det,” svarede Jesus. 

Førstepræsterne anklagede ham nu vold-

somt, så Pilatus spurgte ham på ny: 

”Svarer du ingenting? Hør dog alt det, de 

anklager dig for!” 

navn og titel på. Flere kilder henviser til, at han 
blev afsat i unåde på grund af grusomhed og kor-
ruption. Evangelisten introducerer ikke Pilatus 
yderligere. Han formodes åbenbart at være kendt 
af læseren. 
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Men Jesus svarede ikke mere på noget, 

hvilket forbavsede Pilatus.  

Ved festen plejede han at løslade dem en 

fange efter deres ønske. Nu var der én, 

som hed Barabbas,58 der var blevet 

fængslet sammen med oprørerne. Han 

havde begået mord under oprøret. Nu 

kom mængden op og begyndte at anmode 

ham om at gøre for dem, som han plejede. 

Så spurgte Pilatus dem: 

”Ønsker I, at jeg løslader jer judæernes 

konge?”  

(Han vidste jo nok, at det var på grund af 

misundelse, førstepræsterne havde udle-

veret ham.) Men førstepræsterne ophid-

sede mængden til at kræve, at han hellere 

skulle løslade dem Barabbas. Pilatus 

spurgte dem så: 

”Hvad ønsker I så, at jeg skal gøre med 

ham, I kalder judæernes konge?”  

Så råbte de igen og igen: 

”Korsfæst ham!” 

”Hvad ondt har han dog gjort?” spurgte 

Pilatus dem. 

Men de råbte blot endnu højere: 

”Korsfæst ham!”  

Og eftersom Pilatus gerne ville stille 

mængden tilfreds, løslod han dem Barab-

bas, og efter at have pisket Jesus udleve-

rede han ham til at blive korsfæstet. 

 
Korsfæstelsen 
58. Soldaterne førte ham nu ind i gården 
(det vil sige prætoriet), og de sammen-
kaldte hele kohorten.59 De iførte ham en 
purpurrød kappe og flettede en 

 

58 Navnet Bar Abbas betyder Abbas søn – dvs. fars 
søn eller måske ligefrem Guds søn? Jf. Jesus’ 
egen brug af ordet Abba i afsnit 54. Er der tale om 
en revolutionær og voldelig udgave af den ventede 
Messias? Jf. Matthæusevangeliet afsnit 158, hvor 
Barabbas ifølge nogle håndskrifter ligefrem kaldes 
Jesus Barabbas. 

tornekrone, som de satte på ham. Så be-
gyndte de at hylde ham: 

”Hil dig! judæernes konge!” Og de slog 

ham i hovedet med et rør, spyttede på 

ham, og de bøjede knæ og tilbad ham. Da 

de havde hånet ham, tog de kappen af 

ham, og gav ham hans eget tøj på.  

Nu førte de ham ud, så de kunne korsfæ-

ste ham. Og de tvang en vis Simon Kyre-

næer,60 der kom ude fra marken, til at 

bære hans kors. (Det var i øvrigt Alexan-

ders og Rufus’ far). Så førte de ham til 

Golgotha, der oversat betyder kraniested. 

Her tilbød de ham vin blandet med myrra, 

men han afslog. 

59. Så korsfæstede de ham, og de delte 

hans tøj ved at kaste lod om, hvem der 

skulle have hvad. Det var ved nitiden,61 de 

korsfæstede ham. Der var også skrevet en 

indskrift med anklagen imod ham: JU-

DÆERNES KONGE.  

Sammen med ham korsfæstede de to rø-

vere – den ene på hans højre hånd og den 

anden til venstre for ham. Og de, som gik 

forbi, gjorde nar ad ham, rystede på hove-

det og sagde:  

”Ha! Du, som nedbryder templet og bygger 

det op på tre dage, frels nu dig selv og stig 

ned fra korset!” På samme måde hånede 

førstepræsterne ham sammen med teolo-

gerne og sagde: 

”Andre har han frelst – sig selv kan han 

ikke frelse! Messias! Israels konge! Stig nu 

ned fra korset, så vi kan blive overbevist 

og tro på dig!”  

59 speira er det græske ord for den romerske ko-
horte, der er en hærafdeling på 4-500 mand. Ti 
kohorter udgør en legion. 
60 Kyrene var en græsk bystat i det nuværende 
østlige Libyen. 
61 Egentlig: den tredje time. Dagen begyndte ved 
sekstiden – ved solopgangstide og sluttede ved sol-
nedgangstide ved den 12. time omkring kl. 18. 
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Også de, som blev korsfæstet sammen 

med ham, vrængede ad ham. 

 
Jesus’ død 

Ved tolvtiden blev det mørkt over hele lan-

det indtil klokken tre. Ved den tid skreg 

Jesus højt: 

”Eloï! Eloï! Lema sabakhthani?”62  (Det be-

tyder: Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du 

forladt mig?) Nogle af dem, der stod der, 

hørte det og sagde: 

”Hør! Han kalder på Elias!”  

Der var én, der løb hen og fyldte en svamp 

med vineddike, satte den på en stang og 

gav ham noget at drikke, men de andre 

sagde: 

”Vent lidt! Lad os se, om Elias kommer og 

tager ham ned.”  

Men Jesus udstødte blot et højt skrig og 

udåndede. 

60. I det samme flængedes forhænget i 

templet63 fra øverst til nederst.  

Da centurionen,64 der stod overfor ham, 

så, at han udåndede på den måde, sagde 

han:  

”Det menneske var da virkelig Guds søn!” 

Der var også nogle kvinder, der så til på 

afstand. Blandt dem Maria Magdalene, 

Maria, Jakob den Lilles og Joses’ mor og 

Salome. De havde fulgt ham, mens han 

var i Galilæa og havde opvartet ham. Også 

mange andre kvinder var fulgt med ham 

op til Jerusalem. 

 
 
 

 

62 Man har ofte diskuteret, om evangeliet på grund 
af de mange aramæiske og semitiske udtryk 
kunne være en oversættelse af et oprindeligt ara-
mæisk evangelium. Citatet er fra begyndelsen af 
Salme 22. 
63 Forhænget mellem ’det helligste’ og ’det allerhel-
ligste’, hvortil kun førstepræsten havde adgang én 

Jesus’ begravelse 

61. Allerede samme aften (det var forbere-

delsesdag, det vil sige prosabbat) kom Jo-

sef fra Arimathæa,65 et fremtrædende 

rådsmedlem, som også selv forventede 

Guds riges komme. Han gik lige ind til Pi-

latus og anmodede om Jesus’ legeme. Pi-

latus undrede sig over, at Jesus allerede 

skulle være død, så han tilkaldte centuri-

onen og spurgte ham, om han allerede var 

død. Da det blev bekræftet af centurionen, 

overgav han liget til Josef.  

Så købte han et linnedklæde, og da han 

havde taget ham ned, svøbte han ham i 

linnedklædet og lagde ham i en grav, der 

var hugget ud af klippen. Og han rullede 

en sten for indgangen til graven.  

Maria Magdalene og Maria, Joses’ mor så, 

hvor han blev lagt. 

 
Den tomme grav 

62. Da sabbatten var overstået, købte Ma-

ria Magdalene, Maria, Jakobs mor og Sa-

lome krydderier. De ville ud for at salve 

ham. Så meget tidligt på den første dag i 

ugen kom de til graven. Solen var lige 

stået op. 

”Hvem skal rulle stenen væk fra indgan-

gen til graven for os?” spurgte de hinan-

den. Den var nemlig meget stor. Men da 

de så op, opdagede de, at stenen var rullet 

væk. Da de gik ind i graven, så de en ung 

mand, der sad til højre iført en hvid dragt, 

og de blev meget forskrækkede. Men han 

sagde til dem: 

gang om året på jom kippur – den store forsonings-
dag. 
64 Befalingsmand over hundrede mand. 
65 En by, der lå ca. 35 km nordvest for Jerusalem. 
Måske det nuværende Rentis. 
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”Bliv ikke forskrækkede! I søger Jesus, 

nazareneren, der blev korsfæstet. Han er 

opstået! Han er ikke her. Se selv stedet, 

hvor de lagde ham. Men gå nu og fortæl 

hans disciple og Petrus, at han går i for-

vejen for jer til Galilæa. Dér skal I møde 

ham, sådan som han allerede har fortalt 

jer det.”  

Da de kom ud, flygtede de fra graven. De 

var ude af sig selv af rædsel, og de sagde 

ikke noget til nogen. Så bange var de. 

 
Appendiks 66 

Da Jesus var opstået tidligt den første dag i 
ugen, viste han sig først for Maria Magdalene 
– hende, han havde uddrevet syv dæmoner af. 
Hun var så gået hen og havde fortalt det til 
dem, der havde været sammen med ham, og 
som græd og sørgede. Da de hørte, at han var 
i live og var blevet set af hende, nægtede de at 
tro det. 
Senere viste han sig for to af dem i en anden 
skikkelse, mens de var på vej ud på landet. De 
gik så hen og fortalte det til de andre, men hel-
ler ikke dem, troede de på. 
Imidlertid viste han sig senere for De Elleve, 
mens de sad til bords. Han bebrejdede dem 
deres mistillid og hårde hjerter, fordi de ikke 
troede på dem, der havde set ham opstået fra 
de døde. Så sagde han til dem: 
”Gå ud i alverden og fortæl frihedsbudskabet 
for hele skabningen. Den, som hengiver sig og 
bliver døbt, skal blive frelst, men den, der ikke 
hengiver sig, vil blive fordømt.  
Disse tegn skal følge dem, der hengiver sig: i 
mit navn skal de uddrive dæmoner – de skal 
tale på fremmede sprog, røre ved slanger, og 
hvis de drikker gift, skal det ikke skade dem. 
De skal lægge hænderne på syge, så de bliver 
raske.” 
Efter at have talt til dem således, blev vor 
Herre Jesus taget op til Himlen, hvor han 
satte sig ved Guds højre hånd.  
  

 

66 Den noget bratte afslutning har fået senere ti-
ders afskrivere til at tilføje en mere ’passende’ i 

Men hans disciple gik ud og prædikede over-
alt. Vor Herre arbejdede med og bekræftede 
fortællingen med de tegn, der fulgte med. 

 

  

nogle af de senere håndskrifter. Der synes at være 
fællesstof med alle de tre øvrige evangelier. 
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Ifølge Johannes67 

 
 
Først var fortællingen.68 

Fortællingen var hos Gud –  

ja, fortællingen var Gud. 

Lige fra begyndelsen  

var fortællingen hos Gud. 

Gennem den er alt blevet til,   

og uden den er intet blevet til af det,  

som er. 

I den er der liv,  

og det liv var menneskers lys -  

lyset, der oplyste mørket. 

Men mørket - mørket brød sig ikke om ly-

set. 

 

2. Et menneske stod frem,  

udsendt af Gud selv.  

Det var Johannes.  

Han fremlagde et vidnesbyrd,  

der skulle vidne om lyset,  

så alle kunne hengive sig til Gud  

gennem ham.  

Selv var han ikke lyset,  

skulle blot vidne om lyset –  

det sande lys, som oplyser  

hvert eneste menneske.  

Nu var det ved at komme til verden.   

 

Ja, han var i verden –  

den verden, der blev skabt gennem ham,  

men verden anerkendte ham ikke! 

 

67 Denne fortælling er det eneste, hvor forfatteren 
direkte er nævnt i slutningen (den discipel Jesus 
elskede). Det stammer antageligt fra slutningen af 
1. århundrede. Det bygger for en del på Markus, 
men har sin egen opbygning med de syv ’tegn’ og 
lange taler i forbindelse hermed. Også en del sær-
stof, som ikke findes i de andre fortællinger. 
68 logos – egentlig ’ord’, men der knytter sig mange 
betydninger til ordet.  

Han kom til sit eget,  

men hans egne brød sig ikke om ham.  

Dog - de, som tog imod ham,  

dem gav han magt til at blive Guds børn –  

det er dem, der hengiver sig til hans navn.  

De blev ikke født af blod  

eller af kødeligt begær –   

ej heller af nogen mands begær,  

men af Gud. 

 

Fortællingen fik kød og blod –  

den slog sig ned iblandt os,  

og vi så hans guddomsglans,  

en stråleglans, som den enbårne69har den 

fra Gud Fader selv –  

fuld af nåde og sandhed. 

 

Om ham var det, Johannes talte ligeud  

og råbte:  

”Det var ham, jeg talte om:  

han, som kommer efter mig, står over mig,  

for han var til før mig. 

Af hans fylde har vi alle nydt godt –  

det var nåde over nåde!  

For vel blev loven givet gennem Moses,  

men nåden og sandheden kom  

i kraft af Jesus Messias.70 

3. Gud har endnu ingen set –  

men den enbårne Gud,  

som nu hviler i Gud Faders favn,  

han har gjort ham kendt.” 

 

 
 

69 monogenous betyder ordret ’énfødt’ – dvs. ’ene-
barn’.  
70 Messias kaldtes i senjødedommen den forven-
tede apokalyptiske befrier, der skulle komme fra 
Gud selv, befri Israel fra dets fjender og genoprette 
et strålende rige i stil med det, den sagnom-
spundne kong David skabte i sin tid. Messias be-
tyder egentlig ’den salvede’, hvilket hentyder til 
kroningsritualet med at salve den nye konge med 
olie.  
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Johannes Døberen 

Dengang judæerne fra Jerusalem sendte 

præster og levitter ud for at spørge Johan-

nes, hvem han var, talte han uden om-

svøb. Han indrømmede blankt - han løj 

ikke, men bekendte ligeud: 

”Jeg er ikke Messias.” 

”Hvad da?” spurgte de, ”er du Elias?”71 

”Det er jeg ikke.” 

”Er du profeten?” 

”Nej.”  

”Hvem er du da? Vi skal have svar med 

til dem, der har sendt os. Hvad kalder 

du dig selv?” 

”Jeg er blot en stemme, der råber i ør-

kenen: Ban vejen for Gud, som profeten 

Jesajas engang sagde.” 

De udsendte var udsendt af farisæerne, 

og nu spurgte de ham: 

”Men hvorfor døber du så, når du hver-

ken er Messias eller Elias eller profe-

ten?” 

”Jeg døber med vand,” svarede Johan-

nes dem, ”men midt iblandt jer står han, 

som I intet aner om – han, som kommer 

efter mig – han, hvis sandalrem jeg ikke 

er værdig til at løse.” 

Dette foregik i Bethania på den anden 

side af Jordan, hvor Johannes døbte. 

4. Næste dag ser Johannes Jesus72 

komme gående hen imod sig, og han ud-

bryder: 

”Se, der kommer Guds lam, som bærer 

al verdens svigt!73 Det er om ham, jeg 

sagde: Efter mig kommer en, som står 

over mig, for han var til før mig. Jeg 

kendte ham ikke selv, men det var for at 

 

71 En af de store profeter fra Den hellige Skrift. 
Optræder ganske ofte i fortællingerne. En af de tre 
(Moses, Enok og Elias) ’udødelige’, der synes at 
være blevet optaget ’direkte’ i Himlen. 

han kunne blive åbenbaret for Israel, jeg 

kom, og derfor døber jeg med vand. Jeg 

har set ånden stige ned fra Himlen som 

en due, og den blev over ham. Jeg gen-

kendte ham ikke med det samme, men 

han, som sendte mig ud for at døbe med 

vand, han sagde til mig: Ham, du ser 

ånden dale ned over, så den bliver over 

ham, det er ham, der skal døbe med hel-

lig ånd. Jeg har selv set det! Og jeg kan 

bevidne, at han er Guds søn!” 

 
De første disciple 
5. Dagen efter stod Johannes der igen 

sammen med to af sine disciple.  

Mens han betragtede Jesus, der gik 

forbi, sagde han: 

”Se, der går Guds lam!” 

De to disciple hørte, hvad han sagde og 

fulgte efter Jesus. Imidlertid vendte Je-

sus sig om, da han så, at de fulgte efter 

ham. 

”Hvad søger I,” spurgte han dem. 

”Rabbi!” sagde de (det betyder Mester), 

”hvor bor du?” 

”Kom, så skal I se,” svarede han. 

Så gik de hen og så, hvor han boede, og 

de blev hos ham hele den dag. Det var 

ved firetiden.74  

Den ene af de to, som havde hørt, hvad 

Johannes sagde og var fulgt efter Jesus, 

var Andreas, Simon Petrus’ bror. Først 

finder han sin bror, Simon og siger til 

ham: 

”Vi har fundet Messias (det vil sige Kri-

stus).” 

Så fører han ham hen til Jesus. 

72 Iesous. Græsk-latin transskribering af det ara-
mæiske Jehoshua (hebraisk: Joshua), der betyder 
’Gud frelser’. 
73 Henviser til offerlammet, der i tempelkulten blev 
ofret til Gud for at sone folkets svigt. 
74 Egentlig ’den tiende time’ 
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”Du er Simon, Johannes’ søn,” sagde 

Jesus og så på ham, ”du skal kaldes Ke-

fas (det betyder klippe75). 

6. Næste dag ville Jesus tage til Galilæa, 

så han finder Filip og siger til ham: 

”Kom med mig!” 

Filip var fra Betsajda, Andreas’ og Pet-

rus’ by.  

Han finder så Nathanael og siger til 

ham:  

”Ham, Moses har skrevet om i Loven og 

Profeterne, ham har vi fundet. Det er Je-

sus, Josefs søn fra Nazareth.” 

”Kan noget godt komme fra Nazareth?” 

spørger Nathanael. 

”Kom selv og se,” siger Filip til ham. 

Da Jesus ser Nathanael komme gående 

hen imod sig, siger han om ham: 

”Se, dér er i sandhed en israelit, i hvem 

der ikke findes svig.” 

”Jamen, hvor kender du mig fra?” spør-

ger Nathanael forundret. 

”Allerede før Filip kaldte på dig, så jeg 

dig under figentræet,” svarede Jesus. 

”Rabbi!” udbrød Nathanael, ”du er Guds 

søn! – du er Israels konge!” 

”Blot fordi jeg sagde, at jeg så dig under 

figentræet, hengiver du dig uforbehol-

dent til mig,” sagde Jesus til ham. ”Du 

skal få større ting at se end det. Ja, jeg 

kan godt fortælle jer: I skal se Himlen 

åben og Guds engle stige op og dale ned 

over Menneskesønnen.” 

 

Det første tegn: Til bryllup i Kana 
7. Tredjedagen derpå var der bryllup i 

Kana i Galilæa, hvor Jesus’ mor var 

 

75 Petros betyder klippe på græsk. Kefas er det 
aramæiske ord for klippe. 
76 Egentlig: ’hvad dig og mig, kvinde?’ 
77 Egentlig to eller tre metretas. En metreta svarer 
til 39,39 liter 

med. Også Jesus og hans disciple var 

indbudt til brylluppet.  

Da nu vinen slap op, siger Jesus’ mor til 

ham: 

”Så, nu har de ikke mere vin.” 

”Mor, hvad kommer det mig ved?”76 ud-

brød Jesus, ”min skæbnestund er 

endnu ikke kommet!” 

Alligevel sagde hans mor til tjenerne: 

”I skal bare gøre alt, hvad han beder jer 

om!” 

Nu stod der seks vandkar af sten til 

brug for judæernes renselsesritual. De 

rummede hver omkring hundrede li-

ter.77  

”Fyld karrene med vand!” siger Jesus 

pludselig til dem, og de fyldte dem op til 

randen. 

”Øs nu op og bring det ud til køkkenche-

fen!” 

De bragte det ud til ham, men da køk-

kenchefen havde smagt på vandet, der 

var blevet til vin (uden at han i øvrigt 

vidste, hvor det kom fra - det vidste jo 

kun de tjenere, der havde øst vandet 

op), kalder han på brudgommen og siger 

til ham: 

”Alle og enhver sætter først den gode vin 

frem, og når folk så har drukket tæt, 

den ringere. Men du har gemt den gode 

vin til nu.” 

 

Denne begyndelse på sine tegn og un-

dere gjorde Jesus i Kana i Galilæa og af-

slørede dermed sin guddomsglans. Det 

fik hans disciple til at hengive sig til 

ham.78 

78 Johannesevangeliet synes at være bygget op 
over syv ’tegn’ på sin guddommelighed, som Jesus 
gjorde. Til disse tegn er der ofte knyttet længere 
teologiske forklaringer. 
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Påske i Jerusalem 
8. Senere tog Jesus ned til Kapernaum 

sammen med sin mor, sine brødre og 

sine disciple, men de blev der ikke ret 

mange dage. Judæernes påskefest nær-

mede sig nemlig, så Jesus tog op til Je-

rusalem.  

Inde i templet fik han øje på alle dem, 

der solgte okser og får og duer og alle de 

vekselerere, der sad der. Så lavede han 

sig en pisk af noget reb og drev dem alle 

sammen ud af templet, sammen med 

deres får og okser. Han hældte veksele-

rernes mønter ud og væltede deres 

borde, og til duesælgerne sagde han: 

”Få det dér væk herfra! I skal ikke gøre 

min fars hus til et kræmmermarked!” 

(Hans disciple kom så i tanke om, at der 

står skrevet:  

Lidenskaben for dit hus vil fortære mig). 

 

Nu tog judæerne til genmæle og sagde: 

”Hvad er det, du vil sige med det her?” 

”Nedbryd dette tempel,” svarede Jesus, 

”og jeg skal bygge det op på tre dage.” 

”46 år tog det at bygge dette tempel,” 

sagde judæerne, ”og så vil du rejse det 

på tre dage?” 

(Men det var selvfølgelig om sit eget le-

gemes tempel, han talte. Så da han var 

oprejst fra de døde, kom hans disciple i 

tanke om, at han havde sagt sådan Der-

for fæstede de lid til Skriften og til det, 

som Jesus havde sagt). 

9. Mens han nu var i Jerusalem ved på-

skefesten, var der mange, der hengav 

sig til hans navn, når de så de tegn, han 

gjorde. (Jesus derimod fæstede ingen lid 

til dem, fordi han gennemskuede alle, og 

fordi han ikke havde brug for, at nogen 

skulle vidne om dét eller dét menneske. 

Han vidste jo så udmærket, hvad et 

menneske indeholdt). 

 
Samtale med Nikodemus 
10. Der var en mand blandt farisæerne, 

der hed Nikodemus – en af judæernes 

rådsherrer. En nat kom han hen til Je-

sus og sagde: 

”Rabbi! Vi ved, at du er kommet som læ-

rer fra Gud selv, for ingen kunne udføre 

de tegn og undere, du udfører, hvis ikke 

Gud var med ham… ” 

”Jeg kan godt sige dig,” afbrød Jesus 

ham, ”hvis ikke man er født på ny, kan 

man overhovedet ikke se Guds rige.” 

”Men… hvordan kan et menneske, som 

allerede er gammelt, blive født?” spørger 

Nikodemus ham, ”han kan vel ikke 

komme ind i sin mors liv for anden gang 

for at blive født?” 

”Jeg siger bare, som sandt er,” svarede 

Jesus, ”at hvis ikke man er født af vand 

og ånd, kan man ikke komme ind i Guds 

rige. Hvad der er født af kødet, er og bli-

ver kød, og hvad der er født af ånden, er 

og bliver ånd. I må ikke blive forskræk-

kede, fordi jeg sagde, at I nødvendigvis 

må fødes på ny. Ånden blæser, hvorhen 

den vil, og du hører lyden af den, men 

du kan ikke se, hvor den kommer fra og 

hvor, den går hen. Sådan er det med en-

hver, der er blevet født af ånden.” 

”Men hvorledes skal dette gå til?” 

spurgte Nikodemus. 

”Du er lærer i Israel, og så ved du ikke 

engang det!?” svarede Jesus ham. ”Så 

kan jeg fortælle dig, at vi taler om det, vi 

ved, og vi vidner om det, vi har set – men 

I kan ikke tage vores vidnesbyrd alvor-

ligt. Hvis I ikke tager mig alvorligt, når 

jeg fortæller jer om det jordiske, 
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hvordan skulle I så kunne tage mig al-

vorligt, når jeg fortæller jer om det him-

melske? 

Ingen er steget op til Himlen, undtagen 

han, som kom ned fra Himlen: Menne-

skesønnen selv.  

Ser du, ligesom Moses ophøjede slangen 

i ørkenen,79 således må også Menneske-

sønnen ophøjes, så enhver, der hengiver 

sig til ham, kan få evigt liv. I den grad 

elskede Gud verden, at han skænkede 

den sin enbårne søn, for at enhver, som 

hengiver sig til ham, ikke skal gå til 

grunde, men have evigt liv. Gud sendte 

jo ikke sin søn til verden for at dømme 

verden, men for at verden kunne blive 

frelst gennem ham.  

Den, der hengiver sig til ham, dømmes 

ikke. Men den, der ikke hengiver sig til 

ham, er allerede dømt, fordi han ikke 

har hengivet sig tillidsfuldt til Guds el-

skede søns navn. 

Dette er dommen: Lyset er kommet til 

verden, men mennesket elskede mørket 

fremfor lyset, fordi dets gerninger var 

onde.  

Enhver, som øver ondt, hader lyset og 

kommer ikke til lyset, for at hans ger-

ninger ikke skal komme for en dag. Men 

den, der efterlever sandheden, kommer 

til lyset, så hans gerninger må blive vist 

frem, fordi de er gjort i Gud.” 

 
Jesus og Johannes 
11. Senere kom Jesus og hans disciple 

til Judæa, og der slog han sig ned sam-

men med dem og døbte. Også Johannes 

døbte dér ved Ainon, tæt ved Salem. Der 

var nemlig meget vand på stedet, så folk 

 

79 På en stang – jf. 4. Mos. 21,9 

kom og blev døbt. Endnu var Johannes 

nemlig ikke blevet kastet i fængsel.  

På et tidspunkt opstod der en større dis-

kussion mellem Johannes’ disciple og 

judæerne om renselse, så de gik hen til 

Johannes og sagde: 

”Rabbi! han, som var sammen med dig 

på den anden side af Jordan – ham, du 

har vidnet om – hør engang, han døber, 

og alle kommer til ham.” 

”Et menneske kan intet stille op, hvis 

ikke det, han ønsker, er skænket ham 

fra Himlen selv,” svarede Johannes. ”I 

kan selv bevidne, at jeg sagde: Det er 

ikke mig, der er Messias, men jeg er 

sendt i forvejen for ham. Det er brud-

gommen, der har bruden, men brud-

gommens ven, som står og lytter til 

ham, glæder sig inderligt over brudgom-

mens stemme. Således er min glæde 

fuldkommen. Han bør vokse – jeg blive 

mindre! 

Han, som kommer ovenfra, overgår alle, 

mens den, der er af jorden, er fra jorden 

og taler fra jorden.  

Ja, han, som kommer fra Himlen, over-

går alle. 

Hvad han har set og hørt, det vidner han 

om, men hans vidnesbyrd tager ingen 

imod. Den, som trods alt tager imod 

hans vidnesbyrd, har dermed beseglet, 

at Gud er sand. Det er ham, Gud har 

udsendt, der fortæller Guds fortælling. 

Gud giver jo ikke ånden til hvem som 

helst.80 Gud Fader elsker Guds Søn og 

har lagt alt i hans hånd. Så den, der 

overgiver sig til Guds Søn, har evigt liv. 

Den, derimod, som forkaster Guds Søn, 

skal ikke se liv overhovedet - nej, Guds 

vrede ruger over ham.” 

80 Egentlig: ’efter mål’. 
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En samaritansk kvinde 
12. Da Jesus nu erfarede, at farisæerne 

havde hørt, hvordan han døbte og skaf-

fede flere tilhængere end Johannes 

(skønt Jesus ikke selv døbte – kun hans 

disciple), så forlod han Judæa og tog på 

ny til Galilæa. Imidlertid måtte han 

igennem Samaria.  

Han kommer så til en by i Samaria, der 

hedder Sykar – ikke langt fra det stykke 

land, Jakob forærede sin søn Josef.81 

Dér var Jakobsbrønden. Træt af rejsen 

satte Jesus sig ned ved brønden. Det var 

omkring middagstid. Så kommer der en 

samaritansk kvinde for at hente vand. 

”Giv mig noget at drikke!” siger Jesus til 

hende. (Hans disciple var nemlig gået 

ind til byen for at købe mad). 

”Hvordan kan du, som er judæer, bede 

mig, en samaritansk kvinde, om noget 

at drikke?” spørger den samaritanske 

kvinde ham (judæere har jo ellers ikke 

samkvem med samaritanere). 

”Hvis du kendte til Guds gavmildhed,” 

svarede Jesus hende, ”og vidste hvem 

det er, der beder dig om noget at drikke, 

så ville du have bedt ham, og han ville 

have givet dig sprudlende kildevand.” 

”Herre!” siger hun så, ”du har ingen 

vandkrukke og brønden er dyb. Hvor vil 

du så få kildevand fra? Du er vel ikke 

større end vores forfar Jakob, der gav os 

brønden og selv drak af den sammen 

med sine sønner og sit kvæg?” 

”Alle som drikker af dette vand,” svarede 

Jesus, ”vil blive tørstige igen, men den, 

der drikker af det vand, jeg giver ham, 

skal aldrig i evighed tørste. Nej, det 

vand, jeg giver ham, vil blive til en 

 

81 Se 1. Mos. 48,22 

sprudlende kilde i ham – en kilde til 

evigt liv.” 

”Gode Herre!” siger kvinden, ”giv mig så-

dan noget vand, så jeg ikke skal tørste 

og hele tiden rende herud for at hente 

vand.” 

”Gå først hen og kald på din mand, og 

kom så tilbage.” 

”Jeg har ingen mand,” svarede kvinden. 

”Det var godt svaret,” siger Jesus til 

hende, ”jeg har ingen mand! For du har 

haft fem mænd, og ham, du har nu, er 

ikke din mand. Dér sagde du et sandt 

ord!” 

”Gode Herre!” siger kvinden, ”jeg kan 

forstå, at du er en profet. Vores forfædre 

tilbad Gud her på dette bjerg, men I på-

står, at Jerusalem er stedet, hvor man 

bør tilbede Gud.” 

”Tro mig, min gode kone,” siger Jesus, 

”den tid kommer, hvor det hverken er på 

dette bjerg eller i Jerusalem, I skal til-

bede Gud Fader. I tilbeder noget, I ikke 

kender – vi tilbeder det, vi kender, for 

frelsen kommer nu engang fra judæ-

erne. Men den tid kommer – ja, den er 

allerede nu – hvor de virkeligt hengivne 

skal tilbede Gud Fader i ånd og sand-

hed. Det er sådan en hengivenhed, Gud 

Fader drømmer om. Gud er ånd, og de, 

som dyrker ham, bør dyrke ham i ånd 

og sandhed.” 

”Vi ved, at Den salvede kommer,” siger 

kvinden, ”han, som kaldes Messias. Når 

han kommer, vil han forklare os alt.” 

”Det er mig!” siger Jesus til hende, ”mig, 

der taler med dig!” 

 

Kort efter ankom hans disciple, og de 

blev såre forundrede over, at han talte 
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med en kvinde. Dog var der ingen, der 

spurgte om, hvad han var ude på, eller 

hvorfor han talte med hende.  

Kvinden lod imidlertid vandkrukke være 

vandkrukke og skyndte sig tilbage til 

byen. 

”Kom og se et menneske, som kunne 

fortælle mig alt, hvad jeg har bedrevet,” 

sagde hun til folk, ”mon ikke han er 

Messias?” 

De forlod så byen og kom ud til ham. 

 

13. I mellemtiden bad hans disciple 

ham og sagde: 

”Rabbi! værsgo og spis!” 

”Jeg har allerede mad, som I intet ken-

der til,” sagde Jesus til dem. 

”Hvad? Er der mon nogen, der han givet 

ham noget at spise?” spurgte hans di-

sciple hinanden. 

”Min mad er at gøre hans vilje, som 

sendte mig og at fuldføre hans værk,” 

sagde Jesus. ”Mener I ikke, at der 

endnu er fire måneder til høst? Så se 

dog! Jeg siger: løft jeres øjne og se mar-

kerne! De er allerede hvide til høsten. 

Den, der høster, får sin løn og samler 

frugt til evigt liv, så den, der sår, kan 

glæde sig sammen med den, der høster. 

Dermed er det ordsprog sandt, at én hø-

ster, hvad en anden sår. Jeg sendte jer 

ud for at høste, hvad I ikke har slidt for. 

Andre har slidt, og I er gået ind i deres 

arbejde.” 

 

Fra den by hengav mange af samarita-

nerne sig til ham på grund af kvindens 

ord, dengang hun rent ud erklærede, at 

han kunne fortælle hende alt, hvad hun 

havde bedrevet. Derfor kom de hen og 

bad ham om at blive hos dem. Han blev 

der så i to dage, og mange flere hengav 

sig til ham på grund af det, han sagde, 

og de sagde til kvinden: 

”Vores hengivenhed skyldes ikke læn-

gere din fortælling. Vi har selv hørt ham, 

og nu ved vi, at han i sandhed er ver-

dens frelser.” 

 

Efter de to dage tog Jesus så afsted til 

Galilæa. Han advarede sine disciple om, 

at en profet aldrig bliver hædret i sin 

egen hjemby, men da han kom ind i Ga-

lilæa, tog galilæerne alligevel pænt imod 

ham, efter at de havde oplevet alt det, 

han havde gjort i Jerusalem under fe-

sten. De havde nemlig også selv deltaget 

i festen. 

 

Det andet tegn: Helbredelse af en 
adelsmands søn 
14. Så kom han igen til Kana i Galilæa, 

hvor han havde forvandlet vand til vin. 

Dér var der en vis adelsmand, hvis søn 

lå syg i Kapernaum. Han havde hørt, at 

Jesus var kommet fra Judæa til Gali-

læa, så han gik hen til ham og bad, om 

han ikke ville komme ned og helbrede 

hans søn, der var ved at dø.  

”Ja, hvis ikke I oplever tegn og undere, 

har I ingen som helst tiltro til mig,” 

sagde Jesus til ham. 

”Gode Herre! kom nu bare med før mit 

barn dør!” tryglede adelsmanden ham. 

”Jamen, gå bare!” sagde Jesus til ham, 

”din søn lever!” 

Manden fæstede lid sig til Jesus’ ord, og 

gik.  

Allerede mens han var på vej, kom sla-

verne ham i møde og sagde: 

”Dit barn lever!” 
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Han udspurgte dem så om timen, hvor 

han havde fået det bedre, og de svarede: 

”I går ved ettiden forlod feberen ham.” 

Hans far forstod nu, at det var netop i 

den time, Jesus havde sagt til ham: Din 

søn lever!   

Herefter blev både han og hele hans hus 

inderligt hengivne. 

Dette var så det andet tegn, Jesus 

gjorde, dengang han kom fra Judæa til 

Galilæa. 

 
Det tredje tegn: Bethesda 
15. Senere – det var under judæernes 

højtid - tog Jesus op til Jerusalem. I Je-

rusalem er der ved Fåreporten et bassin, 

som på hebraisk kaldes Bethesda. Det 

har fem søjlegange, og i dem lå der en 

hel del syge mennesker – blinde, lamme, 

forkrøblede. Der lå bl.a. en mand, som 

havde været syg i 38 år.  

Da Jesus så ham ligge der - vel vidende 

at han allerede havde ligget der i lang 

tid - sagde han til ham: 

”Kunne du tænke dig at blive rask?” 

”Gode Herre,” svarede den syge, ”jeg 

kender ikke nogen, der kan bære mig 

ned i bassinet, når vandet bliver uroligt, 

så mens jeg er på vej, kommer en anden 

i før mig.”82 

”Rejs dig op!” sagde Jesus så til ham, 

”tag din madras og gå!” 

Straks blev manden rask. Så tog han sin 

madras og gik sin vej. 

Imidlertid var det sabbat den dag, så ju-

dæerne råbte den helbredte an: 

”Hov, du der! Det er Sabbat! Du har ikke 

lov til at gå rundt med din madras.” 

 

82 En del håndskrifter forklarer dette med, at en 
engel ind imellem skulle stige ned og bringe 

”Men… det var ham, der gjorde mig 

rask,” svarede han, ”det var ham, der 

sagde til mig: Tag din madras og gå!” 

”Hvem var det, der sagde: Tag din ma-

dras og gå?” spurgte de ham. 

Men den helbredte vidste ikke, hvem det 

var, for Jesus var gået, og der var mange 

mennesker på stedet. 

Senere støder Jesus så på ham i templet 

og siger til ham: 

”Se så! Nu er du blevet rask. Synd nu 

ikke mere, så noget endnu værre ram-

mer dig.” 

Manden gik så hen og fortalte judæerne, 

at det var Jesus, der havde gjort ham 

rask.  

Derfor forfulgte judæerne Jesus, fordi 

han udførte dette tegn på en sabbat. 

”Min far arbejder indtil nu,” forsvarede 

han sig, ”også jeg arbejder!” 

Så stræbte judæerne ham endnu mere 

efter livet, fordi han ikke blot brød sab-

batten, men også kaldte Gud for sin far 

og gjorde sig selv ligeværdig med Gud. 

 
En forsvarstale 
Da tog Jesus ordet og sagde til judæ-

erne: 

”Det er sandt, som det er sagt: Guds Søn 

kan intet gøre af sig selv, hvis han ikke 

først ser Gud Fader gøre det. Hvad Gud 

Fader gør, det gør Guds Søn på samme 

måde.  

Faderen elsker Sønnen, og han viser 

ham alt det, han selv gør – ja, han vil 

vise ham endnu større ting end disse, så 

I taber både næse og mund.  

vandet i oprør, så det blev helbredende - dog kun 
for den første, der kom i. 
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Ligesom Gud Fader oprejser de døde og 

gør mennesker levende, således giver 

Guds Søn liv til hvem, han vil.  

Gud Fader dømmer ingen – nej, al dom 

har han overgivet til Sønnen, for at alle 

må respektere Guds Søn, lige såvel, som 

de respekterer Gud Fader. Den, der ikke 

respekterer Sønnen, respekterer heller 

ikke Gud Fader, som har sendt ham.  

Ja, jeg kan godt sige jer: den, der hører 

efter, hvad jeg siger, og som hengiver sig 

til ham, der har sendt mig, har evigt liv 

og kommer ikke for dommeren – nej, 

han er gået over fra døden til livet. Den 

tid kommer – ja, den er allerede nu – 

hvor selv de døde hører Guds søns 

stemme, og når de hører den, skal de 

leve.  

På samme måde som Gud Fader har liv 

i sig selv, således gav han også sin søn 

liv i sig selv, og han gav ham magt til at 

afholde dom, for han er Menneskesøn-

nen. I skal ikke undre jer over det, jeg 

siger. Der kommer en tid, hvor alle de, 

som er i gravene, vil høre hans stemme. 

Så vil de komme frem – de, som har gjort 

det gode til opstandelse og liv - de, som 

har gjort det onde, til opstandelse og 

dom. 

Intet – slet intet - kan jeg gøre af mig 

selv. Jeg dømmer blot efter, hvad jeg får 

besked på, og min dom er retfærdig, 

fordi jeg ikke søger at få min egen vilje, 

men blot udfører hans vilje, som sendte 

mig.  

Hvis jeg kun vidnede om mig selv, var 

mit vidnesbyrd ikke sandt. Men der er 

en anden, der vidner om mig, og jeg ved, 

at det vidnesbyrd, han giver mig, er 

sandt.  

I sendte jo selv nogle folk ud til Johan-

nes, og han vidnede om sandheden. Jeg 

tager mig selvfølgelig ikke af vidnesbyrd 

fra noget menneske, men jeg siger det 

følgende, for at I må blive frie:  

Han var den brændende og skinnende 

lampe, og I ville gerne glæde jer for en 

tid i lyset fra ham. Men mit vidnesbyrd 

er større end Johannes’, for de gernin-

ger, Gud Fader har betroet mig at fuld-

føre – de gerninger jeg rent faktisk udfø-

rer – de vidner om mig, at det er Gud 

Fader, der har udsendt mig.  

Gud Fader – han, som sendte mig, har 

selv vidnet om mig. Aldrig har I hørt 

hans stemme eller set hans skikkelse. 

Nej, I har slet ikke hans fortælling i jer, 

for I vil ikke hengive jer til ham, han ud-

sendte. I higer og søger i Skrifterne, 

fordi I mener at finde evigt liv i dem, og 

så er det netop dem, der vidner om mig. 

Men mig vil I ikke komme til for at få liv! 

Jeg tager ikke ære fra mennesker, men 

om jer ved jeg, at I ikke har Guds kær-

lighed i jer! Jeg er kommet i min fars 

navn, men I tager ikke imod mig. Skulle 

der komme en anden i sit eget navn – 

ham skulle I nok tage imod.   

Hvordan skulle I kunne hengive jer - I, 

som tager ære fra hinanden, men strå-

leglansen fra den eneste Gud, den søger 

I ikke? 

 

Tro nu ikke, at jeg så også vil anklage 

jer overfor Gud Fader. Nej, men der er 

én, der anklager jer, og det er Moses – 

ham, I ellers har sat jeres lid til. Havde 

I virkelig tillid til Moses, ville I også have 

tillid til mig, for det var om mig, han 

skrev.  
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Så hvis I ikke tror på det, han skriver, 

hvordan skulle I så kunne tro på det, jeg 

siger? 

 
Det fjerde tegn: Mad til alle 
16. Derefter tog Jesus over på den an-

den side af den store sø i Galilæa: Tibe-

riassøen.  

En stor folkeskare fulgte ham, fordi de 

havde set de tegn og undere, han havde 

gjort mod de syge. Men Jesus gik op på 

bjerget, og der satte han sig sammen 

med sine disciple. Påsken, judæernes 

højtid, nærmede sig. 

Da Jesus fik øje den store flok menne-

sker, der kom hen imod ham, siger han 

til Filip: 

”Er der et sted, hvor kan vi købe brød, 

så de kan få noget at spise?” 

(Det sagde han selvfølgelig for at prøve 

ham – selv vidste han jo udmærket, 

hvad han ville gøre.) 

”For to hundrede denarer brød ville ikke 

være nok til, at de bare kunne få en lille 

smule hver,” svarede Filip. 

Så siger en anden af hans disciple, Si-

mon Petrus’ bror Andreas til ham: 

”Her er en lille dreng. Han har fem byg-

brød og to småfisk, men hvad er det til 

så mange?” 

”Lad folk lægge sig ned,” sagde Jesus så.  

Der var masser af græs på stedet, så 

mændene lagde sig ned – de var omkring 

fem tusind. Nu tog Jesus brødene, og ef-

ter at have bedt bordbøn, delte han ud 

til alle dem, der lå der. På samme måde 

med fiskene – lige så meget, de kunne 

spise. 

Da de var blevet mætte, sagde han til 

sine disciple: 

 

83 Egentlig 25-30 stadier. 

”I skal samle de tiloversblevne rester 

sammen, så intet går til spilde.” 

Så samlede de dem sammen og fyldte 

tolv kurve med rester fra de fem byg-

brød, som de, der havde spist, levnede. 

Da nu folk så det tegn, han havde ud-

ført, udbrød de: 

”Han er i sandhed profeten, der skal 

komme til verden!” 

 

Det femte tegn: Vandring på søen 
17. Da Jesus vidste, at folk overvejede 

at få fat i ham for at gøre ham til deres 

konge, trak han sig på ny tilbage til bjer-

get – ganske alene. 

Ved aftenstid gik hans disciple ned til 

søen. De gik ombord i båden og satte 

over mod Kapernaum på den anden side 

af søen. Det var allerede mørkt, og Jesus 

var ikke kommet ned til dem. Søen var 

desuden kommet i oprør, da der blæste 

en kraftig vind. Da de nu havde roet en 

2-3 sømil,83 ser de Jesus komme gående 

på søen, og da han kom tættere på bå-

den, blev de skrækslagne. 

”Det er mig!” siger han så til dem, ”I skal 

ikke være bange!” 

Så ville de have ham ombord i båden, og 

straks lå båden ved land, dér, hvor de 

var på vej hen. 

 
Samtale om brødet 
18. Næste dag opdagede folkeskaren, 

der stod på den anden side søen, at der 

kun havde været én båd, og de vidste, at 

Jesus ikke var taget af sted i båden 

sammen med sine disciple – det var kun 

disciplene, der var taget af sted. (Til gen-

gæld var der ankommet både fra Tibe-

rias, der ikke lå langt fra det sted, hvor 
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de havde spist brødet i forbindelse med 

Herrens nadver). Da nu folkeskaren op-

dagede, at hverken Jesus eller hans di-

sciple var der mere, gik de selv ombord 

i bådene og kom over til Kapernaum. 

Her søgte de så efter Jesus. Da de fandt 

ham - nu på den anden side af søen - 

spurgte de ham: 

”Rabbi! hvordan er du kommet her-

over?” 

”Har jeg ikke ret i, at når I leder efter 

mig, så er det ikke fordi, I oplevede et 

tegn, men fordi I spiste af brødet og blev 

mætte?” svarede Jesus. ”Arbejd ikke for 

den mad, som forgår, men for den mad, 

som varer ved til evigt liv – den, som 

Menneskesønnen vil give jer. Det er 

ham, Gud Fader har sat sit segl på.”  

”Hvad skal vi gøre for at udføre de gode 

gerninger?” spurgte de. 

”Den gode gerning er den, at I hengiver 

jer tillidsfuldt til ham, han har ud-

sendt,” svarede Jesus. 

”Hvilket tegn vil du udføre,” spurgte de 

ham, ”så vi kan indse, at vi må hengive 

os til dig? Vore forfædre spiste manna i 

ørkenen, som skrevet står: Brød fra 

Himlen gav han dem at spise.”  

”Jeg kan da godt fortælle jer,” sagde Je-

sus, ”at det slet ikke var Moses, der gav 

jer brødet fra Himlen – nej, det er min 

far, som giver jer det sande brød fra 

Himlen. Det er Guds brød, som kommer 

ned fra Himlen og giver liv til verden.” 

”Herre,” sagde de så, ”giv os altid dette 

brød!” 

”Det er mig!” sagde Jesus. ”Jeg er det 

levende brød! Den, der kommer til mig, 

skal aldrig sulte, og den, der hengiver 

sig til mig, skal aldrig tørste. Men som 

sagt: selv om I har set mig, tror I mig 

ikke!  

Alle og enhver, som Gud Fader skænker 

mig, kommer til mig, og den, der kom-

mer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Jeg 

er jo ikke kommet ned fra Himlen for at 

udføre min egen vilje, men hans vilje, 

som sendte mig. Og det er hans vilje, at 

jeg ikke skal miste en eneste af dem, 

han har skænket mig, men oprejse ham 

på den yderste dag. Det er netop min 

fars vilje, at enhver, som længes efter 

hans søn og hengiver sig til ham, skal 

have evigt liv – og jeg vil oprejse ham på 

den yderste dag.” 

19. Judæerne skumlede nu over ham, 

fordi han sagde: Jeg er brødet, der kom-

mer ned fra Himlen. 

”Er det ikke Jesus,” sagde de, ”Josefs 

søn, hvis far og mor vi kender? Hvordan 

kan han så påstå, at han er kommet ned 

fra Himlen?” 

”Hold nu op med at skumle sådan!” 

sagde Jesus så til dem. ”Ingen kan 

komme til mig, hvis ikke Gud Fader, 

som sendte mig, får ham til det – og ham 

vil jeg oprejse på den yderste dag. 

Det står skrevet hos profeterne: De skal 

alle være oplært af Gud. Enhver, som 

har hørt kaldet fra Gud Fader og taget 

det på sig, kommer til mig. Det er ikke 

fordi nogen har set Gud Fader, bortset 

fra den, der er af Gud. Han har til gen-

gæld set Gud Fader. Den, der inderligt 

hengiver sig – jeg kan godt fortælle jer: 

han har evigt liv! 

Det er mig, der er livets brød! Jeres for-

fædre spiste manna i ørkenen – og de 

døde. Her har I brødet, der kommer ned 

fra Himlen, så enhver, som spiser af det, 

ikke skal dø. 
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Jeg er det levende brød, der er kommet 

ned fra Himlen. Hvis nogen spiser af 

dette brød, skal han leve i al evighed. 

Det brød, jeg giver, er mit legeme – til liv 

for verden.” 

20. Nu diskuterede judæerne med hin-

anden og sagde: 

”Hvordan kan han give os sit legeme at 

spise?” 

”Jeg kan godt fortælle jer:” sagde Jesus 

til dem, ”hvis ikke I spiser Menneske-

sønnens legeme og drikker hans blod, 

har I slet ikke liv i jer. Den, der spiser 

mit legeme og drikker mit blod, har evigt 

liv, og ham vil jeg oprejse på den yderste 

dag. Mit legeme er nemlig den sande 

mad og mit blod den sande drik. Den, 

som spiser mit legeme og drikker mit 

blod, bliver i mig - og jeg i ham.  

Ligesom det var den levende Gud Fader, 

der udsendte mig, så jeg lever i kraft af 

Gud Fader, således skal også den, der 

spiser mig, leve i kraft af mig. 

Dette er brødet, der er kommet ned fra 

Himlen. Det er ikke som det, forfædrene 

spiste - de døde jo. Nej, den, som æder 

af dette brød, skal leve i al evighed.” 

Dette sagde han i synagogen, mens han 

underviste i Kapernaum. 

 

Mange af hans disciple sagde, efter at 

have hørt på ham: ”Det var hårde ord. 

Hvem kan holde ud at høre på sådan no-

get?” 

Da nu Jesus vidste med sig selv, at hans 

disciple skumlede over talen, sagde han 

til dem: 

”Får det her jer til at falde fra? Hvad så, 

hvis I så Menneskesønnen stige derop, 

hvor han var før?  

Det er ånden, der skaber liv. Legemet 

gavner intet. Den fortælling, jeg fortæl-

ler jer, er ånd – den er liv! Men selvføl-

gelig er der nogle iblandt jer, som ikke 

tør hengive sig. (Jesus vidste jo fra be-

gyndelsen, hvem det var, der ikke turde 

hengive sig - hvem det var, som skulle 

forråde ham.) Det var derfor, jeg sagde 

til jer, at ingen kan komme til mig, hvis 

ikke det skænkes ham af Gud Fader 

selv.” 

 

Fra da af trak mange af hans disciple sig 

tilbage og fulgtes ikke længere med 

ham. Så spurgte Jesus De Tolv: 

”Vil I også forlade mig?” 

”Herre,” svarede Simon Petrus, ”hvem 

skal vi gå til? Du har det evige livs for-

tælling. Vi har hengivet os til dig, for vi 

ved, at du er Guds hellige.” 

”Ja, har jeg ikke valgt jer tolv,” sagde Je-

sus, ”og det endda selv om en af jer er 

en djævel?” 

(Han talte om Simon Iskariots søn, Ju-

das. Det var ham – en af De Tolv - der 

senere skulle forråde ham). 

Samtaler i Jerusalem 1 
21. Derefter gik Jesus omkring i Gali-

læa. Han brød sig ikke om at gå rundt i 

Judæa, eftersom judæerne jo stræbte 

ham efter livet. Imidlertid nærmede ju-

dæernes Løvhyttefest sig, så hans 

brødre sagde til ham: 

”Hvorfor tager du ikke af sted til Judæa, 

så også dine disciple kan få dine gernin-

ger at se? Hvis man gerne vil være en 

kendt person, gør man jo ikke noget 

hemmeligt. Hvis du virkelig mener noget 

med det her, så vis dig dog for verden.” 

(End ikke hans egne brødre havde tillid 

til ham.) 
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”Min time er endnu ikke kommet,” 

sagde Jesus til dem, ”til gengæld er det 

åbenbart altid jeres time. Verden kan 

ikke afsky jer, men mig afskyr den, fordi 

jeg fortæller den, at dens gerninger er 

onde. Men hvorfor tager I ikke op til fe-

sten? Jeg skal ikke op til denne fest, for 

det, jeg skal gøre, er endnu ikke gjort 

færdigt.” 

Efter at have sagt det til dem, blev han 

tilbage i Galilæa. 

 

22. Men da hans brødre var taget op til 

festen, så tog han alligevel selv derop – 

ikke officielt, men lidt i det skjulte. Der-

for ledte judæerne efter ham under fe-

sten og spurgte om, hvor han mon var. 

Der var en hel del snak om ham blandt 

folk. Nogle sagde: Han er god nok! mens 

andre sagde: Nej! han forfører jo folket! 

Dog var der ingen, der talte åbent om 

ham, da de var bange for judæerne.  

23. Men midt under festen gik Jesus 

pludselig op i templet og underviste på 

en måde, så selv judæerne blev forun-

drede og udbrød: 

”Hvordan kan han kende Skrifterne 

uden at have studeret?” 

”Min lære er ikke min egen,” svarede Je-

sus dem, ”men hans, som har udsendt 

mig. Hvis nogen ønsker at gøre hans 

vilje, vil han også vide, om min lære er 

fra Gud, eller om jeg blot taler af mig 

selv. Den, der taler af sig selv, søger 

egen ære, men den, der søger at ære 

ham, der udsendte ham, han taler 

sandt, og der findes ikke svig i ham. 

Har Moses ikke givet jer loven? Hvorfor 

holder ingen af jer så loven? Og hvorfor 

stræber I mig efter livet?” 

”Du må jo være gal,” svarede en fra fol-

keskaren, ”hvem skulle stræbe dig efter 

livet?” 

”Et enkelt mirakel har jeg udført,” sva-

rede Jesus, ”så alle undrer sig. Hør nu 

her, Moses gav jer omskærelsen (ikke at 

den er fra Moses – den er selvfølgelig fra 

fædrene), og på sabbatten omskærer I 

folk. Når folk bliver omskåret på sabbat-

ten, fordi Moseloven ikke må brydes, 

hvorfor bliver I så vrede på mig, fordi jeg 

helbredte et helt menneske på sabbat-

ten? Døm ikke efter det ydre – nej, døm 

med en retfærdig dom.” 

 

Nogle af dem, der boede i Jerusalem, 

sagde nu: 

”Jamen, er det her ikke ham, de er ude 

på at slå ihjel? Se bare, han taler frit, og 

de siger ham ikke imod. De høje herrer 

har da vel ikke for alvor erkendt, at han 

er Messias? Men på den anden side ved 

vi jo, hvor ham her kommer fra. Når 

Messias kommer, ved ingen, hvorfra 

han kommer.”  

”Nå, så I kender mig,” råbte Jesus plud-

selig midt i sin undervisning i templet, 

”og I ved hvor jeg kommer fra? Men jeg 

er ikke kommet af mig selv – nej, det er 

Sandheden selv, som har sendt mig - 

ham, I ikke kender. Jeg kender ham, for 

jeg er fra ham, og han har udsendt mig.” 

De prøvede så at få fat i ham, men ingen 

lagde hånd på ham, for hans time var 

endnu ikke kommet. 

 

24. Mange fra folkeskaren overgav sig 

efterhånden til ham. Andre sagde: 

”Når Messias kommer, vil han så ikke 

gøre flere tegn, end ham her?” 
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Da farisæerne erfarede, hvordan folke-

skaren drøftede ham, sendte førstepræ-

sterne og de ledende farisæere nogle tje-

nere hen for at få fat i ham. 

 

”Endnu en kort tid er jeg sammen med 

jer,” sagde Jesus, ”så tager jeg tilbage til 

ham, der har sendt mig. I skal lede efter 

mig uden at finde mig, for der, hvor jeg 

er, kan I ikke komme.” 

”Hvor mon han skal hen, så vi slet ikke 

kan finde ham?” spurgte judæerne hin-

anden. ”Tænker han på at tage ud i di-

asporaen84 blandt hellenerne og under-

vise dem? Hvad mener han med at sige: 

I skal lede efter mig uden at finde mig – 

og: hvor jeg er, kan I ikke komme?” 

25. På den sidste dag – den store høj-

tidsdag – stod Jesus frem og råbte:  

”Hvis nogen tørster, så lad ham komme 

til mig og drikke! Den, der hengiver sig 

til mig, fra hans indre vil der strømme 

floder af levende vand, som Skriften si-

ger.” 

(Dette sagde han om ånden, som de, der 

hengav sig til ham, skulle modtage - ån-

den var der jo ikke endnu, eftersom Je-

sus endnu ikke var blevet guddomme-

liggjort.) 

Nu sagde nogle fra folkeskaren, som 

havde hørt hans tale: 

”Han her er i sandhed profeten!” 

”Han er Messias!” sagde andre, mens 

andre igen sagde: 

”Messias kommer vel ikke ligefrem fra 

Galilæa? Siger Skriften ikke, at Messias 

skal være af Davids afkom og komme fra 

Betlehem, Davids by?” 

 

84 Adspredelsen – dvs. blandt de jøder, der boede 
udenfor Palæstina. 

Således kom det til splittelse i folkeska-

ren på grund af ham. Nogle ville gerne 

have ham arresteret, men ingen lagde 

hånd på ham. 

 

26. De udsendte tjenere kom nu tilbage 

til førstepræsterne og farisæerne, som 

spurgte dem ud: 

”Hvorfor har I ham ikke med?” 

”Ingen har nogensinde talt, som dette 

menneske taler,” svarede de. 

”Er I nu også blevet forført?” spurgte fa-

risæerne dem. ”Har nogen af rådsher-

rerne måske tillid til ham – eller en ene-

ste af farisæerne? Nej, men denne pøbel, 

som ikke engang kender loven, den er 

da forbandet!” 

Nu sagde Nikodemus – en af deres egne 

(det var ham, der kom hen til Jesus tid-

ligere): 

”Vores lov dømmer vel ingen, uden at 

man har hørt på ham først og fundet ud 

af, hvad han vil?” 

”Du er måske også fra Galilæa?” svarede 

de ham, ”kig efter og se selv, at ingen 

profet er opstået fra Galilæa!” 

 
Lyset i verden 
27. Nu talte Jesus til dem igen: 

”Det er mig, der er lyset i verden. Den, 

der kommer med mig, skal ikke vandre 

i mørket, men have livets lys.” 

”Du vidner om dig selv,” sagde farisæ-

erne til ham, ”derfor er dit vidnesbyrd 

ikke sandt.” 

”Om jeg så også vidner om mig selv,” 

svarede Jesus, ”er mit vidnesbyrd dog 

sandt, for jeg ved, hvorfra jeg kommer 

og hvor, jeg er på vej hen. Men I aner 
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ikke, hvor jeg kommer fra, og hvor jeg er 

på vej hen. I dømmer blot efter det ydre. 

Jeg dømmer ingen, og om jeg så også 

dømmer, er min dom dog sand, for jeg 

er ikke alene om dommen. Foruden mig 

er der nemlig ham, der har udsendt mig. 

I jeres lov står der jo skrevet, at to men-

neskers vidnesbyrd er sandt. Jeg er den, 

der vidner om mig selv, men også Gud 

Fader selv, der har sendt mig, vidner om 

mig.” 

”Hvor er din far så henne?” spurgte de 

ham. 

”I kender hverken mig eller min far,” 

svarede Jesus. ”Hvis I havde kendt mig, 

ville I også have kendt min far!” 

Denne tale holdt Jesus i skatkammeret, 

mens han underviste i templet. Ingen 

greb ham, for endnu var hans time ikke 

kommet. 

28. Så Jesus fortsatte: 

”Jeg går bort. I skal søge efter mig, men 

I vil dø, fordi I går fejl. Hvor jeg skal hen, 

dér kan I ikke komme.” 

”Han tænker da vel ikke på at tage sig 

selv af dage,” sagde judæerne, ”siden 

han fabler om, at hvor han skal hen, 

kan vi ikke komme?” 

”I er nedefra,” sagde han så, ”jeg er 

ovenfra. I er af denne verden – jeg er 

ikke af denne verden. Derfor sagde jeg, 

at I vil dø, fordi I går fejl. Hvis ikke I tror 

på, at jeg er den, jeg er, så skal jeres 

fejltrin virkelig gøre det af med jer.” 

”Hvem er du da?” spurgte de ham. 

”Den, som jeg har talt om lige fra begyn-

delsen,” sagde Jesus. ”Jeg har meget at 

sige om jer – og meget at dømme om, for 

han, som har sendt mig, er sand, og jeg 

fortæller verden, hvad jeg har fået 

besked på af ham.” (De fattede ikke, at 

det var Gud Fader, han talte om). 

”Når I får ophøjet Menneskesønnen,” 

sagde Jesus, ”så skal I forstå, at jeg er 

den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, 

men hvad Gud Fader har lært mig, dét 

siger jeg. Han, som har sendt mig, han 

er med mig. Han har ikke ladt mig alene, 

for jeg gør altid det, der glæder ham.” 

På grund af denne tale var der mange, 

der hengav sig til ham. 

Samtale om sandhed og løgn 
29. Nu sagde Jesus til de judæere, der 

havde hengivet sig til ham: 

”Hvis I forbliver en del af min fortælling, 

er I for alvor mine disciple. I skal forstå 

sandheden, og sandheden skal gøre jer 

frie.” 

”Vi er Abrahams børn,” svarede de, ”og 

vi har aldrig været nogens slaver. Hvad 

mener du så med, at vi skal blive frie?” 

”Jeg kan godt fortælle jer,” svarede Je-

sus, ”at alle, som svigter, er slaver af de-

res svigt. Slaven bliver ikke i huset for 

altid – det gør sønnen til gengæld. Så 

hvis sønnen sætter jer fri, så er I for al-

vor frie.  

Jeg ved da godt, at I er Abrahams børn 

– og alligevel stræber I mig efter livet, 

fordi min fortælling ikke finder klang-

bund i jer. Det, som min far har vist 

mig, det fortæller jeg. Så udfør da, hvad 

også I har fået besked på af min far.” 

”Vores far er Abraham!” svarede de. 

”Ja, hvis I virkelig var Abrahams børn,” 

sagde Jesus til dem, ”ville I gøre, som 

Abraham gjorde. Men nu stræber I mig 

efter livet – et menneske, som har sagt 

jer den sandhed, jeg har fået besked om 

af Gud selv. Det ville Abraham aldrig 
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gøre. Nej, I udfører jeres egen fars ger-

ninger.” 

”Ja, vi er i hvert fald ikke født i hor,” 

sagde de til ham,” vi har én far – og det 

er Gud!” 

”Ha!” sagde Jesus, ”hvis Gud virkelig 

var jeres far, ville I have elsket mig. Jeg 

kommer nemlig fra Gud selv, og her er 

jeg! Jeg er ikke kommet af mig selv, men 

det er ham, der har sendt mig. Hvorfor 

fatter I ikke, hvad jeg siger? Det er fordi, 

I ikke kan høre min fortælling. Jeres far 

er djævelen selv, og I elsker at udføre je-

res fars vilje. Han var lige fra begyndel-

sen en morder og stod aldrig i sandhe-

den, for der findes ikke sandhed i ham. 

Hver gang han farer med løgn, kommer 

det fra ham selv, for en løgner er og bli-

ver han – ja, selve løgnens far.  

Jeg derimod siger jer sandheden, og der-

for har I ingen tillid til mig! Hvem af jer 

kan overbevise mig om nogen synd? Når 

jeg nu siger sandheden, hvorfor tror I så 

ikke på mig? Den, som er af Gud, kan 

forstå Guds fortælling. Det er derfor, I 

ikke lytter, fordi I ikke er af Gud.” 

”Har vi da ikke ret i at mene, at du er en 

sindssyg samaritaner?” svarede judæ-

erne ham. 

”Jeg er ikke sindssyg,” svarede Jesus, 

”jeg respekterer bare min far, men I yd-

myger mig. Nuvel, jeg søger ikke min 

egen ære. Der er én, der søger den, og 

han skal dømme. Ja, jeg kan godt for-

tælle jer: hvis nogen holder fast ved min 

fortælling, skal han aldrig i evighed se 

døden!” 

”Nu ved vi da, at du er sindssyg,” sagde 

judæerne til ham, ”Abraham døde jo – 

det samme gjorde profeterne – og du på-

står, at hvis nogen holder fast ved din 

fortælling, skal han aldrig i evighed se 

døden! Du er da vel ikke større end vor 

far Abraham, som altså døde, ligesom 

profeterne også døde? Hvem tror du 

egentlig, du er?” 

”Hvis jeg bare fremhævede mig selv,” 

svarede Jesus, ”ville jeg være respekt-

løs. Men det er min far, som respekterer 

mig – han, som I kalder jeres Gud. Og 

dog kender I ham ikke, men det gør jeg! 

Hvis jeg påstod, at jeg ikke kendte ham, 

ville jeg være en løgner ligesom jer. Men 

nu kender jeg ham altså, og jeg holder 

fast ved hans fortælling.  

Jeres far, Abraham, glædede sig til at 

opleve min dag. Nu har han oplevet den, 

og han frydede sig!” 

”Hvad for noget!?” udbrød judæerne, 

”du er endnu ikke fyldt 50, og så har du 

set Abraham!?” 

”Ja, jeg kan fortælle jer,” sagde Jesus, 

”at endnu før Abraham blev født, var jeg 

den, jeg er.” 

Så samlede de sten op for at stene ham, 

men Jesus skjulte sig og forlod templet. 

 
Det sjette tegn: Helbredelse af en 
blindfødt 
30. Engang, da Jesus kom gående, fik 

han øje på én, der var født blind. Hans 

disciple spurgte ham i den anledning: 

”Rabbi, hvem er det egentlig, der har 

syndet – er det manden her, eller er det 

hans forældre, siden han er født blind?” 

”Det er hverken denne mand eller hans 

forældre, der har syndet,” svarede Je-

sus, ”nej, det var såmænd for at Guds 

gerninger kunne blive åbenbaret på 

ham. Jeg må jo udføre arbejdet for ham, 

der har sendt mig, mens det er dag. 

Snart bliver det nat, hvor ingen kan 
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arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg lyset 

i verden.” 

Da han havde sagt dette, spyttede han 

på jorden og lavede ler af spyttet, som 

han så lagde på den blindes øjne og 

sagde til ham: 

”Gå hen og vask dig i det bassin, der 

hedder Siloa!” (Siloa betyder Udsendt). 

Så gik han hen og vaskede sig, og da 

han kom tilbage, kunne han se. 

Da sagde naboerne og alle de, der havde 

set, hvordan han tidligere levede som 

tigger: 

”Sig mig engang, er det ikke ham, der 

sad og tiggede?” 

”Jo, det er ham,” sagde nogle, mens an-

dre sagde:  

”Nej, nej, han ligner ham bare.”  

Selv sagde manden: ”Det er mig!” 

”Hvordan blev dine øjne da åbnet?” 

spurgte de ham så. 

”Det var ham, der hedder Jesus. Han la-

vede noget ler, som han så salvede mine 

øjne med,” svarede han, ”og så sagde 

han, at jeg skulle gå hen og vaske mig i 

Siloa. Da jeg så gik derhen og vaskede 

mig, kunne jeg se.” 

”Hvor er han?” 

”Det ved jeg ikke.” 

Så tog de den blindfødte hen til farisæ-

erne.  

 

Nu var det netop sabbat, den dag, hvor 

Jesus lavede ler og åbnede den blindes 

øjne, så nu spurgte også farisæerne 

ham, hvordan han havde fået sit syn. 

”Han lagde ler på mine øjne,” svarede 

han dem, ”og så vaskede jeg mig, og nu 

kan jeg se.” 

”Sådan et menneske er ikke fra Gud,” 

sagde nogle af farisæerne så, ”for han 

overholder ikke sabbatten.”   

”Men hvordan kan et syndigt menneske 

gøre den slags tegn?” sagde andre. 

Således kom der splittelse iblandt dem, 

så de henvendte sig på ny til den blinde: 

”Hvad mener du selv om ham, nu hvor 

han har åbnet dine øjne?” 

”Han er en profet!” sagde han. 

Judæerne var nu ikke helt overbevist 

om, at han havde været blind og var ble-

vet seende, så de tilkaldte hans foræl-

dre. 

”Er det her jeres søn, som I påstår, er 

født blind?” spurgte de, ”hvordan kan 

han så se nu?” 

”Vi ved, at han er vores søn, og vi ved, 

at han er født blind,” svarede hans for-

ældre. ”Hvordan han nu kan se, ved vi 

derimod ikke, og hvem, der åbnede hans 

øjne ved vi heller ikke. Spørg ham selv. 

Han er gammel nok til at svare for sig 

selv.” 

(Sådan svarede hans forældre, fordi de 

var bange for judæerne. Disse var nem-

lig allerede blevet enige om, at hvis no-

gen bekendte Jesus som Messias, skulle 

vedkommende smides ud af synagogen. 

Det var derfor, hans forældre sagde: han 

er gammel nok, spørg ham selv). 

31. Så hidkaldte de for anden gang 

manden, der havde været blind, og 

sagde til ham: 

”Du må hellere give Gud æren! Vi ved 

nemlig, at denne mand er en forbryder.” 

”Om han er en forbryder, kender jeg 

ikke noget til,” svarede han. ”Jeg ved 

bare, at jeg var blind, og nu kan jeg se.” 
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”Hvad gjorde han ved dig?” spurgte de 

ham så, ”hvordan åbnede han dine 

øjne?” 

”Jeg har allerede fortalt jer det,” svarede 

han, ”men I hører ikke efter. Hvorfor vil 

I nu høre det en gang til? I vil måske 

også gerne være hans disciple?” 

Så skældte de ham ud: 

”Du er måske nok hans discipel, men vi 

er Moses’ disciple! Vi ved, at Gud har 

talt til Moses, men vi aner ikke, hvor 

denne mand kommer fra.” 

”Det er da godt nok underligt, at I ikke 

aner, hvor han kommer fra,” svarede 

manden dem, ”og så har han åbnet mine 

øjne! Alle ved jo, at Gud ikke lytter til 

forbrydere, men hvis én er gudfrygtig og 

udfører hans vilje, så lytter han til ham. 

Aldrig nogen sinde har man hørt, at no-

gen skulle have åbnet øjnene på en, der 

var født blind, så hvis denne mand ikke 

var udsendt fra Gud, kunne han slet in-

tet gøre.” 

”Du blev født helt og aldeles i synd,” 

sagde de, ”og så vil du belære os!?” 

Så udstødte de ham af synagogen. 

 

Senere hørte Jesus, at han var blevet 

udstødt af synagogen, så da han mødte 

ham, sagde han: 

”Hvad med dig? har du tillid til Menne-

skesønnen?” 

”Hvem er han, Herre, så jeg kan hengive 

mig til ham?” svarede han. 

”Ikke blot har du set ham,” sagde Jesus, 

”men det er også ham, der står her og 

taler med dig.  

Som dommer er jeg kommet til denne 

verden, så de, som ikke kan se, skal se, 

og de, som ser, skal blive blinde.” 

Det hørte nogle af de farisæere, der var 

sammen med ham, så de spurgte: 

”Vi er da vel ikke også blinde?” 

”Hvis I var blinde,” sagde Jesus til dem, 

”ville I ikke have nogen fejl. Men nu, 

hvor I påstår, at I kan se … nej, jeres 

svigt bliver ved og bliver ved.” 

 
Pastorale 
”Det er så sandt, som det er sagt, at den, 

der ikke går ind gennem indgangen til 

fårefolden, men kravler over et andet 

sted, han er en tyv og en røver, mens 

den, der går ind gennem indgangen, det 

er fårehyrden selv. For ham åbner dør-

vogteren, og fårene hører hans stemme. 

Han kalder sine får ved navn og han fø-

rer dem ud. Når han har ført alle sine 

egne ud, går han foran dem, og fårene 

går med ham, fordi de kender hans 

stemme. Andre end ham vil de ikke 

følge, men tværtimod flygte fra dem, 

fordi de ikke genkender fremmede stem-

mer.” 

Denne historie fortalte Jesus til judæ-

erne, men de fattede ikke, hvad det var, 

han talte om.  

32. Derfor forklarede han dem det: 

”Jeg kan så fortælle jer, at det er mig, 

der er fårenes indgang. Alle, som kom 

før mig, er tyve og røvere, men fårene 

lytter ikke til dem. Det er mig, der er 

indgangen! Hvis nogen kommer ind gen-

nem mig, vil han blive fri. Han skal gå 

ind og ud og finde græsning. Tyven kom-

mer kun for at stjæle og dræbe og øde-

lægge. Jeg kom, for at de kunne få liv – 

og det i overflod!  

Det er mig, der er den gode hyrde! Den 

gode hyrde sætter sit liv til for fårene. 

Daglejeren derimod, som ikke er hyrde, 
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og hvis får ikke er hans egne, ser ulven 

komme, men han efterlader fårene og 

flygter, så ulven går på rov og spreder 

dem for alle vinde. Det er fordi, han er 

daglejer, og egentlig ikke bryder sig sær-

ligt om fårene.  

33. Det er mig, der er den gode hyrde! 

Jeg kender mine og mine kender mig - 

ligesom Gud Fader kender mig, og jeg 

kender Gud Fader – og jeg sætter mit liv 

til for fårene. Jeg har også andre får, 

som ikke hører til denne fold. Også dem 

må jeg lede, og de lytter til min stemme, 

så der skal være én hjord med én hyrde. 

Det er derfor Gud Fader elsker mig, fordi 

jeg sætter livet til, så jeg kan tage det 

tilbage. Ingen har berøvet mig livet – nej, 

jeg sætter det til af egen fri vilje. Jeg har 

magt til at sætte det til og magt til at 

tage det tilbage. Det var den opgave, jeg 

fik af min far.” 

 

Nu opstod der igen splid blandt judæ-

erne på grund af denne tale. Mange af 

dem mente, at han var både besat og 

gal, og hvem gider høre på ham? Andre 

mente, at sådan en tale ikke kunne 

komme fra en besat, for en dæmon kan 

vel ikke åbne blindes øjne? 

 
Er du Messias? 
34. Nu kom indvielsesfesten for templet 

i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik 

omkring i templet i Salomons Søjlegang. 

På et tidspunkt slog judæerne kreds om 

ham og spurgte: 

”Hvor længe vil du holde vores sjæl hen 

i spænding? Er du Messias, så sig os det 

ligeud!” 

”Jeg har allerede sagt jer det,” svarede 

Jesus, ”men I tror ikke på mig. De 

gerninger, jeg udfører i min fars navn, 

de vidner om mig, men I tror ikke på 

mig, fordi I ikke hører til mine får. Mine 

får lytter til min stemme. Jeg kender 

dem, og de går med mig. Jeg giver dem 

evigt liv, og aldrig i evighed vil de gå til. 

Ingen skal rive dem ud af min hånd! Min 

far, som har givet mig dem, er større end 

alle, og ingen kan rive noget ud af min 

fars hånd. Jeg og Gud Fader vi er ét!” 

Judæerne samlede nu igen sten op for 

at stene ham, men Jesus spurgte dem: 

”Mange gode gerninger fra min far har 

jeg vist jer. Hvilken af disse gerninger vil 

I nu stene mig for?” 

”Det er sandelig ikke for en god gerning, 

vi stener dig,” svarede judæerne, ”men 

for gudsbespottelse – fordi du, som bare 

er et menneske, gør dig selv til Gud.” 

”Sig mig,” svarede Jesus dem, ”står der 

ikke skrevet i jeres lov: Jeg har sagt, I er 

guder? Hvis loven nu kalder dem, Guds 

fortælling kom til, for guder – og Skrif-

ten kan jo ikke rokkes! – kalder I så vir-

kelig mig, som Gud Fader selv har helli-

get og udsendt til verden, for gudsbe-

spotter? Blot fordi jeg sagde, at jeg er 

Guds Søn?  

Hvis ikke jeg gør min fars vilje, skal I 

ikke have tillid til mig, men hvis jeg gør, 

så se dog på gerningerne, også selv om I 

ikke har tillid til mig. Så må I både for-

stå og erkende, at Gud Fader er i mig, 

og jeg i Gud Fader.”  

Nu forsøgte de igen at gribe ham, men 

han undslap dem. 

Senere tog han atter over på den anden 

side af Jordan – til det sted, hvor Johan-

nes opholdt sig og døbte første gang. Dér 

slog han sig ned. Mange kom til ham og 

sagde, at godt nok gjorde Johannes 
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ingen tegn, men alt, hvad Johannes 

sagde om ham her, var sandt. Dér var 

der mange, der hengav sig til ham. 

 

Det syvende tegn: Opvækkelsen af 
Lazarus 
35. Der var engang en syg mand, Laza-

rus fra Bethania. Han var fra Marias og 

hendes søster Marthas landsby. (Maria 

– det var hende, der senere salvede vor 

Herre med salve, og som tørrede hans 

fødder med sit hår – det var hendes bror, 

Lazarus, der var syg). Søstrene sendte 

så bud til Jesus: 

”Herre! hør her, Lazarus, som du holder 

så meget af, han er syg.” 

”Denne sygdom er ikke dødelig,” sagde 

Jesus, da han hørte om den, ”nej, den 

er til ære for Gud, for at Guds søn gen-

nem den kan blive respekteret som den, 

han er.” 

Jesus elskede Martha og hendes søster 

og Lazarus, men da han hørte, at han 

var syg, blev han alligevel i to dage der, 

hvor han var. Endelig efter to dage siger 

han til disciplene: 

”Lad os tage til Judæa igen.” 

”Rabbi!” sagde hans disciple til ham, 

”for nylig prøvede judæerne at stene dig, 

og så vil du tage derhen igen!?” 

”Har dagen ikke tolv timer?” svarede Je-

sus. ”Den, der vandrer om dagen, snub-

ler ikke, for han ser lyset i denne ver-

den. Men den, der vandrer om natten, 

snubler, for lyset er ikke i ham.”  

”Vores ven Lazarus er sovet ind” fort-

satte han, ”nu går jeg hen og vækker 

ham.”  

”Men, Herre!” svarede disciplene, ”hvis 

 

85 Egentlig 15 stadier. 

han er faldet i søvn, så skal han nok 

blive rask.” 

(Jesus havde selvfølgelig talt om hans 

død, men de troede, han talte om søv-

nens hvile). 

Så sagde Jesus ligeud til dem: 

”Lazarus er død! Og jeg glæder mig på 

jeres vegne over, at jeg ikke var der, så I 

nu endelig kan hengive jer fuldt ud til 

mig. Men lad os gå hen til ham.” 

Thomas (det betyder tvilling) sagde så til 

de andre disciple: 

”Jamen, lad os da bare gå, så vi kan dø 

sammen med ham.” 

 

Da Jesus omsider nåede frem, erfarede 

han, at Lazarus allerede havde ligget fire 

dage i graven. Bethania lå i øvrigt tæt på 

Jerusalem, ikke mere end et par kilome-

ter derfra.85  

36. Mange af judæerne var kommet ud 

til Martha og Maria for at trøste dem på 

grund af deres bror. Da nu Martha 

hørte, at Jesus var på vej, gik hun ham 

i møde, mens Maria blev siddende inde 

i huset.  

”Ak, Herre, hvis du havde været her, var 

min bror ikke død,” sagde Martha til 

ham, ”og dog ved jeg, at hvad end du be-

der Gud om, vil Gud give dig.” 

”Din bror skal opstå,” siger Jesus til 

hende. 

”Jah, jeg ved godt, at han skal opstå i 

opstandelsen på den yderste dag,” 

sagde Martha til ham. 

”Det er mig, der er opstandelsen,” sagde 

Jesus til hende, ”den, der hengiver sig 

inderligt til mig, skal leve, om han så 

også dør, og enhver, der lever, og som 
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hengiver sig til mig, skal i al evighed 

ikke dø. Tror du på det?” 

”Ja, Herre!” sagde hun,” Det tror jeg på! 

Jeg har altid ment, at du er Messias, 

Guds søn, han, som kommer til verden.” 

Da hun havde sagt det, gik hun hen og 

kaldte i al hemmelighed på sin søster 

Maria: 

”Mesteren er her og kalder på dig.” 

Så snart Maria hørte det, rejste hun sig 

hurtigt og gik hen til ham. Endnu var 

Jesus ikke kommet ind i landsbyen, 

men befandt sig stadig på det sted, hvor 

Martha havde mødt ham. Da de judæ-

ere, der var sammen med Maria inde i 

huset for at trøste hende, nu så, at hun 

hurtigt rejste sig og gik ud, fulgte de ef-

ter hende i den tro, at hun gik ud til gra-

ven for at græde.  

Maria kom så hen, hvor Jesus var, og da 

hun fik øje på ham, sank hun ned for 

hans fødder og sagde til ham: 

”Ak, Herre, hvis du havde været her, var 

min bror slet ikke død.” 

Da Jesus nu så både hende og de judæ-

ere, der var kommet sammen med 

hende, græde, sukkede han inderligt og 

blev dybt bevæget. 

”Hvor har I lagt ham?” spurgte han. 

”Kom og se, Herre,” sagde de til ham. Je-

sus græd, så judæerne sagde: ”Se, hvor 

meget han holdt af ham!” 

”Jamen, kunne han, der åbnede den 

blindes øjne, ikke have sørget for, at han 

her ikke var død?” sagde andre. Jesus 

sukkede stille. 

Så kommer han til graven. Det var en 

hule, og der lå en sten for indgangen. 

”Tag stenen væk,” siger Jesus.  

 

86 Judæernes øverste råd i Jerusalem. I den rab-
binske litteratur kaldet Sanhedrin. 

”Men Herre!” siger den afdødes søster, 

Martha til ham, ”han stinker allerede. 

Der er jo allerede gået fire dage.” 

”Sagde jeg ikke til dig, at hvis du bare 

har tillid, skal du se Guds stråleglans?” 

siger Jesus til hende 

Så tog de stenen bort. Imidlertid så Je-

sus op og sagde: 

”Far, jeg takker dig, fordi du har hørt 

mig. Jeg ved selvfølgelig, at du altid hø-

rer mig, men jeg sagde det på grund af 

de folk her, så de endelig engang må tro 

på, at det er dig, der har sendt mig.” 

Da han havde sagt det, råbte han med 

høj stemme: 

”Lazarus, kom herud!” 

Og den afdøde kom ud med fødder og 

hænder bundet ind i linned og med et 

tørklæde bundet om ansigtet.  

”Løs ham og lad ham gå!” sagde Jesus 

til dem. 

 

Mange af de judæere, der var kommet 

ud til Maria og havde set, hvad han 

gjorde, hengav sig nu til Jesus, men 

nogle af dem gik hen til farisæerne og 

fortalte, hvad han havde gjort.  

37. Så sammenkaldte førstepræsterne 

og farisæerne synedriet86 og sagde: 

”Hvad gør vi? Dette menneske udfører 

mange tegn og undere. Hvis vi lader så-

dan en som ham være, vil alle slutte sig 

til ham, og så kommer romerne og tager 

både land og folk fra os.” 

Men én af dem – en vis Kaiafas, der var 

blevet førstepræst samme år - sagde til 

dem: 

”Forstår I slet ingenting? Tænk engang 

på, at det vil gavne os, at ét menneske 
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dør for folket, så hele folket ikke går til 

grunde.” 

(Dette sagde han imidlertid ikke af sig 

selv, men som førstepræst forudsagde 

han, at Jesus skulle dø for folket – ja, 

ikke alene for folket, men også at han 

skulle samle Guds adspredte børn til ét 

folk).    

38. Så fra den dag lagde de planer om at 

slå ham ihjel. Derfor gik Jesus ikke læn-

gere åbenlyst omkring blandt judæerne, 

men han tog ud til området i nærheden 

ørkenen – til en by, der hed Efraim - og 

der blev han sammen med disciplene. 

 
Nu nærmede judæernes påske sig, og 

mange fra den egn tog op til Jerusalem 

før påskehøjtiden for at rense sig. De 

søgte så efter Jesus, og mens de stod i 

templet, spurgte de hinanden: 

”Hvad mener I? Mon dog ikke han kom-

mer til højtiden?” 

Førstepræsterne og farisæerne havde 

imidlertid udsendt en befaling om, at 

hvis nogen vidste, hvor han var, skulle 

han fortælle det, så de kunne arrestere 

ham. 

 
Salvning i Bethania  
39. Seks dage før påske kom Jesus så 

til Bethania, hvor Lazarus boede (det 

var ham, han havde oprejst fra de døde). 

Her serverede de et aftensmåltid for 

ham. Martha vartede op, og Lazarus var 

en af dem, der sad til bords sammen 

med ham. Så var det, Maria tog en 

håndfuld meget kostbar ren nardus-

salve og salvede Jesus’ fødder. Bagefter 

tørrede hun hans fødder med sit hår, og 

hele huset blev fyldt af duften fra sal-

ven.  

Så siger en af hans disciple, Judas Iska-

riot (ham, der senere skulle forråde 

ham):  

”Hvorfor blev denne salve ikke solgt for 

300 denarer, der kunne gives til de fat-

tige?” (Det sagde han nu ikke, fordi han 

bekymrede sig særligt om de fattige, 

men fordi han var en tyv og stak til sig 

af de penge, der blev lagt i den fælles-

pung, som han havde ansvar for.) 

”Lad hende være i fred,” sagde Jesus så, 

”hun har jo gemt den til min begravel-

sesdag. De fattige har I altid hos jer – 

mig derimod har I ikke altid.” 

 

En større flok judæere fandt nu ud af, 

hvor han var, så de kom – ikke alene på 

grund af Jesus, men også for at se La-

zarus, som han havde oprejst fra de 

døde.  

Førstepræsterne derimod lagde planer 

om, at de også burde slå Lazarus ihjel, 

fordi mange på grund af ham var i færd 

med at forlade judæernes tro og gå over 

til Jesus. 

 
Indtog i Jerusalem 
40. Næste dag erfarede den store men-

neskemængde, der var kommet til højti-

den, at Jesus var på vej til Jerusalem, 

så de skar grene af palmetræerne og gik 

ud for at møde ham, mens de råbte: 

”Hosannah! Velsignet være han, som 

kommer i Guds navn – Israels konge!” 

Jesus havde imidlertid fundet et æsel, 

som han satte sig op på, som skrevet 

står: 

Vær ikke bange, Zions datter. Se, din 

konge kommer, siddende på et æselføl. 

(Dette forstod hans disciple først intet 

af, men da Jesus var blevet 
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guddommeliggjort, kom de i tanke om, 

hvad der var skrevet om ham, og hvad 

de havde gjort ved ham). 

De mennesker, der var sammen med 

ham, dengang han kaldte Lazarus ud af 

graven og oprejste ham fra de døde, for-

talte nu vidt og bredt, hvad der var sket. 

Det var også derfor menneskemængden 

gik ham i møde, fordi de havde hørt, at 

han havde udført dette underfulde tegn. 

Farisæerne tænkte så i deres stille sind:  

”Kan I nu se, at vi intet vinder? Hele ver-

den løber jo efter ham!” 

 
Samtaler i Jerusalem 2 
41. Nu var der nogle hellenere blandt 

dem, der kom op for at fejre gudstjene-

ste under festen. De kom så hen til Filip 

(ham fra Betsajda i Galilæa) og spurgte 

ham: 

”Gode herre, vi vil gerne se Jesus.” 

Filip går hen og fortæller det til Andreas, 

og de går så begge to hen og siger det til 

Jesus. 

”Ja, timen er kommet,” svarede han 

dem, ”hvor Menneskesønnen skal gud-

dommeliggøres. Det er sandt, som det er 

sagt, at hvis ikke hvedekornet falder i 

jorden og dør, forbliver det kun det ene 

korn. Men hvis det dør, bærer det meget 

frugt. Den, der elsker sit liv, mister det, 

men den, der giver slip på sit gode liv i 

denne verden, skal bevare det til evigt 

liv. Og hvis nogen vil tjene mig, så lad 

ham komme med mig, for der, hvor jeg 

er, der skal min tjener også være.   

42. Den, der tjener mig, ham vil Gud Fa-

der hædre.  

Lige nu er min sjæl bestyrtet, men hvad 

skal jeg sige? Fader Gud, befri mig for 

denne time? Nej, nej, det er jo derfor, jeg 

er nået til denne time. Men Fader Gud! 

Guddommeliggør nu dit navn!”  

Så lød der en stemme fra Himlen: 

”Jeg har allerede guddommeliggjort det, 

og jeg vil gøre det igen!” 

Folkemængden, der stod og hørte det, 

mente, der var kommet et tordenbrag. 

Andre påstod, at en engel havde talt til 

ham. 

”Den stemme lød ikke for min skyld,” 

svarede Jesus, ”men for jeres skyld. Nu 

går der dom over denne verden. Nu ka-

stes denne verdens fyrste ud udenfor. 

Og jeg - ja, når jeg bliver ophøjet fra jor-

den, vil jeg drage alle til mig. (Dette 

sagde han med henblik på den måde, 

han snart skulle dø på.) 

Nu svarede en fra folkeskaren ham: 

”Vi har forstået på loven, at Messias bli-

ver i al evighed. Hvordan kan du så på-

stå, at Menneskesønnen skal ophøjes? 

Hvem er denne Menneskesøn i det hele 

taget?” 

”Endnu en lille stund er lyset i jer”, sva-

rede Jesus, ”gå, mens I har lyset, for at 

mørket ikke skal overrumple jer. Den, 

der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han 

går. Tro på lyset, mens I har det, så I 

kan blive lysets sønner.” 

Det var, hvad Jesus sagde, men da han 

gik bort, var han stadig en gåde for dem.  

43. Hvor mange af hans tegn, der end 

blev udført for øjnene af dem, troede de 

dog ikke på ham. Så profeten Jesajas’ 

ord blev opfyldt, når han sagde:  

Herre, hvem troede det, vi hørte –  

for hvem åbenbaredes Jahves arm?  

Derfor var de ikke i stand til at hengive 

sig, for som Jesajas også siger:  

Han har blindet deres øjne –  

deres hjerter har han forhærdet, 
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for at de ikke skal se med deres øjne  

og fatte med deres hjerter, 

så de kan vende om, og jeg kan frelse 

dem. 

Dette sagde Jesajas, fordi han for 

længst havde set Jesus’ guddomsglans, 

og det var ham, han talte om. 

Og skønt en hel del – selv blandt råds-

herrerne – hengav sig til ham, indrøm-

mede de det dog ikke på grund af fari-

sæerne, for at de ikke skulle blive smidt 

ud af synagogen. Ja, de elskede i sand-

hed menneskers hæder og ære fremfor 

Guds. 

 

44. Nu råbte Jesus: 

”Den, som hengiver sig til mig, hengiver 

sig ikke bare til mig, men til ham, der 

har sendt mig. Ja, den, som ser mig, ser 

ham, der har sendt mig. Jeg er kommet 

som et lys ind i verden, for at enhver, 

som hengiver sig til mig, ikke skal for-

blive i mørket. Hvis der er nogen, der 

hører min fortælling, men ikke holder 

fast ved den, vil jeg dog ikke dømme 

ham, for jeg er ikke kommet for at 

dømme verden, men for at frelse den. 

Men den, der forkaster mig og ikke tager 

imod min fortælling, han har en dom 

hængende over hovedet: selve fortællin-

gen – dén skal dømme ham på den yder-

ste dag. For jeg talte ikke af mig selv, 

men han, som har sendt mig – Gud Fa-

der selv – han gav mig befaling om, hvad 

jeg skulle sige og hvordan jeg skulle 

tale, og jeg ved, at hans befaling betyder 

evigt liv. Så hvad jeg siger, siger jeg så-

dan som Gud Fader har befalet mig.” 

 

 
 

Renselse ved påskemåltidet 
45. Det var lige før påskehøjtiden. Jesus 

vidste, at hans time var kommet, hvor 

han skulle forlade denne verden og tage 

tilbage til Gud Fader. Ja, han vidste, at 

Gud Fader havde lagt alt i hans hænder 

– han vidste, at han var udgået fra Gud 

og skulle vende tilbage til Gud.  

Som han havde elsket sine egne, der var 

i verden, elskede han dem til det sidste, 

men Djævelen havde til gengæld sat det 

i hovedet på Judas, Simon Iskariots 

søn, at han skulle forråde ham.  

 

Mens de nu holdt aftensmåltid, så rejste 

Jesus sig fra bordet, tog sit tøj af og 

fandt et håndklæde, som han bandt om 

livet. Så hældte han vand i vaskefadet 

og begyndte at vaske disciplenes fødder 

og tørre dem med det håndklæde, han 

havde om sig.  

Så kommer han til Simon Petrus. 

”Men Herre, vasker du mine fødder?” si-

ger han til ham. 

”Hvad jeg gør, begriber du ikke nu,” sva-

rede Jesus ham, ”men senere skal du 

nok forstå det.” 

”Nej, aldrig i evighed skal du vaske mine 

fødder,” indvendte Petrus. 

”Men hvis ikke jeg vasker dig, har du 

ikke lod og del i mig,” svarede Jesus. 

”Jamen, Herre!” sagde Petrus så til ham, 

”så ikke blot mine fødder, men også 

hænder og hoved.” 

”Den, som allerede er badet, behøver 

ikke vaske andet end fødderne, men er 

ellers helt ren,” svarede Jesus. ”I er rene 

– dog ikke alle!” (Han kendte jo ham, der 

skulle forråde ham; derfor sagde han, at 

ikke alle var rene). 
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46. Da han så havde vasket deres fødder 

og taget tøjet på igen og lagt sig til 

bords, spurgte han dem: 

”Forstår I, hvad det er, jeg har gjort mod 

jer? I kalder mig Mester og Herre, og I 

har ret, for det er jeg. Når nu jeg, jeres 

Mester og Herre, har vasket jeres fød-

der, så har I også pligt til at vaske hin-

andens fødder. Det var et forbillede, jeg 

gav jer, for at I skal gøre sådan, som jeg 

har gjort mod jer.  

Det er sandt, som det er sagt: en slave 

er ikke større end sin herre, så lidt som 

en apostel er større end ham, der ud-

sendte ham. Forstår I dette, er I velsig-

nede, hvis I handler efter det.  

Jeg mener ikke jer alle sammen. Jeg 

ved, hvem jeg har udvalgt, men det, som 

sker, sker for at skriftordet må gå i op-

fyldelse, som siger: Han, som spiste brød 

med mig, har løftet sin hæl imod mig. Fra 

nu af kan jeg fortælle jer det, før det 

sker, så I, når det sker, tillidsfuldt må 

hengive jer til, at jeg er den, jeg er. 

Jeg kan godt sige jer, at den, der tager 

imod nogen, som jeg sender, tager imod 

mig, og den, der tager imod mig, tager 

imod ham, som sendte mig.” 

Natten falder på 
47. Efter at have talt således blev Jesus 

dybt bevæget, og han sagde ligeud: 

”Jeg kan lige så godt fortælle jer, at én 

af jer vil forråde mig.”  

Disciplene så på hinanden, usikre på, 

hvem han talte om. Nu var der en af 

hans disciple, der plejede at sidde til 

bords op mod Jesus’ bryst - det var 

ham, Jesus elskede. Ham gjorde Simon 

Petrus tegn til for at han skulle spørge, 

hvem det var, han talte om. Så han 

læner sig ind mod Jesus’ bryst og spør-

ger ham: 

”Hvem er det, Herre?” 

”Det er ham, jeg giver det stykke, jeg 

dypper i fadet.” 

Da han havde dyppet stykket, tog han 

det og gav det til Judas, Simon Iskariots 

søn. Efter at han havde fået stykket, tog 

Satan ved ham, og Jesus siger til ham: 

”Gør det, du skal gøre, hurtigt.” 

Men ingen af dem, der sad til bords, for-

stod, hvad han talte med ham om. Nogle 

mente – eftersom Judas stod for pen-

gene – at Jesus bad ham om at købe, 

hvad de havde brug for til højtiden - el-

ler at han skulle give noget til de fattige. 

Da Judas havde fået stykket, gik han 

straks ud.  

Det var nat. 

 

Samtaler omkring bordet 
48. Da han så var gået ud, siger Jesus: 

”Nu er Menneskesønnen blevet ophøjet i 

al sin herlighed – ja, gennem ham er 

Gud selv blevet åbenbaret i al sin strå-

leglans. Når Gud således er blevet åben-

baret gennem ham, vil Gud også åben-

bare hans guddomsglans gennem sig 

selv. Snart - meget snart - vil han gud-

dommeliggøre ham. 

Ja, lille børn! Endnu en liden stund er 

jeg sammen med jer. I skal lede efter 

mig, men som jeg sagde til judæerne: 

hvor jeg tager hen, kan I ikke komme. 

Det samme siger jeg også til jer nu. 

Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hin-

anden!  

Ligesom jeg har elsket jer, skal I også 

elske hinanden!  

Derpå kan alle kende jer som mine di-

sciple: at I har kærlighed til hinanden.” 
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”Men Herre, hvor tager du hen?” spørger 

Simon Petrus ham. 

”Der, hvor jeg skal hen, kan I ikke følge 

mig nu, men senere skal I følge efter.” 

”Hvorfor kan jeg ikke følge dig nu?” 

spørger Petrus ham, ”jeg vil sætte livet 

til for dig.” 

”Nå, så du vil sætte livet til for mig?” 

svarede Jesus. ”Jeg kan så fortælle dig, 

at endnu før hanen galer, har du alle-

rede fornægtet mig tre gange. 

 

49. Bliv nu ikke beklemte i jeres hjerter. 

Stol på Gud – stol på mig! I min fars hus 

er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg 

så måske have sagt, at jeg tager væk for 

at gøre plads til jer? Og når jeg tager 

væk og gør plads for jer, så kommer jeg 

også igen og tager selv imod jer, for hvor 

jeg er, der skal I også være. Og hvor jeg 

tager hen, kender I allerede vejen til.” 

”Herre,” siger Thomas til ham, ”vi ved 

ikke, hvor du tager hen. Hvordan kan vi 

så kende vejen?” 

”Det er mig, der er vejen, sandheden – 

ja, livet!” siger Jesus til ham, ”ingen 

kommer til Gud Fader uden gennem 

mig. Havde I kendt mig, havde I også 

kendt min far. Fra nu af kender I ham – 

ja, I har allerede set ham.” 

”Herre,” siger Filip til ham, ”vis os Gud 

Fader. Det er nok for os.” 

”Tænk, så længe har jeg været sammen 

med jer,” siger Jesus til ham, ”og endnu 

har du ikke lært mig at kende, Filip? 

Den, der har set mig, har set Gud Fader. 

Så hvordan kan du sige: Vis os Gud Fa-

der? Tror du ikke på, at jeg er i Gud Fa-

der og Gud Fader er i mig? Den 

 

87 Parakletos – egentlig ’advokat’ eller ’talsmand’ – 
ofte forbundet med trøst og opmuntring. 

fortælling, jeg fortæller, fortæller jeg 

ikke af mig selv. Nej, det er Gud Fader, 

som hviler i mig, der gør sit arbejde. Tro 

mig! Jeg er i Gud Fader, og Gud Fader 

er i mig. Hvis ikke I kan klare det, så 

hengiv jer alligevel til mig på grund af 

mine gerninger. 

50. Jeg kan nemlig fortælle jer, at den, 

der hengiver sig til mig, han skal gøre de 

samme gerninger, som jeg gør – ja, 

endnu større gerninger - for jeg tager til 

Gud Fader, og hvad som helst, I beder 

om i mit navn, det vil jeg opfylde, så Gud 

Fader må blive åbenbaret i al sin glans 

gennem sin søn. Hvad som helst I beder 

mig om i mit navn, det vil jeg opfylde.   

 
Sjælesørgeren 
Elsker I mig, så hold mine bud! Så vil 

jeg bede Gud Fader, og han vil sende jer 

en ny sjælesørger.87 Han skal være sam-

men med jer i al evighed – det er Sand-

hedens Ånd, som verden ikke kan ac-

ceptere, fordi den hverken ser eller ken-

der ham. I kender ham, for han bliver 

hos jer – ja, han er i jer.  

Jeg vil ikke efterlade jer faderløse – nej, 

jeg kommer tilbage til jer. Endnu en li-

den stund, så ser verden mig ikke mere, 

men I ser mig, for jeg lever, og I skal 

leve! Til den tid skal I forstå, at jeg er i 

Gud Fader – ja, at I er i mig og jeg i jer. 

Den, der har hørt mine bud og holder 

fast ved dem, han elsker mig, og den, 

der elsker mig, bliver elsket af min far. 

Også jeg vil elske ham, og jeg skal nok 

vise mig for ham.” 

 

’Sjælesørger’ har jeg lånt fra Grundtvigs salme: 
Talsmand som på jorderige ... 
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51. ”Herre,” siger Judas (ikke Iskariot) 

til ham, ”hvordan kan det være, at du vil 

åbenbare dig for os og ikke for verden?” 

”Elsker nogen mig,” svarede Jesus ham, 

”så holder han fast ved min fortælling, 

og så vil Gud Fader elske ham. Vi vil 

komme til ham - ja, vi vil slå os ned hos 

ham. Den, som ikke elsker mig, holder 

ikke fast ved min fortælling. Den fortæl-

ling, I hører, er ikke min, men Gud Fa-

ders – han som sendte mig. Dette har 

jeg sagt til jer, mens jeg var hos jer, men 

jeres sjælesørger – Den hellige Ånd – 

som Gud Fader vil sende i mit navn, han 

skal lære jer alt og minde jer om alt det, 

som jeg har sagt til jer. 

 

52. Fred efterlader jeg jer! Min fred 

skænker jeg jer! Jeg giver jer ikke, så-

dan som verden giver. Bliv nu ikke for-

uroligede i jeres hjerter – luk ikke fryg-

ten ind! I har hørt, at jeg sagde til jer: 

Jeg tager væk, men jeg kommer til jer. 

Hvis I virkelig elskede mig, ville I glæde 

jer over, at jeg tager væk til Gud Fader, 

for Gud Fader er større end mig. Nu har 

jeg sagt det til jer, før det sker, for at I 

må blive overbevist, når det sker. 

 

Jeg skal ikke tale meget mere med jer. 

Denne verdens fyrste er på vej, og mig 

kan han ikke røre. Men det, som sker, 

sker, for at verden kan vide, at jeg elsker 

Gud Fader og gør, sådan som Gud Fader 

har befalet mig. Derfor må vi bryde op 

og tage herfra.88  

 

 
 

 

88 Den sidste sætning lyder egentlig: ’… stå op og 
lad os gå herfra!’ Men det passer meget dårligt i 
sammenhængen, eftersom samtalen fortsætter 

Vinstok og grene 
53. Det er mig, der er den sande vinstok 

– min far er vinbonden. Hver gren på 

mig, som ikke bærer frugt,  

den fjerner han, og enhver, der bærer 

frugt, den renser han, så den kan bære 

endnu mere frugt.  

I er allerede rene i kraft af den fortæl-

ling, jeg har fortalt jer. Bliv i mig, så vil 

jeg også blive i jer.  

Ligesom grenen ikke kan bære frugt af 

sig selv, uden at den bliver på vinstok-

ken, således kan I heller ikke bære 

frugt, hvis I ikke bliver i mig.  

Jeg er vinstokken – I er grenene.  

Den, som bliver i mig og jeg i ham, han 

bærer meget frugt. Afskåret fra mig kan 

I nemlig slet intet gøre.  

Hvis nogen ikke bliver i mig, kastes han 

udenfor som grenen og visner. Man 

samler dem sammen, de kastes på bålet 

og brænder op. 

Men hvis I bliver i mig, vil også min for-

tælling blive i jer. Så hvad end I ønsker, 

skal I bare bede om, så vil det gå i opfyl-

delse for jer. Derved åbenbares glansen 

fra min far, så I kan bære meget frugt og 

være mine disciple. 

Som Gud Fader har elsket mig, har jeg 

også elsket jer. Bliv i min kærlighed! 

Hvis I holder mine bud, vil I blive i min 

kærlighed, ligesom jeg har holdt min 

fars bud, så jeg bliver i hans kærlighed. 

 
Kærligheden 
54. Dette her har jeg fortalt jer, for at 

min glæde må være i jer, så jeres glæde 

må være fuldkommen. 

uanfægtet de næste tre kapitler. Til gengæld giver 
det god mening, hvis Jesus taler om både sit eget 
og disciplenes opbrud fra denne verden. 
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Det er altså mit bud: at I elsker hinan-

den, sådan som jeg har elsket jer. 

Ingen har større kærlighed end den, der 

sætter sit liv til for sine venner. I er mine 

venner, når I gør, som jeg befaler jer. Jeg 

kalder jer ikke længere slaver, for slaven 

ved ikke, hvad hans herre laver. Nej, jeg 

kalder jer venner, for alt, hvad jeg har 

hørt fra min far, har jeg givet videre til 

jer. 

Det er ikke jer, der har valgt mig, nej, 

jeg udvalgte jer og indsatte jer til at gå 

ud og bære frugt. Og jeres frugtbarhed 

skulle vare ved, så alt, hvad I beder Gud 

Fader om i mit navn, det vil han også 

give jer. 

 

55. Ja, dette befaler jeg jer: at I elsker 

hinanden! 

Hvis verden afskyr jer, så ved I allerede, 

at den har afskyet mig før jer. Hvis I var 

af verden, ja, så ville verden holde af jer 

som af sine egne. Men nu er I ikke af 

verden, for jeg har plukket jer ud af ver-

den, og derfor afskyr verden jer. 

Husk på, hvad jeg sagde til jer før: En 

slave er ikke større end sin herre. Har 

de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. 

Har de holdt fast ved min fortælling, vil 

de også holde fast i jeres.  

Men alt dette vil de gøre imod jer på 

grund af mit navn og rygte, fordi de ikke 

kendte ham, der har sendt mig. 

Hvis ikke jeg var kommet og havde talt 

til dem, ville de ikke have svigtet, men 

nu har de ingen undskyldning for deres 

svigt. 

Den, der afskyr mig, afskyr også min 

far. 

Hvis ikke jeg havde gjort de gerninger 

iblandt dem,  

som ingen anden har gjort, ville de ikke 

have svigtet. 

Men nu har de set, og alligevel afskyr de 

såvel mig som min far. 

Men det er for, at det må opfyldes, som 

står skrevet i deres lov: De afskyede mig 

uden grund! 

 

Fremtiden 
56. Når jeres sjælesørger kommer – ham 

jeg sender jer fra Gud Fader, sandhe-

dens ånd, som udgår fra Gud Fader – så 

skal han vidne om mig. Men også I skal 

vidne om, at I var med mig lige fra be-

gyndelsen. 

Dette har jeg fortalt jer, så I ikke skal 

falde fra. 

De vil smide jer ud af synagogerne – ja, 

den tid kommer, hvor enhver, som har 

slået jer ihjel, vil mene, at han dermed 

dyrkede Gud. Sådan vil de gøre, fordi de 

hverken kender Gud Fader eller mig. 

Dette har jeg fortalt jer, så når deres tid 

kommer, skal I huske på, at jeg allerede 

har fortalt jer det. 

Jeg fortalte det ikke fra begyndelsen, 

fordi jeg var sammen med jer. 

 

Nu tager jeg til ham, som har sendt mig, 

og ingen af jer spørger mig, hvor jeg går 

hen. Men fordi jeg har sagt dette til jer, 

har sorgen fyldt jeres hjerter. 

Dog siger jeg jer sandheden: Det er godt 

for jer, at jeg tager væk. For hvis ikke 

jeg tog væk, ville jeres sjælesørger ikke 

komme til jer. Kun hvis jeg går bort, kan 

jeg sende ham til jer. Og når han kom-

mer, vil han overbevise verden om deres 

svigt - om retfærdighed og om dom: Om 

det svigt, at de aldrig hengav sig til mig. 

Om den retfærdighed, at jeg tager til 
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Gud Fader, så I ikke mere skal se mig. 

Om den dom, at denne verdens fyrste al-

lerede er dømt. 

 

57. Endnu har jeg meget at sige jer, men 

det kan I ikke bære nu. Når han kom-

mer – sandhedens ånd – vil han lede jer 

til hele sandheden. Han taler nemlig 

heller ikke af sig selv, men sådan som 

han har fået besked på. Han skal for-

kynde for jer, hvad der skal ske. Han 

skal lyse på mig, for han skal tage af mit 

og forkynde det for jer. 

Alt, hvad Gud Fader har, er mit. Derfor 

sagde jeg, at han skal tage af mit og for-

kynde det for jer. 

Om lidt ser I mig ikke mere. Men så lidt 

efter ser I mig igen.” 

 

Nu spurgte nogle af hans disciple hin-

anden: 

”Hvad betyder det, han siger til os: Om 

lidt ser I mig ikke – og: lidt efter ser I 

mig igen, fordi jeg tager til Gud Fader? 

Hvad betyder det, han siger, ’om lidt’? 

Vi forstår ikke, hvad han siger.” 

58. Jesus forstod, at de gerne ville 

spørge ham om noget, så han sagde til 

dem: 

”I diskuterer med hinanden om det, jeg 

sagde: om lidt skal I ikke se mig, og så 

lidt efter skal I se mig igen. Jeg kan godt 

fortælle jer: I skal græde og klage, mens 

verden glæder sig. I skal sørge - javist, 

men jeres sorg skal vendes til glæde. 

Når kvinden føder, oplever hun smerte, 

fordi hendes time er kommet, men så 

snart barnet er født, husker hun ikke 

længere på sin trængsel af lutter glæde 

 

89 Egentlig: ’at nogen spørger dig’, men det giver 
ikke megen mening. 

over, at et menneske er kommet til ver-

den. Også I sørger nu, men jeg skal se 

jer igen, og så skal jeres hjerte glædes, 

og ingen skal nogensinde tage jeres 

glæde fra jer.  

Den dag skal I ikke længere spørge mig 

om noget. Men det siger jeg jer: hvad I 

end beder Gud Fader om, det vil han 

give jer i mit navn. Indtil nu har I ikke 

bedt om noget i mit navn. Bed så skal I 

få, så jeres glæde må blive fuldkommen. 

 

59. Dette har jeg fortalt jer i billeder. 

Der kommer en tid, hvor jeg ikke læn-

gere skal tale til jer i billeder, men ligeud 

fortælle jer om Gud Fader. Den dag skal 

I bede i mit navn. Jeg siger ikke, at jeg 

vil gå i forbøn for jer hos Gud Fader, for 

Gud Fader holder selv af jer, fordi I har 

holdt af mig og tror på, at jeg er udgået 

fra Gud selv. Ja, jeg er udgået fra Gud 

Fader, og jeg er kommet ind i verden. 

Jeg forlader verden igen og tager til Gud 

Fader.” 

 

60. ”Hør,” sagde hans disciple, ”nu taler 

du ligeud og ikke i billeder. Nu forstår 

vi, at du ved alt, og ikke har brug for at 

spørge nogen om noget.89 Nu har vi tillid 

til, at du er udgået fra Gud selv.” 

”Nå, så nu tror I på det?” svarede Jesus. 

”Hør her, den tid kommer – ja, den er 

allerede kommet – hvor I skal spredes 

enhver til sit, og mig vil I efterlade gan-

ske alene. Dog er jeg aldrig alene, for 

Gud Fader er med mig. Det sidste sagde 

jeg til jer, for at I må få fred i mig. I ver-

den får I trængsel, men vær frimodige, 

for jeg har overvundet verden.” 
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Jesus’ bøn til Gud Fader 
61. Således talte Jesus. Han løftede sine 

øjne mod Himlen og sagde: 

”Far! timen er kommet. Lys på din søn, 

så din søn kan skinne på dig. Du gav 

ham magt over alt, hvad der lever,90 så 

han kunne give alle dem, som du har 

skænket ham, evigt liv. Og dette er det 

evige liv, at de lærer dig at kende – du, 

den ene sande Gud og ham, han har ud-

sendt: Jesus Kristus. 

Jeg har kastet lys over dig på jorden ved 

at fuldende det arbejde, du har pålagt 

mig at udføre. Lys nu på mig, Gud Fa-

der, hos dig selv ved den stråleglans, jeg 

havde før verden blev til 91 - dengang jeg 

var hos dig. 

Jeg åbenbarede dit navn for de menne-

sker her fra verden, som du havde 

skænket mig. De var dine, men du gav 

dem til mig, og de har holdt fast i din 

fortælling. Nu ved de, at alt, hvad du har 

givet mig, er fra dig – at jeg har fortalt 

dem den fortælling, du har givet mig. De 

tog imod den, og de forstod for alvor, at 

jeg er udgået fra dig – ja, de troede på, 

at du har udsendt mig. 

For dem beder jeg. Jeg beder ikke for 

verden, men for dem, du har givet mig. 

De er jo dine. Alt mit er dit, og dit er mit, 

og gennem dem har jeg opnået din gud-

domsglans. 

 

Jeg er ikke længere i verden. Selv bliver 

de i verden, men jeg kommer til dig. Hel-

lige far! Hold dem fast i dit navn – det 

navn, du har givet mig – for at de må 

være ét, ligesom vi er det. Mens jeg var 

 

90 Egentlig: ’alt kød’. 
91 Egentlig blot: ’før verden’. 

hos dem, holdt jeg dem fast i dit navn – 

det navn, som du har givet mig. 

Jeg vogtede dem, og ingen af dem er gået 

tabt (bortset fra Ødelæggelsens Søn, så 

skriften kunne blive opfyldt). Nu kom-

mer jeg til dig. 

 

Således taler jeg i verden, for at min 

glæde må blive fuldkommen i dem. Jeg 

har fortalt dem din fortælling, men ver-

den afskyede dem, fordi de ikke er af 

verden, ligesom heller ikke jeg er af ver-

den. 

Jeg beder ikke om, at du skal tage dem 

ud af verden, men om, at du vil bevare 

dem mod Den Onde. For de er ikke af 

verden, ligesom heller ikke jeg er af ver-

den. 

Gør dem hellige i sandheden! Din for-

tælling er sandhed! Som du har sendt 

mig ind i verden, sendte jeg også dem 

ind i verden. Det er for deres skyld, jeg 

gør mig selv hellig, for at også de må 

være hellige i sandhed.  

Ikke alene for dem beder jeg, men også 

for dem, der hengiver sig til mig på 

grund af deres fortælling, så alle må 

blive ét - ligesom du, Gud Fader, er i mig 

og jeg i dig – så også de må være i os, og 

verden må tro på, at du har udsendt 

mig. 

Jeg har skænket dem den guddoms-

glans, du har skænket mig, for at de må 

være ét, ligesom vi er ét – jeg i dem og 

du i mig – for at de må være i fuldkom-

men forbundne, så verden må forstå, at 

du har udsendt mig – ja, at du har el-

sket dem, sådan som du elskede mig. 
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Fader Gud! dem, du har givet mig - for 

dem ønsker jeg, at de må være, hvor jeg 

er, så de kan se min stråleglans - den, 

du har givet mig, fordi du elskede mig 

før verdens grundlæggelse. 

 

Retfærdige Gud Fader! Verden kender 

dig ikke, men jeg kender dig, og disse 

mennesker har forstået, at du har ud-

sendt mig. Jeg har forkyndt dit navn for 

dem, og jeg vil ydermere forkynde det, 

så den kærlighed, du elskede mig med, 

må være i dem – og jeg i dem.” 

 
Tilfangetagelsen 
Da Jesus havde sagt dette, gik han ud 

sammen med sine disciple - over på den 

anden side af Kedronbækken, hvor der 

var en have. Her gik han ind sammen 

med disciplene. Imidlertid kendte også 

Judas Forræderen stedet, fordi Jesus 

ofte kom der sammen med sine disciple, 

så da Judas havde samlet en deling 

mænd sammen med førstepræsternes 

og farisæernes tjenere, kommer de 

derud med lanterner og fakler og våben.  

Nu vidste Jesus i forvejen alt, hvad der 

skulle ske med ham, så han gik ud og 

spurgte dem: 

”Hvem søger I?” 

”Jesus nazaræeren,” svarede de. 

”Det er mig,” sagde han til dem. 

Judas Forræderen havde indtil da stået 

sammen med dem, så da Jesus sagde til 

dem: det er mig, trak de sig tilbage og 

faldt til jorden. 

Så endnu engang spurgte Jesus dem: 

”Hvem søger I?” 

”Jesus nazaræeren,” svarede de.  

”Jeg har sagt jer, at det er mig,” svarede 

Jesus, ”så hvis det er mig, I søger, så lad 

de andre gå.” (Det var for at det, som var 

blevet sagt, måtte blive opfyldt: Jeg har 

ikke mistet nogen af dem, du har givet 

mig – ikke én!) 

Simon - dvs. Petrus – der bar sværd, 

trak det, ramte førstepræstens slave og 

huggede hans højre øre af. Slaven hed 

Malkos. 

”Stik dit sværd i skeden,” sagde Jesus 

så til Petrus, ”eller skal jeg måske slet 

ikke drikke det bæger, min far har givet 

mig?” 

 

63. Nu greb delingen med kaptajnen og 

judæernes tjenere Jesus og lagde ham i 

lænker. De førte ham bort, først til An-

nas – det var Kaiafas’ svigerfar. Kaiafas 

var førstepræst det år, og det var ham, 

der havde givet judæerne det råd, at det 

er gavnligt, hvis ét menneske dør for fol-

ket. 

 

Imidlertid fulgte Simon Petrus og en an-

den discipel efter Jesus. Denne discipel 

var en bekendt af førstepræsten, så han 

gik sammen med Jesus ind i førstepræ-

stens gård.  

64. Petrus stod imidlertid ved døren 

udenfor, og så kommer den anden disci-

pel ud (ham, der var en bekendt af før-

stepræsten). Han snakkede med dørvog-

teren og førte så Petrus indenfor.  

Tjenestepigen, der var dørvogter, siger 

så til Petrus:  

”Er du ikke også en af denne mands di-

sciple?” 

”Nej nej, det er jeg ikke,” svarer han. 

Slaverne og de forskellige tjenere, som 

stod der, havde lavet en kulild til at 

varme sig ved, da det var ganske koldt. 
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Også Petrus stod sammen med dem og 

varmede sig. 

 

Nu udspurgte førstepræsten Jesus om-

kring hans disciple og om hans under-

visning. 

”Jeg har talt åbent og ligeud til verden,” 

svarede Jesus ham, ”jeg har altid un-

dervist i synagoger og i templet, hvor 

alle judæerne samles. I det skjulte har 

jeg intet sagt. Men hvorfor spørger du 

mig? Spørg dem, der har hørt, hvad jeg 

sagde til dem. Du skal se, de ved ud-

mærket, hvad jeg har sagt.” 

Da han havde sagt det, gav en af de til-

stedeværende tjenere Jesus en på kas-

sen og sagde: 

”Svarer du førstepræsten på den måde?” 

”Har jeg sagt noget forkert,” svarede Je-

sus ham, ”så sig det ligeud, men hvis 

det er rigtigt, hvad jeg siger, hvorfor slår 

du mig så?” 

65. Så sendte Annas ham i lænker til 

førstepræsten Kaiafas. 

Imidlertid stod Simon Petrus og var-

mede sig. De sagde så til ham: 

”Sig mig engang, er du ikke også en af 

hans disciple?” 

”Nej nej,” sagde han, ”det er jeg altså 

ikke.” 

En af førstepræstens slaver – en slægt-

ning til ham, Petrus havde hugget øret 

af – sagde: 

”Så jeg dig ikke i haven sammen med 

ham?” 

Atter engang nægtede Petrus.  

I det samme galede hanen. 

 

Pilatus 
66. Nu førte de så Jesus fra Kaiafas hen 

til prætoriet. Det var tidligt om 

morgenen, og de gik ikke ind i prætoriet 

for ikke at blive urene, så de ikke kunne 

fejre påskemåltidet. Pilatus kom så ud 

til dem og spurgte: 

”Hvilken anklage fremfører I imod dette 

menneske?” 

”Ja, hvis han ikke havde gjort noget 

galt,” svarede de ham, ”ville vi jo nok 

ikke udlevere ham til dig.” 

”Men I kan jo selv tage ham, og dømme 

ham efter jeres egen lov,” sagde Pilatus 

”Det er ikke tilladt os at henrette no-

gen,” sagde judæerne til ham. (Det var 

for at Jesus’ forudsigelse om hvilken 

slags død, han skulle lide, skulle gå i op-

fyldelse). 

67. Pilatus gik nu tilbage i prætoriet, 

kaldte Jesus til sig og sagde til ham: 

”Du er så judæernes konge?” 

”Kommer det, du siger, fra dig selv,” 

spurgte Jesus, ”eller har andre fortalt 

dig om mig?” 

”Er jeg judæer?!” svarede Pilatus, ”det 

var dit eget folk og førstepræsterne, der 

udleverede dig til mig. Hvad har du 

gjort?” 

”Mit kongerige er ikke af denne verden,” 

svarede Jesus. ”Hvis mit rige var af 

denne verden, ville mine tjenere kæmpe 

for at jeg ikke skulle blive udleveret til 

judæerne. Men nu er mit rige altså ikke 

herfra.” 

”Så er du dog en konge?” spurgte Pila-

tus. 

”Du siger, jeg er konge,” svarede Jesus, 

”ja, dertil er jeg født, og derfor er jeg 

kommet ind i verden – for at vidne om 

sandheden. Enhver der er af sandhe-

den, hører min stemme.” 

”Tja, hvad er sandhed?” siger Pilatus til 

ham.  
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Da han havde sagt det, gik han ud til 

judæerne og sagde til dem: 

”Jeg finder ingen skyld hos ham. Men 

det er jo skik og brug her hos jer, at jeg 

løslader jer én ved påskehøjtiden. Så vil 

I gerne have, at jeg løslader jer judæer-

nes konge?” 

”Ikke ham!” råbte de igen og igen, ”ikke 

ham, men Barabbas!” (Barabbas var en 

simpel røver). 

 

68. Så tog Pilatus Jesus og piskede 

ham. Soldaterne havde flettet en krone 

af tjørn, den satte de på hovedet af ham, 

og de kastede en purpurrød kappe om-

kring ham. Så gik de hen til ham og 

sagde: Hil dig, judæernes konge! mens 

de slog ham i ansigtet. 

Nu gik Pilatus ud til dem igen og sagde: 

”Hør her, jeg fører ham ud til jer, så I 

kan forstå, at jeg ingen skyld finder hos 

ham.” 

Jesus kom nu ud med tornekronen på 

hovedet iført den purpurrøde kappe, og 

Pilatus siger til dem: 

”Se dog, hvilket menneske!” 

Da førstepræsterne og deres tjenere så 

ham, råbte de: 

”Korsfæst! Korsfæst!” 

”I kan selv tage og korsfæste ham,” siger 

Pilatus til dem, ”for jeg finder ikke no-

gen skyld hos ham.” 

”Vi har en lov,” svarede judæerne ham, 

”og ifølge loven bør han dø, fordi han har 

gjort sig selv til Guds søn.”92 

Da Pilatus hørte dem sige sådan, blev 

han ganske forskrækket. Han gik så 

igen ind i prætoriet og spurgte Jesus: 

”Hvor kommer du egentlig fra?” 

Men Jesus gav ham intet svar. 

 

92 En af kejserens titler. 

”Du svarer mig ikke,” siger Pilatus så til 

ham, ”Forstår du ikke, at jeg har magt 

til at løslade dig og magt til at korsfæste 

dig?” 

”Du har overhovedet ingen magt over 

mig,” svarede Jesus, ”hvis ikke den er 

skænket dig ovenfra. Derfor er forbry-

delsen hos den, der har udleveret mig til 

dig, så meget større.” 

Herefter forsøgte Pilatus at løslade ham, 

men judæerne råbte op og sagde: 

”Hvis du løslader ham, er du ikke Cæ-

sars ven. Enhver, som gør sig selv til 

konge, går imod Cæsar.” 

Da Pilatus nu hørte de ord, førte han Je-

sus ud og satte ham på dommersædet 

på et sted, der kaldtes Lithostrotos – dvs. 

’det brolagte’ eller på hebraisk: Gab-

batha. 

Det var ved middagstid, forberedelses-

dagen før påskehøjtiden.  

”Her har I jeres konge!” sagde Pilatus. 

Men de råbte:  

”Klyng ham op! Klyng ham op! Korsfæst 

ham!” 

”Skal jeg virkelig korsfæste jeres 

konge?” spørger Pilatus dem. 

”Vi har ingen anden konge end Cæsar,” 

svarede førstepræsterne. 

 
Jesus’ død og begravelse 
69. Så udleverede han Jesus til dem, så 

han kunne blive korsfæstet. De greb 

ham, og med sit eget kors på ryggen gik 

han ud til det sted, der kaldtes Kranios 

– dvs. kraniestedet eller på hebraisk 

Golgotha. Her korsfæstede de ham sam-

men med to andre - én på hver sin side 

af Jesus, der var i midten. 
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Pilatus skrev en indskrift og satte den 

på korset. Der stod: JESUS NAZARÆE-

REN JUDÆERNES KONGE. Denne ind-

skrift læste mange af judæerne, da ste-

det, hvor Jesus blev korsfæstet, var nær 

ved byen. Det var skrevet på hebraisk, 

romersk og græsk. 

”Skriv ikke ’judæernes konge’, sagde ju-

dæernes førstepræster til Pilatus, ”men: 

’han sagde, jeg er judæernes konge.’” 

”Hvad jeg skrev, det skrev jeg!” svarede 

Pilatus.  

 

 70. Dengang soldaterne korsfæstede 

Jesus, tog de tøjet af ham og delte det i 

fire dele – en del til hver soldat. Ligeså 

med kjortlen, men den var sømløs, væ-

vet i ét helt stykke ovenfra og ned.  De 

sagde så til hinanden: 

”Lad os ikke skære det i stykker. Lad os 

trække lod om, hvem der skal have det. 

(Det var for at Skriften skulle gå i opfyl-

delse: De delte mit tøj imellem sig – om 

min klædning trak de lod). Således 

gjorde soldaterne rent faktisk. 

71. Ved Jesus’ kors stod hans mor og 

hans moster Maria, Klopas’ kone og Ma-

ria Magdalene. Da Jesus nu så sin mor 

og den discipel, han elskede stå ved si-

den af, siger han til sin mor: 

”Mor, dér har du din søn.” Så siger han 

til disciplen: ”Dér har du din mor.” 

Fra da af tog disciplen hende hjem til 

sig. 

Bagefter, da Jesus vidste, at alt nu var 

fuldbragt, siger han (for at skriften 

skulle gå i opfyldelse): 

”Jeg er tørstig.” 

Der stod et kar fyldt med vineddike, så 

de stak en svamp med vineddike på en 

 

93 Svarer til 20 denarer. 

isopstængel, og førte den op til hans 

mund. Da Jesus havde drukket af vin-

eddiken, sagde han: 

”Det er fuldbragt!”  

Så bøjede han hovedet og opgav ånden. 

 

72. Eftersom det var forberedelsesdag 

og ligene ikke måtte hænge på korset på 

sabbatten (denne sabbat var nemlig 

særlig stor), bad judæerne nu Pilatus, 

om deres knogler kunne blive knust, så 

de kunne blive fjernet. Så kom solda-

terne hen og knuste knoglerne på den 

første og den anden, der var blevet kors-

fæstet sammen med Jesus, men da de 

kom til Jesus, så de, at han allerede var 

død, så hans knogler knuste de ikke. Til 

gengæld gennemborede en af soldaterne 

hans side med et spyd, og straks flød 

der blod og vand ud.  

(Han som har set det, kan bevidne det, 

og hans vidnesbyrd er sandt – ja, han 

ved, at han taler sandt, så også I må tro 

på det).  

Dette skete for at skriften kunne gå i op-

fyldelse: På ham skal ingen knogle bræk-

kes. Eller som et andet skriftsted siger: 

De skal se hen til ham, de har gennem-

boret.  

 

73. Senere spurgte Josef fra Arimathæa 

- han var en af Jesus’ disciple - dog i det 

skjulte af frygt for judæerne - om han 

måtte tage Jesus’ legeme ned. Det gav 

Pilatus ham lov til, så han kom hen og 

fjernede hans legeme. Også Nikodemus 

kom til (det var ham, der kom til ham 

om natten i begyndelsen) medbringende 

en blanding af myrra og aloe for omkring 

hundrede litras.93 De tog så Jesus’ 
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legeme og omvandt det med linnedklæde 

sammen med krydderierne, sådan som 

det er skik og brug blandt judæerne, når 

de forbereder en begravelse. 

Nu var der ikke langt fra det sted, hvor 

han var blevet korsfæstet en have, hvori 

der var en helt ny gravhule, som endnu 

ingen havde ligget i. Dér lagde de Jesus. 

Det var på grund af judæernes forbere-

delsesdag og fordi, gravhulen lå nær 

ved. 

 
Jesus’ opstandelse 
74. På den første dag i ugen kommer 

Maria Magdalene ganske tidligt om mor-

genen, mens det endnu var mørkt, ud til 

gravhulen og opdager, at stenen er ble-

vet fjernet fra den. Så stormer hun hen 

til Simon Petrus og til den anden disci-

pel – ham, som Jesus elskede - og for-

tæller dem: 

”De har fjernet vores Herre fra gravhu-

len, og jeg ved ikke, hvor de har lagt 

ham.” 

Petrus og den anden discipel skyndte 

sig afsted og kom til gravhulen. De løb 

sammen, men den anden discipel løb 

foran, hurtigere end Petrus, så han kom 

først til gravhulen. Da han kigger ind, 

ser han linnedklæderne ligge der – dog 

gik han ikke ind. Så kommer også Pet-

rus halsende bagefter, og han går ind i 

gravhulen og ser linnedklæderne ligge 

der. Ansigtsklædet, som lå på Jesus’ ho-

ved, lå ikke sammen med linnedklæ-

derne, men sammenfoldet for sig selv på 

et andet sted. Nu gik også den anden di-

scipel – ham, der var kommet først - ind 

i gravhulen, og han så og hengav sig helt 

og holdent (indtil nu havde de jo ikke 

forstået skriftens beretning om, at han 

skulle opstå af døde). Så vendte hans di-

sciple igen tilbage til deres eget. 

 

75. Imidlertid stod Maria udenfor ved 

gravhulen og græd. Grædende kigger 

hun ind i gravhulen og opdager så, at 

der sidder to engle i hvidt – den ene ved 

hovedet og den anden ved fødderne, dér 

hvor Jesus’ legeme havde ligget. 

”Jamen kvinde dog, hvorfor græder du?” 

spørger de hende. 

”Fordi de har fjernet min herre,” siger 

hun til dem, ”og jeg ved ikke, hvor de 

har lagt ham.” Da hun havde sagt det, 

vender hun sig om og ser Jesus stå der 

– dog vidste hun ikke, at det var Jesus. 

”Men kvinde dog, hvorfor græder du?” 

spørger Jesus hende, ”hvem savner 

du?” 

Hun mente, det var gartneren, så hun 

siger til ham: 

”Gode herre, hvis det er dig, der har fjer-

net ham, så fortæl mig, hvor du har lagt 

ham, så jeg kan tage ham med. 

”Mariam!” siger Jesus til hende. 

Hun snurrede rundt og siger til ham på 

hebraisk: 

”Rabbuni!?” (det betyder Mester). 

”Giv slip på mig!” siger Jesus til hende, 

”vel er jeg endnu ikke rejst op til min far, 

men gå hen til mine brødre og fortæl 

dem, at jeg er på vej til min far og jeres 

far – til min Gud og jeres Gud.” 

 

Senere kommer Maria Magdalene hen 

og fortæller disciplene, at hun har set 

Herren, og at han havde sagt sådan til 

hende. 

 

76. Da det blev aften samme dag, den 

første i ugen – og dørene var blevet låst, 
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dér hvor hans disciple befandt sig af 

frygt for judæerne – kom Jesus og stod 

pludselig midt iblandt dem.  

”Fred være med jer!” sagde han. 

Da han havde sagt det, viste han dem 

sine hænder og sin side. Hans disciple 

blev lykkelige over at se deres herre. 

”Fred være med jer!” sagde Jesus igen til 

dem. ”Ligesom Gud Fader udsendte 

mig, udsender jeg også jer.” Derpå ån-

dede han i dem og sagde: ”Modtag hellig 

ånd! Hvis I tilgiver nogen deres svigt, 

skal de være tilgivet – hvis I holder no-

gen tilbage fra tilgivelsen, skal de holdes 

tilbage.” 

 

77. Men Thomas, en af De Tolv (ham, de 

kaldte Tvillingen) var imidlertid ikke 

sammen med dem, dengang Jesus kom. 

De andre disciple sagde så til ham: 

”Vi har set vores Herre!” 

”Det tror jeg ikke på,” sagde han til dem, 

”medmindre jeg ser naglesårene i hans 

hænder, ja, stikker min finger ind i nag-

lesårene og stikker mine hænder ind i 

siden på ham.” 

 

78. Otte dage senere var hans disciple 

igen indenfor, og Thomas var sammen 

med dem. Så kommer Jesus, selv om 

dørene var låst, står pludselig midt 

iblandt dem og siger: 

”Fred være med jer!”  

Henvendt til Thomas siger han så: 

”Kom her med din finger og se mine 

hænder – kom med din hånd og stik den 

ind i min side. Vær ikke så mistroisk, 

men vær altid tillidsfuldt hengiven.” 

”Min Herre og min Gud!” svarede Tho-

mas. 

”Fordi du nu har set mig, hengiver du 

dig til mig,” sagde Jesus til ham. ”Vel-

signet være de, som ikke har set og dog 

tør hengive sig til fortællingen om mig.” 

 

Også mange andre tegn udførte Jesus 

for sine disciple – tegn, som ikke er ned-

skrevet i denne bog. Dette er imidlertid 

skrevet, for at I må hengive jer til det 

faktum, at Jesus er Kristus, Guds søn, 

og at I - gennem jeres inderlige hengi-

venhed - må få liv i hans navn. 
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Appendix94 

79. Senere viste Jesus sig igen for sine di-

sciple ved Tiberiassøen. Det foregik således: 

Simon Petrus og Thomas (ham, de kaldte 

tvilling), Nathanael fra Kana i Galilæa, Ze-

bedæussønnerne og to andre disciple var 

samlet. Så siger Simon Petrus: 

”Jeg tager ud og fisker.” 

”Vi kommer med,” siger de til ham.  

De kom ud og gik ombord i båden, men hele 

den nat fangede de intet.  

Næste morgen stod Jesus pludselig inde på 

bredden. Hans disciple vidste dog ikke, at 

det var ham.  

”Men lille børn, har I ingen mad?” siger Je-

sus så til dem. 

”Næh,” svarede de ham. 

”Kast garnet ud på højre side af båden, så 

skal I nok finde nogen,” sagde han til dem. 

Så kastede de det ud, og de var slet ikke i 

stand til at hale det ind, så mange fisk var 

der. Så siger den discipel, Jesus elskede, til 

Petrus: 

”Det er vores Herre!” 

Da Simon (altså Petrus) hørte, at det var 

Herren, tog han sit tøj på – han var nemlig 

nøgen – og kastede sig i søen. Den anden 

discipel ankom i båden – de var jo ikke langt 

fra land, højst omkring hundrede meter – og 

de slæbte garnet med fiskene. 

Da de kom på land, ser de en kulild på jor-

den med fisk og brød ovenpå. 

”Kom med nogle af de fisk, I lige har fanget,” 

sagde Jesus til dem. 

Simon Petrus gik så ud og trak garnet på 

land. Det var fuldt af store fisk – 153 styk – 

men selv om der var så mange, blev nettet 

ikke revet i stykker. 

 

94 Det er, som om Johannesfortællingen slutter 
med afsnit 78 (Kap. 20). De to sidste afsnit (Kap. 
21) anses da også for at være en senere tilføjelse.  

”Kom og få noget morgenmad,” siger Jesus 

til dem.  

Ingen af hans disciple turde spørge ham, 

hvem han var, selv om de godt vidste, at det 

var Herren. Så kommer Jesus, tager brødet 

og giver dem det – ligesådan med fisken.  

(Dette var altså tredje gang Jesus blev åben-

baret for disciplene, efter at han var opstået 

af døde). 

 

80. Da de havde spist, spørger Jesus Simon 

Petrus: 

”Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere 

end de andre gør?” 

”Ja, Herre,” sagde han til ham, ”du ved, at 

jeg holder af dig.” 

”Så vogt mine lam!”  

Igen, for anden gang, siger han til ham: 

”Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?” 

”Ja, Herre,” siger han til ham, ”du ved, at 

jeg holder af dig.” 

”Så vær hyrde for mine får!”  

For tredje gang siger han til ham: 

”Simon, Johannes’ søn, holder du af mig?” 

Nu blev Petrus ked af det, fordi han spurgte 

for tredje gang: holder du af mig? Så han 

sagde til ham: 

”Herre, du ved alt. Du ved da, at jeg holder 

af dig.” 

”Så vogt mine får!” sagde Jesus til ham. ”Jeg 

skal fortælle dig en sandhed. Dengang du 

var yngre, tog du selv dit tøj på og gik hvor-

hen, du ville, men når du bliver gammel, 

skal du række hænderne frem, og en anden 

vil give dig tøj på og føre dig derhen, hvor du 

ikke vil. (Dette sagde han for at betegne den 

død, hvormed han skulle ære Gud). Da han 

havde sagt det, siger han til ham:  

”Kom med mig!” 
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Da Petrus vendte sig om, opdagede han, at 

den discipel, Jesus elskede, fulgte efter dem 

(det var ham, der havde ligget til bords ved 

aftensmåltidet, lænet op mod hans bryst, og 

som sagde: Herre, hvem er det, der forråder 

dig?). Da han nu så ham, siger Petrus til Je-

sus: 

”Herre, hvad med ham der?” 

”Hvis jeg ønsker, at han skal blive tilbage, 

lige indtil jeg kommer igen, hvad kommer 

det så dig ved?” siger Jesus til ham, ”kom 

du bare med mig!” 

(Derfor spredte det rygte sig blandt brød-

rene, at denne discipel ikke skulle dø. Men 

Jesus sagde jo ikke til ham, at han ikke 

skulle dø, men: Hvis jeg ønsker, at han skal 

blive tilbage, til jeg kommer, hvad kommer 

det så dig ved? Dette var netop den elev, 

som vidner om alle disse ting, og som har 

skrevet dette, og vi ved, at hans vidnesbyrd 

er sandt.) 

 

Også mange andre ting gjorde Jesus. Hvis 

de skulle nedskrives hver for sig, tror jeg 

ikke, at hele verden ville have plads nok til 

de bøger, der så skulle skrives. 
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Ifølge Matthæus95 
 

Oprindelsen 
 

 

Anetavle for Jesus Kristus,  

søn af David, søn af Abraham: 

Abraham fik Isak, Isak fik Jakob, Jakob 

fik Juda og hans brødre, Juda fik Fares 

og Zara med Thamar, Fares fik Esrom, 

Esrom fik Aram, Aram fik Aminadab, 

Aminadab fik Naasson, Naasson fik Sal-

mon, Salmon fik Boas med Rakab, Boas 

fik Obed med Ruth, Obed fik Isaj, Isaj fik 

David, kongen. 

2. David fik Salomon med Urias’ kone, Sa-

lomon fik Roboam, Roboam fik Abia, Abia 

fik Asaf, Asaf fik Josafat,  

Josafat fik Joram, Joram fik Ozias, Ozias 

fik Jotam,  

Jotam fik Akaz, Akaz fik Ezekias, Ezekias 

fik Manasse,  

Manasse fikAmos, Amos fik Josias, Josias 

fik Jekonias og hans brødre under depor-

tationen til Babylon. 

3. Efter deportationen til Babylon fik Je-

konias Salathiel, 

Salathiel fik Zorobabel, Zorobabel fik 

Abiud, Abiud fik Eliakim, Eliakim fik 

Azor, Azor fik Zadok, Zadok fik Akim, 

Akim fik Eliud, Eliud fik Eleazar, Eleazar 

fik Matthan, Matthan fik Jakob, Jakob fik 

Josef, Marias’ mand – det var hende, som 

fødte Jesus, som anses for at være Mes-

sias. 

 

95 Dette evangelium stammer antageligt fra 
80’erne. Det har rigtig meget til fælles med Marku-
sevangeliet, men også en del stof derudover. Fød-
selslegenden og Bjergprædikenen f.eks. 
96 Det hebraiske navn Jehoshua (Josva) betyder 
’Gud er redning’. Josva var Moses’ efterfølger og 

4. Generationerne fra Abraham til David 

udgør altså i alt fjorten – og fra David ind-

til deportationen til Babylon er der fjorten 

generationer, ligesom der er fjorten gene-

rationer fra deportationen til Babylon ind-

til Kristus. 

 
Jesus’ fødsel 

5. Således gik det til med Jesus Kristus’ 

fødsel: 

Se, hans mor, Maria, der var forlovet med 

Josef, opdagede en dag, at hun var blevet 

gravid ved hellig ånd, endnu før hun og 

Josef havde været sammen. Nu var hen-

des Josef en retsindig mand og ønskede 

ikke at udstille hende offentligt, så han 

besluttede sig for at sende hende væk i al 

stilhed. Men mens han gik og spekulerede 

over det, så viste en Guds engel sig for 

ham i en drøm og sagde: 

”Josef, Davids søn! Du skal ikke være 

bange for at tage Maria til dig som din 

kone, for det, som er vokset frem i hende 

ved ånd, det er helligt. Hun skal føde en 

søn, og du skal give ham navnet Jesus,96 

for han skal frelse sit folk trods dets 

mange svigt. Det er alt sammen sket for 

at det må opfyldes, som tidligere er sagt af 

Gud selv gennem profeten:   

”Se, jomfruen skal blive med barn, og hun 

skal føde en søn. De skal give ham navnet 

Emmanuel.” (Det betyder: Gud med os!) 

6. Da Josef vågnede af søvnen, gjorde 

han, som Guds engel havde befalet ham 

og tog sin kone til sig. Han var ikke i seng 

med97 hende, før hun havde født en søn, 

og ham gav han så navnet Jesus. 

ham, der førte israelitterne ind i Det forjættede 
Land, og det er altså denne krigshelt, Jesus er op-
kaldt efter. På græsk transskriberes navnet via det 
aramæiske Jeshua og via latin til Iesous, som er 
blevet til vores Jesus. 
97 Egentlig. ’kendte hende ikke’. 
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Seerne 

7. Kort efter at Jesus var blevet født i Bet-

lehem i Judæa i kong Herodes’98 dage, se, 

så ankom der en dag nogle seere fra Ori-

enten99 til Jerusalem, og de spurgte:  

”Hvor er den nyfødte – judæernes konge? 

Vi har nemlig set hans stjerne i Orienten 

og er kommet for at tilbede ham.” 

Men da kong Herodes hørte det, blev han 

bestyrtet – og hele Jerusalem med ham. 

Han sammenkaldte alle folkets førstepræ-

ster og teologer100 og spurgte dem, hvor 

denne salvede konge skulle være født.  

”I Betlehem i Judæa,” svarede de, ”således 

som det jo er skrevet gennem profeten: 

”Du, Betlehem i Judas land - 

så langtfra den mindste blandt Judas her-

skere.  

Thi fra dig skal udgå en hersker,  

som skal være hyrde for mit folk, Israel.”” 

8. Herodes kaldte så i al hemmelighed 

seerne til sig og udspurgte dem nøje om 

tiden for stjernens tilsynekomst. Og da 

han sendte dem af sted til Betlehem, 

sagde han: 

”Når I kommer frem, så søg omhyggeligt 

efter barnet, og når I har fundet ham, så 

send besked tilbage til mig, så også jeg 

kan komme og tilbede ham.” 

Da de havde hørt på kongen, drog de af-

sted, og se, stjernen, de så i Orienten, gik 

foran dem, indtil den kom og stod over det 

sted, hvor barnet var.  

Deres glæde over at have set stjernen var 

ubeskrivelig, og da de kom ind i huset, 

fandt de barnet sammen med dets mor, 

Maria. Så faldt de på knæ og tilbad ham. 

 

98 Herodes den Store f. o. 73 f.Kr. – 4 f.Kr. Ro-
mersk vasalkonge over Judæa 37 f.Kr. – 4 f.Kr. 
99 Egentlig: ’opgangene’ – dvs. solopgangens lande 
i øst. 

Bagefter åbnede de for deres skatte og gav 

ham gaver, både guld og røgelse og myrra.  

I en drøm blev de senere advaret imod at 

vende tilbage til Herodes, så ad en anden 

vej vendte de tilbage til deres eget land. 

 
Mordet på børnene 

9. Da de var taget afsted, se, så viser en 

Guds engel sig for Josef i en drøm og si-

ger: 

”Stå op! tag barnet og hans mor og flygt! 

Flygt til Egypten og bliv dér, indtil jeg siger 

til! For Herodes vil opsøge barnet for at 

dræbe ham.” 

Han stod så op, tog barnet og hans mor 

midt om natten og flygtede bort til Egyp-

ten. Dér blev de, indtil Herodes var død, 

for at det, som blev sagt af Gud gennem 

profeten måtte opfyldes. Det hedder jo: 

Fra Egypten har jeg kaldet min søn. 

 

10. Da Herodes imidlertid opdagede, at 

han var blevet snydt af seerne, blev han 

voldsomt vred, så han sendte folk ud og 

dræbte alle de børn, der var i Betlehem og 

hele omegnen fra to år og nedefter ud fra 

den tid, der var blevet opgivet ham af 

seerne. Dermed blev dét opfyldt, som var 

blevet sagt af profeten Jeremias: 

En røst hørtes i Rama af gråd og afgrunds-

dyb sorg. 

Det var Rakel, der græd over sine børn 

og hun ville ikke lade sig trøste, 

for de er ikke mere... 

 

11. Se, da Herodes så var død, så viser en 

Guds engel sig i en drøm for Josef i Egyp-

ten og siger: 

100 grammateis – egentlig skrivere - ofte oversat 
med skriftkloge, fordi de forstod sig på de hellige 
skrifter. 
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”Stå op! Tag barnet og hans mor og rejs til 

Israel. For de, som stræbte barnet efter li-

vet, de er døde.” 

Så stod han op, tog barnet og hans mor 

og rejste ind i Israels land. Men da han 

hørte, at det var Arkelaos, der regerede 

over Judæa efter sin far, Herodes, blev 

han bange for at tage derhen. Ydermere 

blev han advaret mod det i en drøm, så 

han drog bort til Galilæaområdet. Da han 

var ankommet, slog han sig ned i en by, 

der hed Nazareth, således at det blev op-

fyldt, som var blevet sagt gennem profe-

terne: Han skal kaldes nazaræer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indvielsen 

 
 
Jesus’ dåb 
12. Dengang Johannes Døberen stod frem 

og prædikede i Judæas ørken, sagde han: 

”Læg jeres liv om, for det himmelske rige 

er kommet nær.” Det er det samme, som 

allerede er blevet sagt gennem profeten 

Jesajas, der siger:  

Der lyder en røst fra én, der råber i ørke-

nen:  

Ban Herres vej – gør hans stier jævne. 

13. Selv gik Johannes klædt i en kamel-

uldskappe med et læderbælte om livet. 

Hans føde bestod af græshopper og vild-

honning. 

 

14. Så drog Jerusalem, hele Judæa og 

hele egnen omkring Jordan ud og blev 

døbt af ham i Jordanfloden, idet de er-

kendte deres svigt.  

Men da han opdagede, at mange af fari-

sæerne og saddukæerne kom til dåben, 

sagde han til dem: 

”Møgunger! Hvem har bildt jer ind, at I 

kan flygte fra den kommende vrede? Bær 

hellere en frugt, som passer sig for det nye 

liv! Tro ikke at I bare kan sige ved jer selv: 

Vi har Abraham til far. For jeg kan godt 

fortælle jer, at Gud kan opvække Abra-

ham børn af selv disse sten.  

Øksen ligger allerede klar ved træets fod, 

så ethvert træ, der ikke bærer god frugt 

skal hugges om og kastes i ilden. Jeg dø-

ber jer med vand til et nyt liv, men han, 

som kommer efter mig, er større end mig 

– ja, jeg er end ikke værdig til at bære 

hans sandaler. Han skal døbe jer med hel-

lig ånd og med ild! Med forken i hånd vil 
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han rense sin lo og samle sin hvede i lade. 

Men avnerne - dem vil han brænde op 

med en uudslukkelig ild!” 

 
Jesus’ dåb 

15. En dag kommer Jesus så gående fra 

Galilæa til Jordan, og han går lige hen til 

Johannes for at blive døbt af ham. Men 

Johannes ville forbyde ham det. 

”Det er da mig, der har brug for at blive 

døbt af dig,” sagde han, ”og så kommer du 

til mig?” 

”Gør det nu bare,” svarede Jesus, ”for på 

den måde bør vi opfylde alt, hvad der er 

rigtigt.” 

Så døbte han ham. 

Da Jesus var blevet døbt, steg han straks 

op af vandet, og se, Himlen åbnede sig for 

ham, og han så Guds ånd stige ned som 

en due og komme over ham. Og hør, der 

lød en stemme fra Himlen: 

”Dette er min elskede søn.  

Ham fryder jeg mig over.” 

 
Jesus og Satan 

16. Derefter blev Jesus af ånden ført ud i 

ørkenen for at blive fristet af djævelen, og 

efter at have fastet i fyrre dage og nætter 

var han til sidst sulten. Så kom fristeren 

hen til ham og sagde: 

”Hvis du virkelig er Guds søn, så sig at de 

her sten skal blive til brød.”  

”Der står skrevet,” svarede Jesus: ”Et 

menneske lever ikke kun af brød, men af 

hver eneste fortælling, der udgår af Guds 

mund.” 

17. Så tager djævelen ham med til den 

hellige by, stiller ham på helligdommens 

tinde og siger til ham: 

”Hvis du virkelig er Guds søn, så kast dig 

bare ned. Der står jo skrevet: Han vil give 

sine engle befaling om dig, så de vil bære 

dig på hænder, for at din fod aldrig må 

støde sig på nogen sten.” 

”Der står også skrevet: Du må ikke friste 

Herre din Gud!” svarede Jesus. 

18. Igen tager djævelen ham med – denne 

gang til et meget højt bjerg og viser ham 

alle verdens riger og al deres herlighed. 

”Alt dette vil jeg give dig,” siger han til 

ham, ”hvis blot du vil falde på knæ og til-

bede mig.” 

”Gå din vej, Satan!” udbrød Jesus, ”for der 

står skrevet: Jahve, din Gud, skal du til-

bede og tjene - ham alene!” 

Så forlader djævelen ham, og se, der kom 

engle og tog sig af ham. 
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I Galilæa og omegn 
 
 
Forkyndelse og kald 

19. Senere hørte Jesus, at Johannes var 

blevet arresteret, og så tog han bort til Ga-

lilæa. Han flyttede fra Nazareth og kom og 

slog sig ned i Kapernaum, der ligger ved 

søen i Zebulons og Naftalis områder. Det 

var for, at det skulle opfyldes, som blev 

sagt gennem profeten Jesajas, der siger:  

Zebulons og Naftalis land,  

søvejen i Østjordanlandet,  

folkenes Galilæa –  

det folk, der sidder i mørke, har set et stort 

lys –  

over dem, der sad i dødsskyggens land, er 

et lys oprundet. 

 

Fra da af begyndte Jesus at prædike: 

”Læg jeres liv om, for det himmelske rige 

er kommet nær.” 

 

20. Som han nu går omkring ved Galilæ-

asøen, ser han to brødre, Simon, som kal-

des Petrus og hans bror Andreas, i færd 

med at kaste et stort net ud i søen. De var 

nemlig fiskere. 

”Kom med mig!” siger han til dem, ”så vil 

jeg gøre jer til menneskefiskere.” 

Straks forlod de deres net og gik med 

ham. 

Da han gik videre derfra, får han øje på 

nogle flere. Det var to brødre, Jakob Zebe-

dæus’ søn og hans bror Johannes. De sad 

i båden sammen med deres far, Zebedæus 

og ordnede deres garn. Så kaldte han på 

dem, og straks forlod de båden og deres 

far og gik med ham. 

 

21. Rundt omkring i hele Galilæa van-

drede han. Han underviste i deres syna-

goger og forkyndte frihedsbudskabet om 

Riget, og han helbredte enhver lidelse og 

enhver sygdom i folket. 

22. Rygtet om ham nåede også ud i hele 

Syrien, så de kom til ham med alle de 

syge, der havde forskellige lidelser og var 

plagede af smerter – dæmonbesatte og 

epileptikere – og han helbredte dem. Store 

skarer fulgte ham efterhånden fra Gali-

læa, Dekapolis, Jerusalem og Judæa og 

fra Østjordanlandet. 
 
Første prædiken: Den nye lov 

23. Da han så de mange mennesker, gik 

han op på bjerget, og da han havde sat 

sig, kom hans disciple hen til ham. Så tog 

han fat på at undervise dem: 

”Velsignede er de åndeligt fattige,” sagde 

han,  

”for de har allerede det himmelske rige! 

Velsignede er de sørgende,  

for de skal trøstes! 

Velsignede er de ydmyge,  

for de skal arve jorden! 

Velsignede er de sultne og tørstige efter 

retfærdighed,  

for de skal mættes! 

Velsignede er de barmhjertige,  

for de skal selv møde barmhjertighed! 

24. Velsignede er de rene af hjertet,  

for de skal se Gud! 

Velsignede er de, som skaber fred,  

for de skal kaldes Guds sønner! 

Velsignede er de, der forfølges på grund af 

retfærdighed, for de har allerede det him-

melske rige! 

Ja, velsignede er I, når man håner og for-

følger jer og løgnagtigt påstår alt muligt 

ondt om jer på grund af mig. Glæd jer og 
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fryd jer! for stor er jeres himmelske beløn-

ning. Således forfulgte de jo også profe-

terne før jer. 

 

I er jordens salt, men hvis saltet mister 

sin kraft, hvad skal jorden så saltes med? 

Det duer ikke længere til andet end at 

blive smidt ud og trampet ned af folk. 

25. I er verdens lys. En by, der ligger på et 

bjerg, kan ikke skjules, og man tænder 

heller ikke et lys og sætter det under en 

kurv, men på lysestagen, så det skinner 

for alle, som er i huset. Således skal I lade 

jeres lys skinne for folk, så de kan se jeres 

gode gerninger og lovprise jeres himmel-

ske far. 

 

26. Tro nu ikke, jeg er kommet for at op-

hæve loven eller profeterne. Jeg er ikke 

kommet for at ophæve, men for at opfylde. 

Ja, jeg siger jer: før Himlen og jorden for-

går, skal ikke det mindste bogstav101 eller 

blot en tøddel forsvinde fra loven - ikke før 

det er sket alt sammen. Så hvis nogen 

bryder ét eneste af disse bud – blot det 

mindste – og lærer folk den slags, skal 

han kaldes den mindste i det himmelske 

rige, mens den, der overholder dem og læ-

rer derefter, han skal kaldes stor i det 

himmelske rige. Ja, jeg siger jer: hvis ikke 

jeres retfærdighed langt overgår teologer-

nes og farisæernes, kommer I overhovedet 

ikke ind i det himmelske rige. 

 

 
 

101 jota, som der står i teksten, er det græske ’j’, 
der svarer til י (jod) i det hebraiske alfabet. Det 
mindste bogstav.  
102 Egentlig ’Raka’, der på aramæisk betyder tom – 
dvs. tomhjernet idiot. 
103 Transskribering af det hebraiske גהנום, der 
egentlig henviser til Hinnoms Dal i nærheden af 
Jerusalem. Her ofrede både kong Akaz og hans 
sønnesøn kong Manasse ifølge 2. Krønikebog 

Om den nye orden 
27. I har hørt, der er sagt til de gamle: Du 

må ikke slå ihjel! Den, der slår ihjel, er 

skyldig og skal dømmes. 

Men jeg siger jer: Enhver, som blot bliver 

vred på sin bror, er skyldig og skal døm-

mes. Enhver, som siger idiot!102 til sin 

bror, er skyldig og skal dømmes af Syne-

driet – ja, enhver, som bare siger: Tåbe! er 

skyldig og skal kastes i det brændende 

Gehenna.103  

Nej, hvis du skal til at ofre din offergave 

på alteret og dér kommer i tanke om, at 

din bror har noget imod dig, så efterlad 

din gave foran alteret og gå igen. Bliv først 

forsonet med din bror, så kan du altid 

komme og ofre din gave.  

Se hellere at blive enig med din modpart i 

en fart, mens du er på vej sammen med 

ham, så din modpart ikke skal overgive 

dig til dommeren og dommeren til betjen-

ten, så du kastes i fængsel. Jeg kan godt 

sige dig: du kommer ikke ud derfra, før du 

har betalt den sidste øre! 104 

 

28. I har hørt, der er sagt: Du må ikke be-

drive hor! 

Men jeg siger jer: Enhver, der blot ser på 

en kvinde med begærlige øjne, har alle-

rede bedrevet hor med hende i sit hjerte. 

Så hvis dit højre øje får dig til at vakle, så 

riv det ud og kast det fra dig. Det er bedre 

for dig at miste ét af dine lemmer, end at 

hele dit legeme kastes i Gehenna. Og hvis 

din højre hånd får dig til at vakle, så hug 

deres uægte børn, hvilket forlenede dalen med en 
slem forbandelse. Der kan have været tale om di-
rekte børneofringer i form af afbrændinger. Et 
pinested for de skyldige efter døden i stil med det 
nordiske Helved. 
104 kodrans - den mindste romerske mønt – en 
kvart as. Ti as svarer til én denar. Evangeliet er 
åbenbart henvendt til romerske forsamlinger? 
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den af og kast den fra dig. Det er bedre for 

dig at miste ét af dine lemmer, end at hele 

dit legeme kastes i Gehenna. 

 

29. Det er blevet sagt: Enhver, som skiller 

sig fra sin kone, skal give hende et skils-

missebrev. 

Men jeg siger jer: Enhver, som skiller sig 

fra sin kone af anden grund end hor, gør 

hende til en hore, ligesom enhver, som gif-

ter sig med en fraskilt kvinde, bedriver 

hor. 

 

30. I har også hørt, der er sagt til de 

gamle: Du må ikke sværge falsk! Dine løf-

ter til Gud skal du holde. 

Men jeg siger jer: I skal overhovedet ikke 

sværge! Hverken ved Himlen, for det er 

Guds trone – eller ved jorden, for den er 

hans fodskammel – eller ved Jerusalem, 

for det er den store konges by. Du skal 

heller ikke sværge ved dit hoved, for du 

magter ikke at gøre ét eneste hår hvidt el-

ler sort. Nej, lad jeres tale være ja, ja – nej, 

nej. Hvad der går ud over dét er af det 

onde. 

 

31. I har hørt, der er sagt: Øje for øje – 

tand for tand! 

Men jeg siger jer: Sæt jer ikke imod den 

onde! Nej, hvis nogen slår dig på din højre 

kind, så tilbyd ham også den anden. Og 

ham, der vil slæbe dig i retten for at kræve 

din klædning af dig – ham skal du også 

give kappen. Enhver, som tvinger dig til at 

gå en mil105 med sig – ham skal du gå to 

med. Giv den, der beder dig, og vend dig 

ikke bort fra den, der gerne vil låne af dig. 

 

 

105 milion – romersk længdemål på 1000 skridt 
svarende til otte stadier svarende til 1475 meter. 

32. I har hørt, der er sagt: Du skal elske 

dit medmenneske, og du skal foragte din 

fjende! 

Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender! Vel-

sign dem, der forbander jer. Gør godt mod 

dem, der foragter jer og bed for dem, der 

udnytter og forfølger jer, så I kan blive je-

res himmelske fars sønner. Han lader jo 

sin sol stå op over onde såvel som gode og 

sender regn over retfærdige såvel som 

uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der el-

sker jer, hvad løn får I så? Gør ikke tol-

derne det selv samme? Og hvis I blot hil-

ser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? 

Gør ikke fremmede folk det selv samme?  

Så vær da fuldkomne, på samme måde 

som jeres himmelske far er fuldkommen! 

 

Om velgørenhed  
33. Pas på, at I ikke er velgørende blot for 

at blive beundret af mennesker – i så fald 

får I ingen løn af jeres himmelske far. Så 

når du vil være velgører, så lad ikke blæse 

i trompet foran dig, sådan som hyklerne 

gør det i synagogerne og på gaderne for at 

blive hædret af folk.  

Jeg kan godt sige jer: de har allerede fået 

deres løn!  

Men du, når du er velgørende, så lad ikke 

din venstre hånd vide, hvad din højre 

hånd gør, så din velgørenhed forbliver i 

det skjulte. Så skal din far, som ser i det 

skjulte belønne dig. 

 

Om bøn 
34. Når I beder til Gud, skal I ikke være 

som hyklerne, for de elsker at stå og bede 

i synagogerne og på gadehjørnerne for at 

blive beundret af folk.  
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Jeg kan godt sige jer: de har allerede fået 

deres løn!  

Men du, når du beder, så gå ind i dit kam-

mer, luk din dør og bed til din far, som er 

i det skjulte. Så skal din far, som ser i det 

skjulte, belønne dig. 

Bed ikke med ørkesløse gentagelser, så-

dan som andre folk gør det, fordi de tror, 

de bliver hørt i kraft af deres mange ord. I 

må ikke være ligesom dem, for jeres far 

ved, hvad I har brug for, allerede før I be-

der ham om det. Derfor skal I bede såle-

des:  

Vor far i Himlene!  

Dit navn skal holdes helligt!  

Dit rige skal komme! 

Din vilje skal ske!  

- i Himmel som på jord! 

Giv os i dag vort daglige brød! 

Eftergiv os vor skyld, ligesom også vi har 

eftergivet vore skyldnere! 

Led os ikke i fristelse! Nej, fri os fra Den 

Onde! 

 

Hvis I altså tilgiver folk deres overtrædel-

ser, så vil jeres himmelske far også tilgive 

jer.   

Hvis ikke I tilgiver folk, så vil jeres far hel-

ler ikke tilgive jeres overtrædelser. 

 

Om faste 
35. Når I faster, skal I ikke anlægge et be-

drøveligt udtryk, som hyklerne. De gør de-

res fremtræden ukendelig, så de fremstår 

fastende for folk.  

Jeg kan godt sige jer: de har allerede fået 

deres løn!  

Men du, når du faster, så salv dit hoved 

og vask dit ansigt, så du ikke fremstår 

 

106 Aramæisk for jordisk rigdom – måske med 
henvisning til en syrisk guddom. 

fastende for folk, men alene for din far, 

som er i det skjulte. Så skal din far, som 

ser i det skjulte, belønne dig! 

 

Om rigdom 
36. Ophob ikke jeres rigdom på jorden, 

hvor møl og rust æder løs, og hvor tyve 

bryder ind og stjæler. Nej ophob jeres rig-

dom i det himmelske, hvor hverken møl 

eller rust æder løs, og hvor tyve ikke bry-

der ind og stjæler. For hvor din rigdom er, 

dér er også dit hjerte. 

37. Dit øje er legemets lys. Så hvis dit øje 

er klart, er hele dit legeme lys. Men hvis 

dit øje er ondt, er hele dit legeme mørke. 

Så hvis det lys, som er i dig, er mørke – 

åh, hvilket dyb af mørke! 

 
Om at bekymre sig 
38. Ingen slave kan tjene to herrer. Han 

vil nemlig enten hade den ene og elske 

den anden - være hengiven mod den ene 

og foragte den anden. I kan ikke tjene 

både Gud og Mammon.106  

Derfor siger jeg jer: 

Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvad I 

skal spise eller drikke. Og heller ikke for, 

om I har tøj på kroppen.  

Er ikke livet mere end maden? - kroppen 

mere end tøjet?  

Se på himlens fugle, som hverken syr eller 

høster eller samler i lader – og dog føder 

jeres himmelske far dem.  

Er I ikke meget mere værd end dem?  

Hvem af jer kan føje blot en time til sit 

livsforløb ved at bekymre sig?  

Og hvorfor bekymrer I jer om tøj?  

Se på markens liljer, hvordan de vokser. 

De arbejder ikke – spinder ikke. Men jeg 



 

81 

 

siger jer: end ikke kong Salomon i al sin 

pragt var klædt som én af dem. Så hvis 

Gud på den måde klæder græsset på mar-

ken, der står i dag, og i morgen kastes i 

ovnen, hvor meget mere så ikke jer? Hvor 

er jeres tillid – jeres hengivenhed? 

Altså skal I ikke være bekymrede og sige: 

Hvad skal vi spise? eller: Hvad skal vi 

drikke? eller: Hvad skal vi tage på? Det er 

alt sammen noget, fremmede folk stræber 

efter. Jeres himmelske far ved jo godt, at 

I har brug for det alt sammen. Nej, stræb 

først og fremmest efter Guds rige og hans 

retfærdighed, så får I alt det andet i tilgift.  

Så vær slet ikke bekymrede for i morgen. 

I morgen skal nok bekymre sig om sig 

selv. Der er ondskab nok til hver dag! 

Om at dømme 
39. Døm ikke, for at I ikke selv skal blive 

dømt. For den dom, I dømmer med, den 

skal I selv dømmes efter, og det mål, I må-

ler med, det skal I selv tilmåles.  

Hvorfor ser du splinten i din brors øje, 

men bjælken i dit eget øje bemærker du 

ikke. Hvordan kan du sige til din bror: Til-

lad mig at tage splinten ud af dit øje? Nej, 

se godt efter, der sidder jo en bjælke i dit 

eget øje. Hykler! Tag først bjælken ud af 

dit eget øje, så du kan se klart og tage 

splinten ud af din brors øje. 

 

40. Giv ikke det hellige til hundene, og 

kast ikke jeres perler for svin, for at de 

ikke skal trampe dem ned med fødderne, 

vende sig imod jer og flå jer i småstykker. 

 

Den gyldne regel 
41.  Bed, så skal der gives jer! Søg, så skal 

I finde! Bank på, så skal døren åbnes for 

jer! For enhver, der beder, får. Den, der 

søger, finder. Og for den, der banker på, 

bliver døren åbnet.  

Eller findes der måske et menneske 

blandt jer, som vil give sin søn en sten, 

når han beder om et brød? - eller give ham 

en giftslange, når han beder om en fisk? 

Hvis altså I, som er onde, dog kender til at 

give gode gaver til jeres børn, hvor meget 

mere vil jeres himmelske far da ikke give 

gode ting til dem, der beder ham?  

Så alt, hvad du vil, at folk skal gøre mod 

dig, det skal du også gøre mod dem. Såle-

des er nemlig loven og profeterne. 

 

42. Gå ind gennem den snævre port! Vid 

er porten og bred er vejen, der fører til 

ødelæggelse, og der er mange, der går ind 

igennem den, for snæver er porten og 

smal er vejen, der fører til livet, og det er 

få, som finder den.  

 
Om falske profeter 
43. Tag jer i agt for de falske profeter, som 

kommer til jer i fåreklæder, men indenun-

der er glubske ulve. På deres frugter skal 

I kende dem. Samler man måske druer fra 

tjørn eller figner fra tidsler? Nej vel? Et-

hvert godt træ bærer gode frugter, mens 

det dårlige træ bærer dårlig frugt. Et godt 

træ kan ikke bære dårlig frugt, så lidt som 

et dårligt træ kan bære dejlig frugt. Et-

hvert træ, som ikke bærer god frugt, hug-

ges om og kastes på ilden. Så det er gan-

ske vist: på deres frugter skal I kende 

dem. 

 

44. Ikke alle, som siger til mig: Herre! Oh, 

Herre! skal komme ind i det himmelske 

rige. Nej kun den, der handler efter min 

himmelske fars vilje, han skal komme ind 

i det himmelske rige. Mange skal sige til 
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mig på den sidste dag:107 Herre! Jamen, 

Herre, har vi da ikke prædiket i dit navn? 

Har vi da ikke uddrevet dæmoner i dit 

navn, og har vi da ikke udført mange un-

dere i dit navn? Og da vil jeg sige dem li-

geud: Aldrig har jeg kendt jer! Gå jeres vej, 

forbrydere! 

 

Den kloge husbygger 
45. Enhver, som hører efter hvad jeg siger 

og handler efter det, ligner den kloge 

mand, der byggede sit hus på klippen. Og 

regnen strømmede ned, flodbølger kom og 

stormen susede og slog imod huset, men 

det faldt ikke, for det var grundfæstet på 

klippen.  

46. Men enhver, som hører hvad jeg siger, 

og ikke handler efter det, ligner den tåbe-

lige mand, som byggede sit hus på sandet. 

Og regnen strømmede ned, flodbølger 

kom, og stormen susede og slog mod hu-

set, og det faldt med et mægtigt brag. 

 

47. Det var sådan, at da Jesus havde af-

sluttet sin tale, var de alle forundrede over 

hans lære, for han underviste dem med en 

virkelig autoritet, og ikke som deres egne 

teologer. 
 

De urørlige  

48. Store folkemængder fulgte ham, da 

han var kommet ned fra bjerget. Og en 

spedalsk kom hen, faldt ned for ham og 

sagde: Herre! Hvis du vil, kan du rense 

mig. Og Jesus rakte hånden frem, rørte 

ved ham og sagde:  

”Det vil jeg da. Bliv ren!”  

Og straks blev han renset for sin spe-

dalskhed.  

 

107 Dommedag, hvor Gud dømmer folkeslagene. 

”Lad nu være med at fortælle det til no-

gen”, sagde Jesus, ”men gå hen og vis dig 

frem for præsten og giv den offergave, Mo-

ses har foreskrevet – som et vidnesbyrd 

for dem. 

 

49. Da han var kommet ind i Kapernaum, 

kom der en romersk centurion108 hen til 

ham, og tryglede ham: 

”Herre! Min dreng ligger lam derhjemme 

og plages forfærdeligt.”  

”Kom med mig!” siger Jesus til ham, ”jeg 

skal komme og helbrede ham.” 

”Men Herre!” svarede centurionen, ”jeg er 

ikke værdig til at du skal komme under 

mit tag. Sig blot et ord, så vil min dreng 

blive helbredt.  Jeg er jo selv en mand med 

myndighed. Jeg har soldater under mig, 

og siger jeg til den ene: Gå! så går han og 

til den anden: Kom! så kommer han og til 

min tjener: Gør dette! så gør han det.” 

Da Jesus hørte det, undrede han sig og 

sagde til dem, der fulgtes med ham: 

”Jeg kan godt sige jer: end ikke i Israel har 

jeg fundet nogen med sådan en tillidsfuld 

frimodighed. Men sådan er det: Mange 

skal komme fra øst og fra vest og sidde til 

bords med Abraham og Isak og Jakob i 

det himmelske rige, men rigets egne søn-

ner skal kastes ud i mørket udenfor. Dér 

skal der være gråd og tænderskæren.”   

Så sagde Jesus til centurionen: 

”Gå bare! Det går dig, som du ønskede.”  

Centurionen vendte så hjem indenfor den 

samme time og fandt drengen rask. 

 

50. Da Jesus kom ind i Petrus’ hus, hørte 

han, at Petrus’ svigermor lå syg med fe-

ber. Så rørte han ved hendes hånd, og 

108 Romersk befalingsmand over hundrede mand 
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feberen forlod hende. Straks stod hun op 

og sørgede for dem.  

 

Da det blev aften, kom de til ham med 

mange dæmonbesatte, og han uddrev ån-

derne blot med et ord. Han helbredte alle, 

der led ondt, for at det skulle opfyldes, 

som var blevet sagt gennem profeten 

Jesajas, der siger:  

Han påtog sig vore svagheder –  

bar vore sygdomme. 

 

Om tillid  

51. Da Jesus engang så skarerne omkring 

sig, foreslog han, at de skulle tage over på 

den anden side.  

Imidlertid kom der en teolog hen til ham 

og sagde:  

”Mester! jeg vil følge dig, hvor end du går.” 

”Rævene har huler,” sagde Jesus, ”og 

himlens fugle reder, men Menneskesøn-

nen ejer ikke det sted, hvor han kan hvile 

sit hoved.” 

En anden - en af hans disciple – sagde til 

ham: 

”Herre! Lad mig først gå hen og begrave 

min far.” 

”Nej, kom med mig!” sagde Jesus. ”Lad de 

døde begrave deres døde!” 

 

52. Så gik han ombord i båden, og hans 

disciple fulgte ham. Pludselig kom der et 

vældigt jordskælv i søen, så båden blev 

helt skjult af bølgerne. Men han lå bare og 

sov. Så gik de hen og vækkede ham og 

sagde: 

”Herre! Frels os! Vi går under!” 

”Hvad er I bange for?” spurgte han dem, 

”hvor er jeres tillid?”  

 

109 Nogle håndskrifter skriver gadarenernes land – 
måske af hensyn til geografien. 

Så stod han op og truede ad vindene og 

søen, så det blev helt blik stille. Og folk 

undrede sig og sagde:  

”Hvem er dog han, siden både storm og 

hav adlyder ham?” 

 
De gale  

53. Da han kommer over på den anden 

side til gerasenernes land,109 støder han 

på to dæmonbesatte, der kom ud af gra-

vene. De var ekstremt voldelige, så ingen 

var i stand til at passere ad den vej. Nu 

råbte de:  

”Hvad vil du os, du Jesus, Guds søn? Er 

du kommet her for at plage os før tiden?” 

Nu gik der langt fra dem en stor flok svin 

og græssede, så dæmonerne bad ham: 

”Hvis du absolut vil uddrive os, så send os 

ind i svineflokken dér.” 

”Forsvind med jer!” sagde han til dem.  

Så fór de ud og røg over i svinene, men 

tænk, hele flokken styrtede ned ad 

skrænten ud i søen og blev opslugt af van-

det, så hyrderne flygtede over hals og ho-

ved. De løb ind til byen og fortalte det hele 

– også det med de dæmonbesatte. Og se, 

hele byen kom ud for at møde Jesus, og 

da de så ham, tryglede de ham om at for-

lade deres egn. 

 
Om Jesus’ magt 

54. Han gik nu ombord i båden, satte over 

søen og kom til sin egen by. Her kom de 

til ham med en lam, der lå på en båre. Da 

Jesus så deres hengivenhed, sagde han til 

den lamme: 

”Vær frimodig, min søn! Du er tilgivet.  

Men så var det, nogle af teologerne sagde 

ved sig selv: 



 

84 

 

”Den mand taler blasfemisk!” 

Men Jesus gennemskuede dem, så han 

sagde: 

”Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerter? 

Hvad er lettest at sige: ’Dine svigt er tilgi-

vet, eller: ’Rejs dig op og gå’? Men nu kan 

I lære, at Menneskesønnen har magt på 

jorden til at tilgive svigt.”  

Så sagde han til den lamme: 

”Rejs dig op! Tag din madras og gå hjem!”  

Og han rejste sig op og gik hjem. Da ska-

ren så det, blev de ramt af ærefrygt, og de 

lovpriste Gud, der havde givet sådan en 

magt til mennesker. 

 
Omgangskredsen 

55. Da Jesus gik videre derfra, fik han øje 

på en mand ved navn Matthæus, der sad 

ved sin toldbod, og han siger til ham:  

”Kom med mig!”  

Og han rejste sig op og gik med ham. 

Nu hændte det, når Jesus sad til bords i 

hjemmene, at der kom mange toldere og 

forbrydere og sad til bords sammen med 

ham og hans disciple. Da farisæerne op-

dagede det, spurgte de hans disciple: 

”Hvorfor spiser jeres mester dog sammen 

med tolderne og forbryderne?” 

Da Jesus hørte det, sagde han: 

”De raske har ikke brug for læge, men det 

har de syge. Gå hellere hjem og find ud af, 

hvad det her betyder:  

Barmhjertighed forlanger jeg – ikke offer!  

Jeg er ikke kommet for at kalde retfær-

dige, men uretfærdige.” 
 
Om faste 

56. Engang kom Johannes’ disciple hen 

til ham og sagde: 

”Hvorfor faster både vi og farisæerne, men 

dine disciple gør det ikke?” 

”Brudesvendene kan vel ikke gå og sørge, 

så længe brudgommen er sammen med 

dem,” svarede Jesus, ”men den tid kom-

mer, hvor brudgommen bliver taget fra 

dem, og da skal de faste.  

Ingen syr en uvasket lap på en gammel 

klædning, for så river lappen sig løs fra 

klædningen, og hullet bliver værre. Man 

hælder heller ikke ny vin på gamle sække, 

for at vinsækkene ikke skal sprænges, så 

vinen bliver spildt og vinsækkene ødelagt. 

Nej, man hælder ny vin på nye sække, så 

bevarer man begge dele. ” 

 
En lille pige 

57. Endnu mens han talte, kom der en 

forstander og knælede ned for ham og 

sagde: 

”Min datter er lige død. Men kom alligevel 

og læg din hånd på hende, så vil hun 

leve.” 

Jesus rejste sig op og gik med ham sam-

men med sine disciple.  

Mens de var undervejs, kom en kvinde, 

der havde haft blødninger i tolv år, hen til 

ham bagfra og rørte ved fligen af hans 

klædning. Hun tænkte nemlig ved sig 

selv: 

”Hvis bare jeg kan røre ved hans klæd-

ning, bliver jeg rask.” 

Men Jesus vendte sig omkring, fik øje på 

hende og sagde: 

”Vær frimodig, kære datter! Din tillid har 

helbredt dig!” 

Og kvinden blev helbredt i selv samme 

stund. 

Jesus nåede nu til forstanderens hus, og 

da han så fløjtespillernes og skarens sør-

gespil, sagde han: 

”Gå jeres vej! Pigen er ikke død. Hun sover 

bare!”  
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Men de lo ad ham. De vidste jo udmærket, 

at hun var død. 

Da skaren så omsider var blevet smidt ud, 

gik han ind, greb pigens hånd og rejste 

hende op. Og rygtet herom kom ud i hele 

omegnen. 

 
To blinde 1 

58. Da han gik bort derfra, fulgte to blinde 

efter Jesus. De råbte og skreg: 

”Forbarm dig over os, Davids søn!” 

Da han var kommet hjem, kom de blinde 

hen til ham, og Jesus siger så til dem: 

”Tror I virkelig på, at jeg kan gøre dette?” 

De svarer ham: 

”Ja, Herre!” 

Så rørte han ved deres øjne og sagde: 

”Lad det så gå jer som I troede!” 

Så åbnedes deres øjne, men Jesus befa-

lede dem strengt: 

”Sørg for, at ingen får det her at vide!” 

Men de gik ud og fortalte om ham på hele 

den egn. 

 

Netop som de var på vej ud, så kommer de 

til Jesus med en stum, der var besat af en 

dæmon. Da dæmonen var drevet ud, talte 

den stumme. Og folkeskaren undrede sig 

og sagde: 

”Aldrig har man set magen i Israel!” 

Farisæerne sagde imidlertid: 

”Det er ved dæmonernes fyrste, han ud-

driver dæmoner.” 

 

59. Jesus vandrede således igennem alle 

byerne og landsbyerne. Han underviste i 

deres synagoger og forkyndte frihedsbud-

skabet om Guds rige, samtidig med, at 

han helbredte alle lidelser og sygdomme. 

 
 
 

Anden prædiken: Udsendelsen  

60. Som han nu betragtede folkeskarerne, 

fik han medlidenhed med dem, fordi de 

var udslidte og udstødte som får uden 

hyrde. 

”Høsten er godt nok stor, men arbejderne 

er få,” siger han så til sine disciple, ”bed 

derfor høstens herre om, at han må ud-

sende arbejdere til sin høst.” 

 

Derefter sammenkaldte han sine tolv di-

sciple. Han gav dem magt over urene ån-

der, så de kunne uddrive dem og magt til 

at helbrede enhver lidelse og enhver syg-

dom.  

61. Navnene på de tolv apostle var for det 

første Simon, som kaldes Petrus og hans 

bror Andreas, så brødrene Jakob, og Jo-

hannes, Zebedæus’ sønner. Der var Philip 

og Bartholomæus, Thomas og tolderen 

Matthæus, Jakob, Alfæus’ søn og 

Thadæus og Simon Kanaanæer og Judas 

Iskariot, han som senere udleverede ham.  

62. Disse tolv udsendte Jesus, og han be-

lærte dem: 

”Gå ikke ad fremmede folks veje og gå hel-

ler ikke ind i samaritanernes byer. Nej, gå 

hellere til de fortabte får af Israels hus.  

På jeres vandring skal I prædike over 

dette ord: Det himmelske rige er kommet 

nær!  

Helbred syge, oprejs døde, rens spedal-

ske, uddriv dæmoner. I har fået det som 

gave, så giv det videre som gave.  

63. Tag ikke guld eller sølv eller kobber 

med i jeres bælte, ej heller rygsæk til tu-

ren eller en ekstra kjortel, sandaler eller 

stav. For en arbejder er sin føde værd.  

Når I kommer ind i en by eller landsby, så 

undersøg, hvem der dér måtte være et be-

søg værd og bliv der så, indtil I går videre. 
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Når I kommer ind i et hus, så hils det med 

ordene: Fred være med dette hus! Hvis 

huset er besøget værd, skal jeres fred 

hvile over det, men hvis ikke det er det 

værd, så lad jeres fred vende tilbage til jer 

selv.  

De, som ikke vil tage imod jer eller lytte til 

jeres ord, deres hus eller den by skal I for-

lade og ryste støvet af jeres fødder. Jeg 

kan godt sige jer: dommedag bliver nem-

mere at bære for Sodomas og Gomorras 

land end for den by.  

Forstår I, jeg sender jer ud som får blandt 

ulve, så vær snedige som slanger og bly 

som duer.  

64. Vogt jer for folk! De vil udlevere jer til 

synedrier og de vil piske jer i deres syna-

goger - ja, I vil blive fremstillet for guver-

nører og konger på grund af mig til et vid-

nesbyrd for dem og for folkene. Men når 

de udleverer jer, så vær ikke bekymrede 

for hvordan eller hvad, I skal sige, for 

hvad I skal sige vil blive givet jer i samme 

stund. Det er nemlig ikke jer, der taler, 

men jeres fars ånd taler gennem jer.  

 

Bror skal udlevere bror til døden – en far 

sit eget barn. Børn skal rejse sig mod for-

ældrene og slå dem ihjel. I vil blive lagt for 

had af alle på grund af mit navn, men den, 

der holder ud til det sidste, han skal blive 

frelst.  

65. Når de forfølger jer i den ene by, så 

flygt til den næste, og når de forfølger jer i 

den, så flygt til en anden. Ja, jeg siger jer: 

I når ikke at komme igennem Israels byer, 

før Menneskesønnen kommer igen.  

 

110 assarion - en as eller assarius var en romersk 
mønt. Ti as svarer til en denar. 
111 En lidt fri oversættelse af den problematiske 
tanke, at Jesus skulle være kommet for at volde 
splid mellem mennesker. Direkte oversat lyder 

En discipel står ikke over sin mester så 

lidt som en slave står over sin herre. Det 

må være nok for disciplen, at det går ham 

som sin mester og for slaven, at det går 

ham som sin herre. Har de kaldt husets 

herre Beelzebul, hvor meget mere så ikke 

hans husstand? Så dem skal I ikke være 

bange for. Intet er jo skjult, som ikke skal 

åbenbares – eller hemmeligt som ikke skal 

blive kendt. Hvad jeg fortæller jer i mør-

ket, skal I tale i lyset – hvad der hviskes 

jer i øret, skal I forkynde fra hustagene. 

Vær ikke bange for dem, der slår legemet 

ihjel, men som ikke kan dræbe sjælen. 

Nej, frygt snarere for ham, der kan øde-

lægge både sjæl og legeme i Gehenna. 

Sælges ikke to spurve for en krone?110 Og 

ikke en eneste af dem falder til jorden 

uden jeres fars vidende. På jer er endog 

alle jeres hovedhår talte. Så I skal ikke 

være bange! I er mere værd end mange 

spurve. 

66. Enhver, som vedkender sig mig over-

for folk, ham vil jeg også vedkende mig 

overfor min himmelske far. Men enhver, 

der fornægter mig overfor folk, ham vil jeg 

også fornægte overfor min himmelske far. 

67. Tro ikke, min tilstedeværelse vil skabe 

fred på jorden. Nej, den vil ikke skabe 

fred, men krig! Den vil volde splid mellem 

en søn og hans far, mellem en datter og 

hendes mor og mellem en svigerdatter og 

hendes svigermor – ja, et menneske skal 

få sin egen husstand som fjender.111 

68. Den, der elsker far eller mor mere end 

mig, er uværdig i mine øjne! Og den, der 

elsker søn eller datter mere end mig, er 

sætningen: Tro ikke, jeg kom for at kaste fred over 
jorden – jeg kom ikke for at kaste fred, men sværd 
… 
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uværdig for mig at se! Og den, der ikke ta-

ger sit kors på sig og kommer med mig, er 

ikke længere min bror! Den, der allerede 

har fundet sit liv, skal miste det, men den, 

der har mistet sit liv på grund af mig, skal 

finde det.  

69. Den, som tager imod jer, tager imod 

mig, og den, som tager imod mig, tager 

imod ham, der har udsendt mig. Den, som 

tager imod en profet, fordi han er profet, 

skal få løn som en profet – den, som tager 

imod en retfærdig, fordi han er retfærdig, 

skal få løn som en retfærdig. Men den, 

som giver en af disse små et bæger koldt 

vand at drikke, blot fordi han er min di-

scipel – ja, jeg siger jer, han skal ikke gå 

glip af sin løn.” 

 
Om Johannes Døberen 

70. Da Jesus havde afsluttet belæringen 

af sine tolv disciple, tog han bort derfra for 

at undervise og prædike i deres byer. 

Da nu Johannes i fængslet hørte om Je-

sus’ virksomhed, sendte han bud gennem 

sine disciple og spurgte ham:  

”Er du Ham, der kommer,112 eller skal vi 

vente en anden?” 

”Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører 

og ser,” svarede Jesus. ”Blinde ser, lamme 

går, spedalske renses, døve hører, døde 

oprejses. Et glædeligt budskab forkyndes 

for fattige, og velsignet være den, der ikke 

tager anstød af mig.”  

 

71. Da de var taget af sted, begyndte Je-

sus at tale til folkeskarerne om Johannes: 

”Hvad var det, I gik ud i ørkenen for at se? 

Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik 

I ud for at se? Et menneske klædt i fint 

 

112 Dvs. Messias, der skal komme med dom og 
med frihed. 

tøj? Men de, der går i fint tøj, findes jo på 

kongeslottet. Nej, hvad gik I ud for at se? 

En profet? Ja, jeg siger jer: Han var mere 

end en profet. Det er nemlig ham, om 

hvem der er skrevet:  

Se, jeg sender min engel for dit ansigt,  

han skal bane din vej for dig. 

Jeg kan godt sige jer: der ikke er opstået 

nogen større end Johannes Døberen 

blandt kvindefødte. Og dog er den mind-

ste i det himmelske rige større end ham. 

(Fra Johannes Døberens dage indtil nu 

tages det himmelske rige med magt, ja, de 

fremstormende overtager det. For alle pro-

feterne og loven prædikede indtil Johan-

nes, og hvis I er klar til at acceptere det, 

så er han faktisk Elias, der er ved at 

komme. Den, som har ører at høre med, 

han høre!)113 

Men hvad skal jeg ellers sammenligne nu-

tidens mennesker med? De ligner små 

børn, der sidder på torvet og råber ad de 

andre.  

For vi spillede på fløjte for jer, men I gad 

ikke danse! Vi sang klagesange, men I 

græd overhovedet ikke! Johannes kom - 

han som hverken spiste eller drak, og de 

sagde: ”Han er besat!” Så kom Menneske-

sønnen, som både spiser og drikker, og de 

siger: ”Tænk for et menneske! En fråser 

og dranker, ven med toldere og forbry-

dere!” 

Tja, visdommen retfærdiggøres ved sine 

frugter.114” 

 

Så begyndte han at skælde ud på de byer, 

hvor de fleste af hans undere var foregået, 

fordi de ikke havde omvendt sig: 

113 Muligvis en redaktionel – temmelig kryptisk - 
note? 
114 Egentlig ’børn’. 



 

88 

 

”Forbandet være du, Korazin! Og du, 

Betsajda! For hvis de mirakler, der foregik 

hos jer, var sket i Tyrus eller Sidon, ville 

de for længst have omvendt sig i sæk og 

aske. Men jeg siger jer: Tyrus og Sidon vil 

få det nemmere på dommedag end jer. Og 

du Kapernaum! Tror du, du skal ophøjes 

til Himlen? Nej! til Hades115 skal du styr-

tes ned! For hvis de mirakler, der er fore-

gået hos dig, var sket i Sodoma,116 ville 

den have stået lige til denne dag. Jeg siger 

jer: Sodomas land får det nemmere på 

dommedag end du.” 

 
Jesus’ bøn 

74. Det var på den tid, Jesus tog ordet og 

sagde:  

”Jeg lovpriser dig, far,  

Himlens og jordens herre,  

fordi du har skjult dette for de vise og for-

standige  

og åbenbaret det for småbørn.  

Ja, far, for sådan ville du have det.  

 

Alt er blevet overgivet mig af min far,  

og ingen kender Guds Søn undtagen Gud 

Fader –  

ingen kender Gud Fader undtagen Guds 

Søn,  

og de, som Guds Søn vælger at åbenbare 

ham for. 

75. Kom til mig  

alle I, som er trætte og bebyrdede,  

og jeg vil give jer hvile.  

Tag mit åg på jer og lær af mig,  

så jeres sjæle kan finde hvile.  

For jeg er mild og ydmyg af hjertet,  

ja, mit åg er gavnligt –  

min byrde let. 

 

115 Dødsriget i græsk-romersk mytologi 
116 Sodoma og Gomorra blev lagt i ruiner af Guds 
vrede. Jf. 1. Mos. 18-19. 

Om sabbatsregler 

76. Engang på en sabbat gik Jesus gen-

nem kornmarkerne. Hans disciple var 

sultne, så de begyndte at plukke aksene 

og spise dem. Men da farisæerne opda-

gede dem, sagde de til ham:  

”Hallo! Dine disciple gør noget, som ikke 

er tilladt på sabbatten!”  

Så sagde han til dem: 

”Har I ikke læst, hvad kong David gjorde, 

dengang han og hans følge var sultne? 

Hvordan han gik ind i Guds hus og spiste 

alterbrødene. Dem måtte han ellers ikke 

spise, så lidt som de, der var med ham – 

det måtte kun præsterne. I har måske 

heller ikke læst i loven, at på sabbatten 

bryder præsterne i templet faktisk sab-

batten117 - og er dog uden skyld? Men jeg 

siger jer: Her er mere end templet!  

Barmhjertighed forlanger jeg – ikke offer! 

Hvis I anede, hvad det vil sige, så ville I 

aldrig have fordømt de skyldfrie. For Men-

neskesønnen er herre over sabbatten.” 

77. Så gik han videre og kom ind i deres 

synagoge.  

Se, der sad en mand med en forkrøblet 

hånd, så de spurgte ham: ”Er det tilladt at 

helbrede på en sabbat?” 

Det gjorde de for at kunne anklage ham, 

men han svarede dem: ”Findes der mon 

iblandt jer et menneske, der har ét får, og 

som - hvis det falder i en grøft på en sab-

bat – ikke vil få fat i det og løfte det op? 

Hvor meget mere værd er et menneske 

ikke end et får? Derfor er det tilladt at gøre 

godt på sabbatten.”  

Så siger han til manden: ”Ræk din hånd 

frem!” 

117 Ved at arbejde, måske. 
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Han rakte den frem, og den var helbredt – 

lige så sund og rask som den anden. 

 
Konflikt med farisæerne 

78. Men da farisæerne kom ud, holdt de 

samråd om, hvordan de skulle få Jesus 

slået ihjel. Da han blev klar over det, tog 

han væk derfra. Mange fulgte efter ham, 

og han helbredte dem alle og advarede 

dem om ikke at gøre ham berømt. Det var 

for at profeten Jesajas’ ord kunne blive 

opfyldt. Han siger: 

Se mit barn, ham jeg har udvalgt –  

min elskede, som min sjæl fryder sig ved. 

Over ham vil jeg lægge min ånd, 

og han skal forkynde dom for folkene. 

Han skændes ikke – råber ikke op - 

ingen vil høre hans røst i gaderne. 

Han knækker ikke skamferet rør – 

slukker ikke en osende væge, 

indtil han udfører dommen til sejr. 

Ja, på hans navn skal folkene håbe. 

 

79. Nu blev der ført en dæmonbesat hen 

til ham - én der var blind og stum, og han 

helbredte ham, så den stumme kunne 

både tale og se. Alle skarerne blev forun-

drede og de sagde: 

”Mon ikke dette er Davids søn?” 

Men da farisæerne hørte det, sagde de: 

”Han hér kan ikke uddrive dæmoner, 

medmindre det er ved Beelzebul, dæmo-

nernes fyrste.” 

Men da Jesus kendte deres rænker, sagde 

han til dem: 

”Ethvert rige, der er i splid med sig selv, 

går til grunde, og ingen by eller hus, der 

er i splid med sig selv, kan bestå. Hvis nu 

Satan uddriver Satan, er han kommet i 

splid med sig selv. Hvordan skal hans rige 

så bestå? Og hvis jeg uddriver dæmoner 

ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres 

sønner dem så? Derfor skal de være jeres 

dommere. Hvis det imidlertid er ved Guds 

ånd, jeg uddriver dæmonerne, så er Guds 

rige kommet over jer.  

 

Hvordan skulle nogen være i stand til at 

komme ind i den stærkes hus og røve 

hans gods, hvis ikke han først har bundet 

den stærke? Så først kan han røve hans 

hus. 

 

Den, der ikke er med mig, er imod mig! 

Den, der ikke samler med mig, spreder! 

Derfor siger jeg dette til jer: Ethvert svigt 

og enhver bespottelse skal tilgives folk, 

men bespottelse imod ånden skal ikke til-

gives. Hvis nogen modsiger Menneskesøn-

nen, skal det tilgives ham, men hvis no-

gen modsiger den hellige ånd, skal det al-

drig tilgives ham – hverken i denne tidsal-

der eller den kommende. 

Enten passer I træet godt, så vil dets frugt 

også være god – eller I passer det dårligt, 

og så er dets frugt også dårlig. For træet 

kendes på frugten. Møgunger! Hvordan 

skulle I kunne sige noget godt, når I er 

onde? Hvad hjertet er fuldt af, løber mun-

den over med. 

Det gode menneske tager gode ting frem 

fra sit gode forråd – og det onde menneske 

tager onde ting frem fra sit onde forråd. 

Men jeg siger jer, at ethvert uovervejet 

ord, folk udtaler, skal de stå til regnskab 

for på dommedag. For ved dine ord skal 

du frikendes, og ved dine ord skal du for-

dømmes.” 

 

80. Nogle af teologerne og farisæerne sva-

rede ham nu: 

”Mester! Vi vil gerne se et tegn fra dig.” 
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Men han svarede dem: 

”En ond og forkvaklet tid søger tegn, men 

der skal ikke gives den noget tegn andet 

end profeten Jonas’ tegn.118 For ligesom 

Jonas var tre dage og tre nætter i bugen 

på den store fisk, således skal Menneske-

sønnen også være tre dage og tre nætter i 

jordens hjerte.  

Mænd fra Nineve skal rejse sig ved dom-

men sammen med denne generation, og 

de skal fordømme den, for de omvendte 

sig ved Jonas’ prædiken – og hør, her er 

mere end Jonas! 

Dronningen fra syd skal rejse sig ved 

dommen sammen med denne generation, 

og hun vil fordømme den. For hun kom fra 

jordens ender for at høre Salomons vis-

dom – og hør, her er mere end Salomon.119 

 

Når den urene ånd er faret ud af menne-

sket, farer den omkring i ørkenen120 og sø-

ger hvile, men den finder ingen ro. Så si-

ger den: ”Jeg vil vende tilbage til mit hjem, 

som jeg forlod.” 

Og når den kommer, finder den det ube-

boet, fejet og prydet. Så tager den ud og 

tager syv andre ånder med sig værre end 

den selv, og de tager ind og slår sig ned 

dér, så det sidste bliver værre for det men-

neske end det første. Sådan skal det også 

gå denne onde generation. 

 
Den sande familie 

81. Mens Jesus endnu talte til skarerne, 

se, så stod hans mor og hans brødre 

udenfor og ville gerne tale med ham. Én 

sagde til ham: 

”Hør, din mor og dine brødre står udenfor 

og vil gerne tale med dig.” 

 

118 Se Jonas’ Bog i Det gamle Testamente 
119 Se 1. Kong. 10,1 ff. 

”Hvem er min mor? Hvem er mine 

brødre?” svarede han. Så rakte han sin 

hånd ud mod sine disciple og sagde: 

”Se her! min mor og mine brødre! Ja, en-

hver, som gør min himmelske fars vilje, 

han er min bror og søster og mor.” 

 
Tredje prædiken: om Guds rige 

82. Samme dag forlod Jesus huset og 

satte sig nede ved søen. Store folkeskarer 

stimlede sammen om ham, så han måtte 

gå ombord i en båd og sætte sig, mens 

hele skaren stod på stranden. Han talte 

meget til dem i billeder og sagde bl.a.: 

 
Bonden 
”Hør her! En bonde gik ud for at så, og 

mens han såede, faldt noget langs med ve-

jen, hvor fuglene kom og spiste det. Andet 

faldt på klippegrund, hvor der ikke var 

meget jord. Det spirede straks, fordi jor-

den ikke var dyb, men da solen stod op, 

blev det svedet og visnede, fordi det ikke 

havde rod. Andet faldt blandt tjørne, og 

tjørnene voksede op og kvalte det. Men 

noget faldt på den gode jord og bar frugt – 

noget hundrede fold, andet tres, andet 

igen tredive fold. Den som har ører at høre 

med, han høre!” 

83. Hans disciple kom nu hen og spurgte 

ham: 

”Hvorfor taler du til dem i billeder?” 

Han svarede dem: 

”Jer er det givet at kende mysteriet om det 

himmelske rige, men dem er det ikke gi-

vet. For den, som har, ham skal der gives, 

men den, som ikke har, han skal fratages 

selv det, han har. Det er derfor, jeg taler 

til dem i billeder, for de ser og ser dog ikke 

120 Egentlig: ’vandløse steder’ 
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– de hører og hører dog ikke - endsige da 

forstår noget som helst.  

På dem er Jesajas’ profeti gået i opfyl-

delse, når han siger: 

I skal høre og høre og intet fatte, 

se og se og slet ikke indse. 

For dette folks hjerte er blevet sløvt, 

de hører dårligt med ørerne, 

deres øjne har de lukket til, 

for at de ikke skulle se med øjnene 

eller høre med ørerne 

eller begribe med hjertet og omvende sig 

så jeg kan helbrede dem. 

Jeres øjne derimod er velsignede, for de 

ser – ligeså jeres ører, for de hører. Ja, jeg 

siger jer, at mange profeter ønskede at se, 

hvad I ser, men så det ikke – at høre, hvad 

I hører, men hørte det ikke. 

84. Tag nu historien om bonden. Til en-

hver, som hører fortællingen om Riget 

uden at forstå det, til ham kommer Den 

Onde og river dét bort, som er sået i hans 

hjerte. Det er det, der er sået ved vejen.  

Det, som er blevet sået på klippegrund, 

det forestiller ham, der hører fortællingen, 

og straks tager imod den med glæde, men 

han har ikke rod i sig – følger blot med 

tiden – så når der kommer trængsler eller 

forfølgelser på grund af fortællingen, tager 

han straks anstød af den. 

Det, som er blevet sået blandt tjørne, det 

forestiller ham, der hører fortællingen, 

men tidens bekymringer og rigdommens 

bedrag kvæler fortællingen, så den bliver 

ufrugtbar. 

Men det, som er blevet sået på den gode 

jord, det forestiller ham, der hører fortæl-

lingen og forstår den, og han bærer frugt 

– nogle bærer hundrede fold, andre tres, 

andre igen tredive fold.” 

 

Ukrudt i hvedemarken 
85. Han fortalte dem også en anden histo-

rie: 

”Det himmelske rige er som en mand, der 

har sået god sæd i sin mark,” sagde han, 

”men mens folkene sov, kom hans fjende 

og såede ukrudt midt blandt hveden. Så 

gik han igen. Da planterne spirede og bar 

frugt, så dukkede også ukrudtet op. Så 

kom husbondens slaver hen til ham og 

sagde: 

”Herre! Var det ellers ikke god sæd, du så-

ede i din mark? Hvor kommer så ukrudtet 

fra?” 

”Dette er min fjendes værk,” sagde han til 

dem. 

”Ønsker du, at vi skal gå ud og samle det 

sammen?” spurgte slaverne ham. 

”Nej, for så rykker I bare hveden op, når I 

samler ukrudtet,” svarede han. ”Lad dem 

bare vokse sammen indtil høsten. Når hø-

sten kommer, så vil jeg sige til høstfol-

kene: Saml først ugræsset og bind det i 

neg, så det kan blive brændt. Hveden der-

imod skal I samle sammen i min lade.” 

 

Sennepsfrøet 
86. Endnu en fortælling fremlagde han for 

dem: 

”Det himmelske rige er som et sennepsfrø, 

som en mand tog og såede i sin mark,” 

sagde han, ”det er det mindste af alle sæ-

dekorn, men når det er udvokset, er det 

større end havens prydplanter – ja, det 

bliver et træ, så Himlens fugle kommer og 

bygger rede i dets grene.” 

 

Surdejen 
87. Også en anden historie fortalte han 

dem:  
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”Det himmelske rige er som en surdej, 

som en kvinde tog og æltede med tre mål 

mel, indtil det hele var gennemsyret.” 

 

Alt dette fortalte Jesus i billeder til ska-

rerne. Han talte ikke til dem undtagen i 

billeder. Det var for at det skulle blive op-

fyldt, som blev sagt gennem profeten 

Jesajas, der sagde:  

Jeg vil åbne munden med billeder –  

det, som er skjult fra verdens grundlæg-

gelse,  

det vil jeg udlægge. 

 
Flere fortællinger 
88. Da han havde sendt skarerne væk, gik 

han tilbage i huset. Så kom hans disciple 

og sagde: 

”Forklar os billedet med ukrudtet på mar-

ken.” 

”Den, der sår den gode sæd,” svarede han, 

”er Menneskesønnen. Marken er verden. 

Den gode sæd, det er rigets sønner, men 

ukrudtet er Den Ondes sønner. Fjenden 

som sår dem, er djævelen. Høsten er ti-

dens ende, og høstfolkene er engle. Sådan 

som ukrudtet samles og fortæres af ild, 

således skal det ske ved tidens ende. Men-

neskesønnen skal sende sine engle, og 

han vil fjerne alle dem fra sit rige, der 

vækker til frafald og dem, som lever lov-

løst. De skal kaste dem i fyret, og dér skal 

der være gråd og tænderskæren. Så skal 

de retfærdige skinne som solen i deres 

fars rige. Den, som har ører at høre med, 

han høre! 

 

89. Det himmelske rige er som en skat, 

der er blevet gemt i marken. En mand fin-

der den og begraver den igen, og af lutter 

glæde over den går han hen og sælger alt, 

hvad han ejer, og så køber han simpelt 

hen marken. 

 

90. Og det himmelske rige er som en køb-

mand, der handler med smukke perler. 

Da han så endelig fandt den ene meget 

kostbare perle, gik han hen og solgte alt, 

hvad han havde og købte den. 

 

91. Det himmelske rige er som et net, der 

blev kastet i havet og samlede alle slags 

fisk. Da det var fuldt, blev det trukket op 

på land, og man satte sig og samlede de 

gode i kar, men de dårlige smed de ud. 

Således skal det gå ved tidens ende. Eng-

lene skal gå ud og adskille de onde fra de 

retfærdiges kreds og kaste dem i fyret. Dér 

skal der være gråd og tænderskæren. Har 

I forstået alt dette?” 

”Ja!” svarede de ham. 

Så sagde han til dem: 

”Så er da enhver teolog, som er blevet op-

lært i Det himmelske Rige, som en hus-

bond, der smider nyt såvel som gammelt 

ud af sit skatkammer.” 

 
Mistillid 

92. Da Jesus havde afsluttet disse fortæl-

linger, tog han bort derfra. Han kom så 

ind i sin hjemby, og han underviste dem i 

deres synagoge, så de blev forundrede og 

sagde: 

”Jamen, hvorfra har han denne visdom og 

disse underfulde gerninger? Er han ikke 

tømrerens søn? Hedder hans mor ikke 

Mariam og hans brødre Jakob og Josef og 

Simon og Judas, og lever alle hans søstre 

ikke her hos os? Hvorfra kommer så alt 

dette?” Ja, de blev ligefrem forargede på 

ham.  

Men Jesus sagde til dem: 
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”En profet er aldrig æreløs undtagen i sin 

hjemby - i sit eget hjem!” 

Dér på stedet gjorde han ikke mange un-

dere på grund af deres mistillid.  

 
Mordet på Johannes Døberen 

93. På den tid hørte tetrarken Herodes121 

rygtet om Jesus, og han sagde til sine tje-

nere: 

”Det må være Johannes Døberen. Han er 

opstået fra de døde, og derfor virker de 

undergørende kræfter i ham.”  

Herodes havde nemlig arresteret Johan-

nes, lænket ham og sat ham i fængsel på 

grund af Herodias, der var Filips, hans 

brors kone. Johannes havde dengang sagt 

til ham, at det ikke var ham tilladt at have 

hende. Egentlig ville han helst slå ham 

ihjel, men han frygtede folkemængden, for 

de betragtede Johannes som en profet.   

Men dengang Herodes’ fødselsdag så blev 

fejret, dansede Herodias’ datter midt un-

der festen, og hun behagede Herodes i den 

grad, så han med en ed svor at give hende, 

hvad end hun bad om. Tilskyndet af sin 

mor siger hun så: 

”Giv mig her på et fad Johannes Døberens 

hoved.” 

Kongen blev ked af det, men på grund af 

eden og dem, der sad til bords med ham, 

befalede han, at det skulle tilstedes 

hende. Han sendte så bud og halshuggede 

Johannes i fængslet. Hans hoved blev nu 

bragt ind på et fad, som blev givet til pi-

gen, der gav det til sin mor. 

Senere kom hans disciple til. De tog hans 

legeme og begravede det. Så gik de hen og 

fortalte det til Jesus. 

 

 

121 Herodes den Stores søn, Herodes Antipas, der 
som romersk vasalfyrste herskede over Israel i et 
såkaldt tetrarki (firemandsvælde) sammen med 

Mad til alle 1 

94. Da Jesus hørte det, drog han bort der-

fra i en båd til et øde sted for sig selv. Det 

kom folkemængden for øre, så de fulgte 

efter ham til fods fra byerne. Så da han 

kom derud, så han en stor folkeskare. 

Han fik medlidenhed med dem, og han 

helbredte deres syge. 

95. Da det nu blev aften, kom hans disci-

ple hen til ham og sagde: 

”Stedet er øde og dagen er allerede gået. 

Send mængden bort, så de kan gå ind i 

landsbyerne og købe sig noget mad.” 

”De behøver ikke drage bort,” svarede Je-

sus, ”I kan jo bare give dem noget at 

spise!” 

”Det går ikke,” sagde de, ”her er ikke an-

det end fem brød og to fisk.” 

”Bring mig dem her!” sagde han, og så bad 

han menneskemængden om at lægge sig 

på græsset. Han tog de fem brød og de to 

fisk, så op mod Himlen og velsignede dem. 

Og efter at have brækket brødene over, 

gav han dem til disciplene, og hans disci-

ple gav dem til folkeskaren. 

Alle spiste og blev mætte, og de samlede 

tolv kurvefulde af det, som blev til overs af 

stykkerne. Der spiste omkring fem tusind 

mænd foruden kvinder og børn. 

 
Vandring på søen 

96. Straks efter bad han sine disciple om 

at gå ombord i båden og sejle i forvejen til 

den anden side, indtil han havde fået 

sendt folkeskaren af sted. Da han havde 

sendt mængden af sted, gik han op på 

bjerget for sig selv for at bede. Mens afte-

nen skred frem, var han alene deroppe. 

sine brødre Herodes Arkelaos og Herodes Filip. 
Galilæa hørte under Antipas. 
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Imidlertid blev båden, der allerede var 

mange hundrede meter 122 fra land, 

trængt af bølgerne, eftersom vinden var 

imod. Men i den fjerde nattevagt123 kom 

han ud til dem, gående på søen. Disci-

plene, der fik øje på ham, mens han gik 

ude på søen, blev forfærdede og sagde: 

”Det er et spøgelse!” 

Og de råbte og skreg af frygt. 

Men i det samme talte Jesus til dem og 

sagde: 

”Vær frimodige! Det er mig! I skal ikke 

være bange!” 

”Herre! hvis du er dig,” svarede Petrus, ”så 

befal mig at komme ud til dig på vandet.” 

”Kom!” sagde han 

Så steg Petrus ud af båden, gik på vandet 

og kom hen til Jesus. Men da han mær-

kede vinden, blev han bange, så han be-

gyndte at synke. 

”Herre! red mig!” skreg han. 

Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i 

ham og sagde: 

”Hvor er din tillid! Hvorfor tvivlede du?” 

Da de var kommet ombord i båden, lagde 

vinden sig. De, der var i båden, faldt på 

knæ for ham og sagde: 

”Du er den virkelige Guds søn!” 
 
Om spiseregler 

97. Da de var kommet over, kom de til om-

rådet ved Genesaret. Mændene der på ste-

det genkendte ham, og de sendte bud til 

hele omegnen, der så kom til ham med 

alle, der havde ondt. De bad ham om blot 

at måtte røre ved fligen af hans tøj, og alle, 

der rørte, blev helbredt. 

 

 

122 Egentlig ’mange stadier’ – et græsk længdemål 
ca. 190 m. Jf. stadion. 

98. Så kommer der nogle farisæere og te-

ologer fra Jerusalem til Jesus og siger: 

”Hvorfor bryder dine disciple med de gam-

les overlevering? De vasker jo ikke hæn-

der, når de spiser brød.” 

”Ja, hvorfor bryder I selv med Guds bud 

til fordel for jeres egen overlevering?” sva-

rede han dem. ”Gud siger jo: Ær din far 

og din mor! og: Den, der taler ondt om far 

eller mor skal i sandhed dø! Men I hæv-

der, at enhver skal sige til sin far eller 

mor: Det, I skulle have glæde af fra mig, 

skal være offergave. Så ærer han jo på in-

gen måde sin far eller mor, og I har ophæ-

vet Guds bud til fordel for jeres egen over-

levering. Hyklere! Jesajas profeterede rig-

tigt om jer, da han sagde: 

Dette folk ærer mig med læberne,  

men deres hjerte er langt borte fra mig. 

Forgæves dyrker de mig,  

når de docerer menneskebud som hellige 

doktriner. 

 

Så sammenkaldte han skaren og sagde til 

dem: 

”Hør her og forstå nu, hvad jeg siger! Det 

er ikke det, der kommer ind i munden, der 

forurener mennesket. Nej, det, der går ud 

af munden – det er dét, der forurener 

mennesket.” 

Disciplene kommer så hen og siger til 

ham:  

”Ved du godt, at farisæerne blev forar-

gede, da de hørte talen?” 

”Enhver plante, som ikke er plantet af min 

himmelske far, skal rykkes op,” svarede 

han. ”Lad dem være. De er blinde vejle-

dere for blinde, og når en blind vejleder en 

blind, falder de begge i grøften.” 

123 Mellem kl. 3 og kl. 6 
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Petrus tog ordet og sagde til ham: 

”Forklar os fortællingen.” 

”Forstår I stadig ingenting?” spurgte han. 

”Forstår I da ikke, at alt, hvad der kom-

mer ind i munden, ryger ned i maven og 

ud i lokummet? Men det, der kommer ud 

af munden, kommer fra hjertet, og det er 

dét, der forurener mennesket. For fra 

hjertet kommer onde rænker, mord, hor, 

utugt, tyveri, bagtalelse, blasfemi. Det er 

sådan noget, der forurener mennesket. 

Men at spise med uvaskede hænder foru-

rener da ikke noget menneske.” 

 
En pågående fremmed 

99. Så gik Jesus derfra og tog bort til om-

rådet omkring Tyrus og Sidon. Se, så 

kommer der en kanaanæisk kvinde fra 

den samme egn. Hun kommer frem og rå-

ber: 

”Hav medlidenhed med mig, Herre, Da-

vids søn! Min datter er slemt plaget af en 

dæmon.” 

Han svarede hende ikke et ord, så hans 

disciple kom hen og bad ham: 

”Send hende dog væk! Hun råber jo efter 

os.” 

”Ja, jeg blev jo ikke sendt ud til andre end 

til de fortabte får af Israels hus,” svarede 

han. 

Da hun var kommet helt derhen, faldt 

hun ned for ham og sagde: 

”Herre! hjælp mig!” 

”Det er ikke særlig smukt at tage børne-

nes brød og kaste det for hundene,” sva-

rede han. 

”Jo, herre! Selv hundene spiser jo af de 

krummer, der falder fra deres herrers 

bord.” 

 

124 Flere håndskrifter skriver Magadan 

”Min gode kone!” svarede Jesus, ”sikken 

en tillid du har! Det ske dig, som du vil!” 

Og hendes datter blev helbredt i samme 

stund.  

 
Mad til alle 2 

100. Jesus tog nu af sted derfra og kom 

til Galilæasøen. Så gik han op på bjerget 

og satte sig. Store folkeskarer kom nu til 

ham, og de medbragte lamme, forkrøb-

lede, blinde, stumme og mange andre. De 

lagde dem for hans fødder, og han hel-

bredte dem, så skaren blev forundret over 

at se stumme tale, forkrøblede blive hel-

bredt, lamme gå og blinde, der kunne se. 

Og de lovpriste Israels Gud. 

Jesus sammenkaldte nu sine disciple og 

sagde: 

”Jeg har medlidenhed med skaren. De har 

jo allerede været sammen med mig i tre 

dage nu, og de har ikke noget at spise. Jeg 

vil ikke sende dem sultne bort, for så be-

svimer de jo bare på vejen. ” 

”Hvorfra skal vi dog få nok brød til at 

mætte sådan en menneskemængde på 

dette øde sted?” sagde disciplene. 

”Hvor mange brød har I?” 

”Syv og et par småfisk.” 

Han bad nu mængden om at lægge sig på 

jorden, og han tog de syv brød og fiskene, 

takkede, brækkede dem over og gav dem 

til disciplene, som gav dem videre til ska-

rerne. Alle spiste og blev mætte, og der 

blev syv kurvefulde til overs med stykker. 

Der spiste syv tusind mænd foruden kvin-

der og børn. 

 

101. Da han havde sendt skarerne bort, 

gik han ombord i båden og kom til egnen 

ved Magdala.124 
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Her kom farisæerne og saddukæerne hen 

til ham. De udfordrede ham og bad ham 

om at vise dem et tegn fra Himlen. Han 

svarede dem: 

”Når det bliver aften, siger I: Fint vejr, for 

Himlen er rød. Og om morgenen: Storm-

vejr i dag, for Himlen er rød og truende. 

Himlens udseende forstår I jer på at tyde, 

men tidens tegn kan I ikke forstå! Det er 

en ond og utro tid, der søger tegn, så der 

skal ikke gives den noget tegn andet end 

Jonas’ tegn.” 

Så forlod han dem og gik sin vej. 

 

Da hans disciple kom over til den anden 

side, havde de glemt at tage surbrød med. 

Jesus sagde nu til dem: 

”Se til at I vogter jer for farisæernes og 

saddukæernes surdej!” 

Men de blev bekymrede og tænkte, at det 

nok var fordi de ikke havde taget surbrød 

med. Det forstod Jesus, så han sagde: 

”I har så lidt tillid. Hvorfor bekymrer I jer 

over, at I ikke tog brød med? Forstår I da 

endnu ikke? Kan I ikke huske de fem brød 

til de fem tusind og hvor mange kurve, I 

samlede? Eller de syv brød til de fire tu-

sind og hvor mange kurve, I samlede? 

Hvordan kan det være, at I ikke fatter, at 

jeg ikke talte til jer om brød, men om at 

vogte jer for farisæernes og saddukæernes 

surdej?” 

Så forstod de, at han ikke talte om at 

vogte sig for surdej, men for farisæernes 

og saddukæernes lære. 

 
Petrus’ bekendelse 

102. Jesus kom nu til egnen ved Cæsarea 

Filippi, og han spurgte sine disciple: 

 

125 Almindeligvis oversat: Jonas’ søn. Bar er ara-
maisk for søn. 

”Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?” 

De svarede: 

”De har sagt Johannes Døberen; andre si-

ger Elias; andre igen Jeremias eller en af 

profeterne.” 

”Men I – hvem siger I, at jeg er?” 

”Du er Messias”, sagde Simon Petrus, 

”den levende Guds søn!” 

”Du er velsignet, Simon Barjona!”125 sva-

rede Jesus, ”for det har kød og blod ikke 

åbenbaret dig, men min himmelske far. 

Og jeg siger dig: Du er Petrus, og på den 

klippe126 vil jeg bygge min forsamling, og 

Hades’ porte skal ikke lukke sig over den. 

Jeg vil skænke dig nøglerne til Det him-

melske Rige, så hvad du lukker på jorden, 

skal være lukket i Himlene, og hvad du 

åbner på jorden, skal være åbent i Him-

lene.” 

Derpå formanede han sine disciple om 

ikke at sige til nogen, at han var Messias. 

 
  

126 petra – betyder klippe. Ordspil med navnet 
Petros. 
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Mod Jerusalem 
 
 
Om død og opstandelse 1 

103. Fra da af begyndte Jesus at fortælle 

sine disciple, at han måtte drage til Jeru-

salem og lide meget ondt fra de ældste, 

førstepræsterne og teologerne – at han 

skulle slås ihjel og blive oprejst på den 

tredje dag. 

Da tog Petrus ham til side og begyndte at 

gå i rette med ham: 

”Gud bevare dig, Herre! Sådan skal det på 

ingen måde gå dig!” 

Men han vendte sig og sagde til Petrus: 

”Gå din vej, Satan! Er du ude på at gøre 

det af med mig?127 Du fatter ikke, hvad 

der kommer fra Gud – kun det menneske-

lige begriber du.” 

Henvendt til sine disciple sagde Jesus så: 

”Hvis nogen ønsker at efterfølge mig, må 

han fornægte sig selv, tage sit kors på sig 

og følges med mig. Den, som ønsker at 

redde sit liv, skal miste det, men den, som 

mister sit liv på grund af mig, skal finde 

det. Ja, hvad gavner det et menneske, om 

han vinder hele verden, men mister sit liv 

ved det? Eller hvad kan et menneske give 

som betaling for sit liv?  

Menneskesønnen skal snart komme i sin 

fars stråleglans sammen med sine engle, 

og så vil han betale enhver efter hans ger-

ninger.  

104. Ja, jeg siger jer: der er nogle af dem, 

der står her, som ikke skal smage døden, 

før de har set Menneskesønnen komme i 

sit Rige.” 

 

 

127 skandalon ei – egentlig: ’du er en anstødssten 
for mig’. 

Et himmelsk syn 

Seks dage senere tog Jesus Petrus, Jakob 

og hans bror Johannes med sig og førte 

dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. 

Her blev han forvandlet for øjnene af dem, 

så hans ansigt strålede som solen, og 

hans tøj blev lysende hvidt. Og se, Moses 

og Elias kom til syne for dem og de havde 

en samtale med ham.  

Nu brød Petrus ind og sagde til Jesus: 

”Herre! Her er godt for os at være. Hvis du 

vil, skal jeg bygge tre hytter her – en til 

dig, en til Moses og en til Elias…” 

Mens han endnu talte, se, så trak en ly-

sende sky hen over dem, og hør, der lød 

en stemme fra skyen: 

”Dette er min elskede søn. Ham fryder jeg 

mig over. Lyt til ham!” 

Da hans disciple hørte det, faldt de på de-

res ansigt. De var simpelt hen skræk-

slagne. Jesus kom nu hen og rørte ved 

dem: 

”Rejs jer op! Der er ikke noget at være 

bange for!”  

Og da de løftede blikket, så de ikke andre 

end Jesus selv – helt alene. 

 

Elias 
105. Da de gik ned fra bjerget formanede 

Jesus dem og sagde: 

”Fortæl ikke nogen om dette syn, før Men-

neskesønnen er oprejst af døde.” 

Så spurgte hans disciple ham: 

”Hvorfor siger teologerne egentlig, at Elias 

først skal komme?” 

”Elias kommer rent faktisk,” svarede 

ham, ”og han vil genoprette alting. Ja, jeg 

siger jer: Elias er allerede kommet, men 

de kendte ham ikke. Tværtimod gjorde de 
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med ham efter forgodtbefindende. På 

samme måde skal Menneskesønnen snart 

lide på grund af dem.” 

Så forstod disciplene, at han talte om Jo-

hannes Døberen. 
 
En epileptisk dreng 

106. Da de kom hen til folkeskaren, kom 

der en mand hen og knælede ned for Je-

sus: 

”Herre! hav medlidenhed med min søn, for 

han har epilepsi og lider meget ondt. 

Mange gange falder han i både ild og 

vand. Jeg tog ham hen til dine disciple, 

men de kunne ikke helbrede ham.” 

”Åh, din utro og forkvaklede slægt!” ud-

brød Jesus, ”hvor længe skal jeg dog være 

sammen med jer? Hvor længe skal jeg 

holde jer ud? Før ham herover til mig!” 

Så talte Jesus strengt til ham, så dæmo-

nen fór ud af ham. Og drengen blev hel-

bredt i samme stund.  

Bagefter kom hans disciple hen til Jesus, 

da han var alene og spurgte: 

”Hvorfor kunne vi ikke uddrive den?” 

”Fordi I savner tillid,” svarede han dem. 

”Ja, jeg siger jer, hvis I bare havde tillid 

som et sennepsfrø, kunne I sige til dette 

bjerg: Flyt dig herfra og derhen! – og det 

ville flytte sig. Intet ville være umuligt for 

jer.  

 
Om den forestående død og opstan-
delse 2 

107. Mens de nu gjorde sig klar i Galilæa, 

sagde Jesus til dem: 

”Menneskesønnen står overfor at blive 

udleveret i menneskehænder. De vil slå 

 

128 Egentlig didrakme. En didrakme var en græsk 
sølvmønt, der svarede nogenlunde til to romersk 
denarer. 

ham ihjel, og på den tredje dag vil han 

blive oprejst.” 

Det gjorde dem dybt bedrøvede. 

 
Om tempelskat 

108. Da de var kommet ind i Kapernaum, 

kom de, der indsamlede tempelskatten128 

hen til Petrus og sagde: 

”Betaler jeres mester ikke tempelskat?” 

”Jo!” svarede han. 

Da han så kom ind i huset, kom Jesus 

ham i forkøbet og sagde: 

”Hvad mener du, Simon? Fra hvem mod-

tager jordens konger told eller skat? Fra 

deres egne landsmænd129 eller fra frem-

mede?” 

”Fra de fremmede,” svarede han, 

”Men så går landsmændene jo fri,” sagde 

Jesus.  

”Nå, men for ikke at vække anstød, så gå 

ned til søen og kast en krog ud. Tag den 

første fisk, der kommer op og åbn mun-

den på den. Så vil du finde en statér.130 

Den kan du tage og give dem fra mig og 

dig.” 

 
De mindst er de største 

109. På samme tid kom hans disciple hen 

til Jesus og spurgte: 

”Hvem er den største i det himmelske 

rige?” 

Han kaldte så et barn hen, stillede det 

midt iblandt dem og sagde: 

”Jeg kan godt sige jer, at hvis ikke I lægger 

jeres liv om og bliver som børn, kommer I 

slet ikke ind i Det himmelske Rige. Så en-

hver, der ydmyger sig selv ligesom dette 

barn, han er den største i Det himmelske 

Rige, og enhver der tager imod sådan et 

129 Egentlig ’sønner’ 
130 En mønt til en værdi af fire drakmer. 
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barn i mit navn, tager imod mig. Men en-

hver, som lokker en eneste af disse små, 

som stoler på mig, på afveje, for ham var 

det bedre, at der blev hængt en tung møl-

lesten om halsen på ham, og han blev 

sænket i havets dyb.  

110. Fri verden for fristelsen! Det er åben-

bart nødvendigt, at der kommer fristelser, 

men forbandet være det menneske, der er 

årsag til det! Så hvis din hånd eller din fod 

lokker dig på afveje, så hug dem af og kast 

dem fra dig. Det er bedre for dig at gå ind 

til livet forkrøblet eller lam, end at blive 

kastet i den evige ild med begge hænder 

eller begge fødder i behold. Eller hvis dit 

øje lokker dig på afveje, så riv det ud og 

kast det fra dig. Det er bedre for dig at gå 

enøjet ind til livet end at skulle kastes i 

det brændende Gehenna med begge øjne i 

behold.  

Se til, at I ikke foragter en eneste af disse 

små, for jeg siger jer: deres himmelske 

engle står uophørligt for min himmelske 

fars ansigt. Menneskesønnen er jo kom-

met for at frelse det fortabte. 

Eller hvad mener I? Hvis et menneske har 

hundrede får, og ét af dem er løbet væk, 

vil han så ikke forlade de nioghalvfems i 

bjergene og gå omkring og lede efter det, 

som er blevet væk? Når han finder det, 

kan jeg godt sige jer, at han glæder sig 

mere over dét end over de nioghalvfems, 

som ikke er løbet væk. Det er altså ikke 

min himmelske fars vilje, at én eneste af 

disse små skal gå til grunde.  

 

 

 

131 Egentlig ’binder’. Jf. afsnit 102 om nøglerne til 
det himmelske rige. 
132 Egentlig ’løser’. 
133 En talent er en græsk værdibetegnelse, der 
svarede til omkring 6000 drakmer. En drakme 

Om dem, der svigter 
Hvis din bror svigter dig, så gå hen og tal 

ham til rette i enerum. Hvis han lytter til 

dig, har du vundet din bror for dig. Men 

hvis han ikke lytter til dig, så tag en eller 

to mere med dig, så hvert ord må blive 

styrket gennem to eller tre vidners ud-

sagn. Hvis han stadig ikke vil lytte til dem, 

så sig det til forsamlingen, og hvis han 

overhører forsamlingen, så skal han være 

for dig som én af de fremmede eller tol-

derne. Ja, jeg siger jer: dem, I lukker 

ude131 på jorden, skal være lukket ude fra 

det himmelske, og dem, I åbner for132 på 

jorden, for dem skal det himmelske være 

åbent.  

 

111. Jeg kan godt sige jer: hvis bare to af 

jer bliver enige på jorden om hvad som 

helst, og de så beder om det, så sker det 

for dem i kraft af min himmelske far. For 

hvor blot to eller tre er sammen i mit 

navn, dér er jeg midt iblandt dem.” 

 
Om tilgivelse 

Nu kom Petrus hen og sagde til ham: 

”Herre! hvor mange gange skal jeg tilgive, 

at min bror svigter mig? Op til syv gange?” 

”Jeg siger dig: ikke op til syv gange, men 

op til halvfjerds gange syv gange,” sagde 

Jesus.  

”Det er med Det himmelske Rige, som 

med en konge, der ville gøre regnskabet 

op med sine tjenere. Da han nu begyndte 

på regnskabet, førte man én ind til ham – 

én, der skyldte ham ti tusind talenter.133 

Da han ikke havde noget at betale med, 

svarer ca. til en romersk denarius, som er en dag-
løn for en arbejder, der altså skal arbejde 16 ½ år 
for at tjene én talent. 10.000 talenter er en uhyrlig 
sum.  
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befalede hans herre, at han selv skulle 

sælges som betaling sammen med konen 

og børnene og alt, hvad han ejede. Nu 

faldt tjeneren så på knæ for ham og sagde: 

”Hav dog tålmodighed med mig, så skal 

jeg nok betale dig det hele tilbage.” 

Imidlertid fik slavens herre medlidenhed 

med ham. Han satte ham simpelt hen fri 

og eftergav ham al gælden.  

Men da han kom ud, stødte tjeneren på 

en af sine medtjenere, som skyldte ham 

hundrede denarer. Han greb ham i stru-

ben og sagde:  

”Betal alt, hvad du skylder!” 

Medslaven faldt ned for ham og bad: 

”Hav dog tålmodighed med mig, så skal 

jeg nok betale dig tilbage.” 

Men det ville han ikke. Tværtimod - da 

han var gået, lod han ham kaste i fængsel, 

indtil han havde betalt gælden.  

Da hans medtjenere nu erfarede, hvad der 

var sket, blev de bestyrtede, så de gik hen 

og fortalte deres herre alt, hvad der var fo-

regået. Så indkaldte hans herre ham og 

siger til ham: 

”Din elendige tjener! Hele din gæld efter-

gav jeg dig, fordi du bad mig om det. 

Burde du så ikke også have medlidenhed 

med din kollega, sådan som jeg fik medli-

denhed med dig?” 

Og hans herre blev rasende og udleverede 

ham til bødlerne, indtil han havde betalt 

alt, hvad han skyldte.  

Og det vil min himmelske far også gøre 

mod jer, hvis ikke hver og én af jer af hjer-

tet tilgiver sin bror. 

 

112. Da Jesus havde afsluttet denne tale, 

drog han bort fra Galilæa og kom til Ju-

dæaområdet på den anden side Jordan. 

 

134 Egentlig: ’kød’. 

Store skarer fulgte ham, og han helbredte 

dem dér. 

 
Om skilsmisse 

113. Nu kom farisæerne hen for at udfor-

dre ham, og de spurgte, om det er tilladt 

at skille sig af med sin kone af en hvilken 

som helst grund. Han svarede dem: 

”Har I ikke læst, at skaberen fra begyndel-

sen skabte mennesket som mand og 

kvinde og sagde: 

”Derfor skal en mand forlade sin far og mor 

og holde sammen med sin kone, og de to 

skal blive ét legeme 134.” De er altså ikke 

længere to, men ét legeme. Så hvad Gud 

har sammenføjet, bør mennesket ikke ad-

skille.”” 

”Hvorfor har Moses så befalet at give skils-

missebrev og sende hende bort?” spørger 

de ham. 

”Moses tillod jer at skille jer fra jeres ko-

ner på grund af jeres hårde hjerter,” sagde 

han, ”men fra begyndelsen var det ikke 

sådan. Ja, jeg siger jer: enhver som skiller 

sig fra sin kone af anden grund end hor, 

begår utugt.” 

Disciplene siger så til ham:  

”Hvis dét er tilfældet for manden i forhold 

til kvinden, er det vel bedre slet ikke at 

gifte sig.” 

”Ikke alle forstår fortællingen,” sagde han 

til dem, ”det gør kun de, som det er blevet 

givet.  

Der er eunukker, som blev født sådan fra 

mors liv, og der er eunukker, som blev 

gjort til eunukker af mennesker. Og så er 

der eunukker, der gør sig selv til eunuk-

ker på grund af Det himmelske Rige.  

Forstå det, hvem der kan!” 
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Om børnene 

114. Nu kom de til ham med nogle børn, 

for at han skulle lægge hænderne på dem 

og bede. Hans disciple skældte ud på 

dem, men Jesus sagde: 

”Lad børnene være og forbyd dem ikke at 

komme til mig, for Himlenes Rige består 

af deres slags.”  

Så lagde han hænderne på dem og tog af 

sted derfra. 
Om rigdom og efterfølgelse 

115. Se, så kommer der én hen til ham og 

siger: 

”Mester, hvad godt skal jeg gøre for at arve 

evigt liv?” 

”Hvorfor spørger du mig om det gode?” 

sagde Jesus, ”kun én er den gode. Nå, 

men hvis du gerne vil gå ind til livet, så 

hold budene.” 

”Hvilke?” 

”De her: Du må ikke slå ihjel; du må ikke 

bedrive hor; du må ikke stjæle; du må ikke 

vidne falsk; ær din far og din mor og: du 

skal elske dit medmenneske, som dig 

selv!” 

”Alt dette har jeg overholdt,” siger den 

unge mand, ”hvad mangler jeg mere?” 

”Hvis du vil være fuldkommen,” svarede 

Jesus, ”så gå hen og sælg din ejendom og 

giv pengene til de fattige. Så vil du have 

en skat i det himmelske. Og kom så med 

mig.” 

Men da den unge mand hørte de ord, gik 

han bedrøvet sin vej, for han havde meget 

gods. Så sagde Jesus til sine disciple: 

”Jeg kan godt sige jer: en rig har svært ved 

at komme ind i det himmelske rige. Lad 

mig sige det på denne måde: Det er nem-

mere for en kamel at gå igennem et nåle-

øje, end det er for en rig at gå ind i Guds 

Rige!” 

Da hans disciple hørte det, blev de be-

styrtede og sagde: 

”Hvem kan så blive frelst?” 

Jesus så på dem og sagde: 

”For mennesker er dette umuligt, men for 

Gud er alt muligt.” 

 
Om at være først og sidst 

116. Så tog Petrus ordet og sagde: 

”Hør her, vi forlod alt og fulgte efter dig. 

Hvad vil der så være for os?” 

”Jeg kan godt sige jer: i genfødslen, når 

Menneskesønnen sætter sig på sin strå-

lende trone, skal også I, som har fulgt 

mig, sidde på tolv troner og dømme Israels 

tolv stammer. Ja, enhver som har forladt 

hjem eller brødre eller søstre eller far eller 

mor eller børn eller marker for mit navns 

skyld, skal få det hundrede gange igen og 

arve evigt liv.  

 

17. Dog, mange af de første skal blive de 

sidste og mange af de sidste de første. For 

Det himmelske Rige er som en husbond, 

der gik ud tidligt om morgenen for at hyre 

arbejdere til sin vingård. Da han var ble-

vet enig med arbejderne om én denarius 

om dagen, sendte han dem hen i sin vin-

gård.  

Da han gik ud ved nitiden fandt han nogle 

andre, der stod ledige på torvet, og han 

sagde til dem: 

”Gå også I hen i vingården, så skal jeg give 

jer, hvad der er ret og rimeligt.” 

Så gik de.  

Endnu engang gik han ud ved middagstid 

og ved tretiden og gjorde det samme. Ja, 

selv ved femtiden gik han ud og fandt an-

dre, som stod der, og han siger til dem: 

”Hvorfor står I ledige her hele dagen?” 
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”Fordi ingen har hyret os,” svarede de 

ham. 

”Gå også I hen i min vingård,” sagde han 

til dem, ”så skal I få, hvad der er ret og 

rimeligt.” 

Da det blev aften, siger vingårdens herre 

til sin formand: 

”Kald på arbejderne og udbetal dem deres 

løn, sådan at du begynder med de sidste 

og kommer frem til de første.” 

Så kom de fra den ellevte time, og de fik 

hver en denarius. Da de første kom, 

mente de, at de skulle have mere, men 

også de fik hver en denarius. Da de havde 

fået den, beklagede de sig overfor husbon-

den: 

”De dér, de sidste har arbejdet én time, og 

så stiller du dem lige med os, der har bå-

ret dagens byrde og brændende hede.” 

”Min ven! jeg gør dig ikke uret,” svarede 

han en af dem. ”Blev du ikke enig med mig 

om én denarius? Tag, hvad der er dit og 

gå! Men jeg vil nu gerne give ham, den sid-

ste det samme, som jeg gav dig. Må jeg 

ikke gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? 

Eller ser du skævt til mig, fordi jeg er 

god?” 

Således skal de sidste blive de første og de 

første de sidste. Mange er indbudt, men få 

er udvalgt!” 

 
Om død og opstandelse 3 

118. Jesus drog nu op mod Jerusalem. På 

vejen tog han De Tolv til side og sagde til 

dem: 

”Se, nu tager vi op til Jerusalem, og Men-

neskesønnen skal udleveres til førstepræ-

sterne og teologerne, og de vil dømme ham 

til døden. De vil udlevere ham til de frem-

mede - til at blive spottet og pisket og 

 

135 Den sum, man betaler for at købe en slave fri. 

korsfæstet. Og på den tredje dag vil han 

blive oprejst.” 

 
Om magtbegær 

119. Så kom Zebedæussønnernes mor 

hen til ham sammen med sine sønner. 

Hun faldt på knæ for ham for at bede ham 

om noget. Han sagde til hende: 

”Hvad vil du?” 

”Lov mig,” sagde hun, ”at disse mine to 

sønner skal sidde - den ene på din højre 

hånd og den anden på din venstre hånd i 

dit rige.” 

”I aner ikke, hvad I beder om,” svarede Je-

sus. ”Er I i stand til at drikke det bæger, 

jeg skal drikke?” 

”Dét er vi,” svarer de ham. 

”Mit bæger skal I vel drikke,” sagde han 

så til dem, ”men sædet ved min højre og 

venstre hånd, er det ikke op til mig at give. 

Det gives til dem, som min far har beredt 

det til.” 

Da de ti andre hørte det, blev de forargede 

på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til 

sig og sagde: 

”I ved, at folkenes despoter hersker over 

dem, og de store udøver deres magt over 

folk. Sådan skal det ikke være blandt jer. 

Nej, hvis nogen blandt jer ønsker at blive 

stor, skal han være jeres tjener, og en-

hver, der vil være den første iblandt jer, 

skal være jeres slave. På samme måde 

som Menneskesønnen ikke kom for at 

blive opvartet, men for at tjene – ja, for at 

give sit liv som løsepenge135 for mange.” 

 
To blinde 2 

120. Da de kom ud af Jeriko, fulgte en 

stor folkeskare ham, og se, der sidder to 
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blinde ved vejsiden. De hørte Jesus 

komme forbi, og så råber de: 

”Forbarm dig over os, Herre, Davids søn!” 

Mængden skældte ud på dem for at få 

dem til at tie stille, men de råbte bare 

endnu højere: 

”Forbarm dig over os, Herre, Davids søn!” 

Nu stoppede Jesus op, kaldte på dem og 

spurgte: 

”Hvad ønsker I, at jeg skal gøre for jer?” 

”At vore øjne må blive åbnet, Herre!”  

Jesus fik medlidenhed med dem og rørte 

ved deres øjne. Straks fik de deres syn 

igen, og de fulgte efter ham. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgør i Jerusalem 

 
 
Jesus’ indtog i Jerusalem 

121. Da de nærmede sig Jerusalem og 

kom til Bethfage ved Olivenbjerget, sendte 

Jesus to disciple afsted med ordene: 

”Gå ind i den landsby derhenne. I vil 

straks finde et æsel, der står bundet sam-

men med sit føl: Løs dem og bring dem til 

mig. Hvis nogen siger noget til jer, skal I 

sige, at jeres herre har brug for dem. Så 

vil han straks lade dem gå.” 

Dette skete for at det skulle opfyldes, som 

er sagt gennem profeten, der siger: 

”Sig til Zions datter:  

Se, din konge kommer til dig 

mild og venlig, siddende på et æsel –  

ja, et føl – et trækdyrs føl!” 

Så gik disciplene, og da de havde gjort, 

som Jesus havde befalet dem, kom de 

med æslet og føllet. De lagde deres kapper 

på føllet, og han satte sig op på det. De 

fleste af skaren lagde deres kapper på ve-

jen, mens andre skar grene af træerne og 

spredte dem på vejen. Både de, der gik 

foran ham, og de, der fulgte efter ham, 

råbte og sagde: 

”Hosianna, Davids søn! Velsignet være 

han, som kommer i Guds navn! Hosianna 

i det højeste!” 

Ved hans indtog i Jerusalem blev hele 

byen chokeret, og man spurgte: 

”Hvem er dog han?” 

”Han er profeten Jesus, ham fra Nazareth 

i Galilæa,” svarede mange. 

 
Udrensning i templet 

Så gik Jesus ind i Guds tempel og uddrev 

alle dem, der købte og solgte i templet. 
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Han væltede vekselerernes borde og sto-

lene hos dem, der solgte duer.  
”Der står skrevet: Mit hus skal kaldes et 

bedehus,” sagde han til dem, ”men I har 

gjort det til et fristed for røvere.” 

 

Der kom både blinde og lamme hen til 

ham i templet, og han helbredte dem. Men 

da førstepræsterne og teologerne så de 

undere, han udførte og hørte børnene, der 

råbte: Hosianna, Davids søn! i templet, 

blev de vrede, og de sagde til ham: 

”Hører du, hvad de siger?” 

”Ja!” siger han til dem. ”Af spædes og 

diendes mund har du forordnet lovsang. 

Har I aldrig læst det?” 

Så forlod han dem og gik ud af byen til 

Bethania, hvor han tilbragte natten. 
 
Figentræet 

122. Næste morgen, da han var vendt til-

bage til byen, blev han sulten. Han fik så 

øje på et enkelt figentræ ved siden af vejen 

og gik hen til det, men han fandt ikke an-

det end blade på det. Så siger han til det: 

”Gid du aldrig mere må bære frugt i al 

evighed!” 

Øjeblikkeligt visnede træet. 

Da hans disciple så det spurgte de for-

bavset: 

”Hvordan kan figentræet visne uden vi-

dere?” 

”Jeg kan godt sige jer,” sagde Jesus til 

dem, ”hvis I har tillid og ikke tvivler, kan 

I ikke blot gøre sådan med figentræet, 

men om I så siger til dette bjerg: Ryk dig 

op og kast dig i havet! så vil det ske. Og 

alt, hvad I beder om i tillidsfuld bøn, det 

får I.” 
 

 
 

Jesus’ autoritet 

123. Så kom han ind i templet. Mens han 

underviste, kom førstepræsterne og fol-

kets ældste hen til ham og sagde: 

”Med hvilken myndighed gør du dette? 

Hvem har givet dig lov til det?” 

”Også jeg vil spørge jer om en ting,” sva-

rede Jesus, ”så hvis I svarer mig, skal jeg 

nok fortælle, med hvilken myndighed jeg 

gør dette: Johannes’ dåb, hvor kom den 

fra? Fra det himmelske eller fra menne-

sker?” 

De drøftede det indbyrdes: 

”Siger vi fra det himmelske,” sagde de, ”så 

vil han sige: Hvorfor havde I så ingen tillid 

til ham? Men siger vi fra mennesker, så 

gruer vi for folkeskaren, for de anser alle 

Johannes for at være en profet.” 

Så kom de med deres svar til Jesus:  

”Vi ved det ikke.” 

”Så fortæller jeg jer heller ikke, med hvil-

ken myndighed jeg gør, hvad jeg gør.” 

sagde Jesus til dem. 
 
De to sønner 

”Men hvad mener I? Der var en mand, der 

havde to sønner. Han gik hen til den før-

ste og sagde: ”Min søn, gå hen og arbejd i 

vingården i dag.” Han svarede: ”Det vil jeg 

gerne, Herre!” Men han gik ikke derhen. 

Så gik han hen til den anden og sagde det 

samme. Han svarede: ”Nej, det vil jeg 

ikke.” Men senere fortrød han og gik der-

hen. Hvem af de to gjorde nu deres fars 

vilje?” 

”Den sidste,” svarer de. 

”Jeg kan godt sige jer,” sagde Jesus, ”tol-

dere og alfonser skal gå forud for jer ind i 

det himmelske rige. Johannes kom til jer 

på retfærdighedens vej, og ham havde I 

ingen tillid til. Det havde til gengæld 
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tolderne og alfonserne. Men selv om I 

indså det, fortrød I ikke bagefter og fattede 

tillid til ham.  

 

De onde forvaltere  
124. Hør nu en anden fortælling: 

Der var en husbond, der plantede en vin-

gård. Han satte et hegn omkring den, gra-

vede en vinperse i den og byggede et tårn. 

Så lejede han den ud til forvaltere og rejste 

bort. Da frugttiden nærmede sig, sendte 

han sine slaver til forvalterne for at hente 

sin høst. 

Men forvalterne greb hans slaver. Én slog 

de, en anden dræbte de, og én stenede de. 

Endnu engang sendte han andre slaver – 

flere end de første, men de gjorde det 

samme med dem. Til sidst sendte han sin 

søn til dem, idet han tænkte: Min søn vil 

de da respektere. 

Men da forvalterne så sønnen, sagde de til 

hinanden: Han er arvingen. Kom, lad os 

slå ham ihjel, så vi kan få hans arv. Så 

greb de ham, trak ham ud af vingården og 

slog ham ihjel. 

Når vingårdens herre nu kommer, hvad 

vil han så gøre med disse forvaltere?” 

”De onde vil han give et ondt endeligt,” si-

ger de til ham, ”og så vil han leje vingår-

den ud til andre forvaltere, som vil give 

ham høsten i rette tid.” 

Jesus siger til dem:  

”Har I aldrig læst i skrifterne:  

Den sten, husbyggerne forkastede,  

den er blevet hovedhjørnestenen.  

Fra Gud kom dette –  

det er forunderligt for vore øjne?  

Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages 

fra jer og gives til et folk, som bærer dets 

frugter. Den, som falder over denne sten, 

brækker måske benet, men den, den fal-

der ned over, ham vil den knuse.” 

 

125. Da førstepræsterne og farisæerne 

hørte hans fortællinger, indså de, at det 

var dem, han talte om, og de søgte at på-

gribe ham, men de frygtede folkeskarerne, 

fordi de anså ham for at være en profet. 

 
Kongesønnens bryllup 

Jesus tog nu igen ordet og talte på ny til 

dem i billeder: 

”Det himmelske Rige er som en konge, 

som fejrede bryllup for sin søn. Han ud-

sendte sine slaver for at hente dem, der 

var blevet indbudt, men de ønskede ikke 

at komme. Endnu engang sendte han an-

dre slaver ud og sagde: Sig til de indbudte: 

Hør her, jeg har tilberedt mit måltid – 

mine okser og mine fedekalve er blevet 

slagtet. Alt er rede. Kom nu til bryllup!  

Men de lod som ingenting og gik deres vej. 

En gik ud på sin mark, en anden til sin 

forretning. De øvrige greb hans slaver, 

mishandlede dem og dræbte dem. 

Så blev kongen rasende, og han sendte 

sine hære ud og tilintetgjorde disse mor-

dere og nedbrændte deres byer. 

Bagefter siger han til sine slaver: Bryllup-

pet er rede, men de indbudte viste sig 

uværdige. Gå derfor ud til korsvejene og 

indbyd dem, I kan finde, til brylluppet. 

Slaverne gik så ud til vejene og sammen-

bragte alle, de fandt, onde såvel som gode. 

Og bryllupssalen blev fyldt med gæster, 

der sad til bords. 

Kongen kom nu ind for at se til dem, der 

sad til bords, og dér fik han øje på en 

mand, som ikke var iført bryllups-tøj. Han 

siger til ham:  
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- Min ven! hvordan er du kommet herind 

uden at have bryllupstøj på? Men han tav. 

Så sagde kongen til tjenerne.  

- Bind ham på hænder og fødder og smid 

ham ud i mørket udenfor. Dér skal der 

være gråd og tænderskæren. For vel er 

mange indbudt, men få er udvalgte.” 

 
Cæsars mønt 

126. Nu gik farisæerne hen og lagde pla-

ner for, hvordan de kunne fælde ham med 

hans egne ord. De sendte så deres disciple 

hen til ham sammen med herodianerne og 

sagde:  

”Mester, vi ved, at du er sanddru og virke-

lig lærer Guds vej. Du foretrækker ikke 

nogen fremfor andre, og du skeler ikke til 

menneskers ydre. Fortæl os nu, hvad du 

synes. Er det tilladt at betale skat til Cæ-

sar eller ej?” 

Jesus gennemskuede imidlertid deres 

ondskab og sagde: 

”Hvorfor udfordrer I mig hele tiden, hyk-

lere? Vis mig den mønt, I betaler skat 

med.” 

De viste ham en denarius, og han sagde 

til dem: 

”Hvis ikon og hvis indskrift er det?” 

”Cæsars.” 

”Så giv Cæsar, hvad der er Cæsars, men 

Gud, hvad der er Guds.” 

Da de hørte det, undrede de sig. Så forlod 

de ham og gik deres vej. 

 
Om opstandelsen 

127. Samme dag kommer nogle saddukæ-

ere hen til ham (det er dem, der påstår, at 

der ingen opstandelse findes), og de spør-

ger ham: 

”Mester! Moses har sagt, at hvis én dør 

barnløs, så skal hans bror gifte sig med 

hans kone og opfostre børn for sin bror. 

Der var engang hos os syv brødre. Den 

første giftede sig og døde uden at have fået 

børn, så han efterlod sin kone til sin bror. 

På samme måde gik det med den anden 

og den tredje lige til den syvende. Sidst af 

alle døde også konen. I opstandelsen, for 

hvem af de syv vil hun være kone, når de 

nu alle har haft hende?” 

Jesus svarede dem: 

”I tager fejl, fordi I hverken kender skrif-

terne eller Guds kraft. I opstandelsen gif-

ter man sig ikke eller gives bort til ægte. 

Nej, man er som himmelske engle. Og 

hvad angår de dødes opstandelse, har I så 

ikke læst Guds fortælling til jer, hvor han 

siger: Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og 

Jakobs Gud? Gud er jo ikke Gud for de 

døde, men for de levende.” 

Da folkeskarerne hørte det, blev de ude af 

sig selv af forundring over hans undervis-

ning. 

 
De største bud 

128. Da farisæerne hørte, at han havde 

lukket munden på saddukæerne, sam-

lede de sig, og én af dem – en jurist – 

spurgte ham for at udfordre ham: 

”Mester, hvilket bud er det store i loven?” 

”Du skal elske Herren, din Gud af hele dit 

hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind! 

Det er det store – ja, det første bud. Men 

det andet er lige så stort som det første: 

Du skal elske dit medmenneske som dig 

selv! På disse to bud hviler hele loven og 

profeterne.” 

 
Om Messias 

129. Da farisæerne nu alligevel var sam-

let, udspurgte Jesus dem. Han sagde: 
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”Hvad mener I om Messias? Hvis søn er 

han?” 

”Davids,” svarer de. 

”Hvordan kan David så i ånden kalde ham 

Herre, når han siger: Gud sagde til min 

Herre: sæt dig ved min højre, indtil jeg læg-

ger dine fjender som en fodskammel for 

dine fødder. Hvis David altså kalder ham 

Herre, hvordan kan han så være hans 

søn?” 

Ingen kunne svare ham et ord, og efter 

den dag var der heller ingen, der turde 

spørge ham om noget mere. 

 
Fjerde prædiken: Opgøret 

130. Nu talte Jesus til folkeskarerne og til 

sine disciple: 

”Teologerne og farisæerne har sat sig på 

Moses’ stol. Så alt, hvad de siger til jer, 

skal I gøre og efterleve. Men deres gernin-

ger skal I ikke efterleve, for nok taler de 

smukt, men de efterlever ikke det, de si-

ger. De binder tunge byrder op og lægger 

dem på menneskers skuldre, men selv vil 

de ikke røre dem med en finger. Alt, hvad 

de gør, gør de for at blive beundret af men-

nesker. Deres bederemme gør de brede og 

deres kvaster store. De elsker at sidde til 

højbords ved sammenkomsterne og på de 

fornemste pladser i synagogerne – at blive 

hilst på torvene og blive kaldt ’Rabbi’ af 

mennesker.  

(I øvrigt skal I ikke lade jer kalde ’Rabbi’, 

for én er jeres sande mester, men I er alle 

brødre. Og ingen på jorden skal kalde jer 

’far’, for én er jeres himmelske far. Ej hel-

ler skal I kaldes kateketer,136 for én er je-

res sande kateket, nemlig Kristus. Nej, 

den største iblandt jer skal være jeres 

 

136 Underviser. Det græske ord går igen i ’katekis-
mus’, og i den grønlandske kirke findes titlen 
endnu på trods af advarslen her. 

tjener. Den, der ophøjer sig selv, skal yd-

myges, og den, der ydmyger sig selv, skal 

ophøjes.) 

 

Forbandede teologer og farisæere! Hyk-

lere! I lukker Det himmelske Rige for men-

nesker. Selv går I ikke derind, og de, som 

gerne ville derind, forhindrer I i det. Ja, I 

opæder enkers hjem og beder rigtig længe 

for et syns skyld. Derfor får I en langt 

strengere dom. 

131. Forbandede teologer og farisæere! 

Hyklere! I krydser hav og ørken for at 

skaffe én proselyt, men når han så er ble-

vet det, gør i ham til søn af Gehenna – 

dobbelt så meget som I selv.  

Forbandet være I blinde vejledere, som si-

ger: Det, at sværge ved templet, betyder 

ingenting, men den, der sværger ved tem-

plets guld, er bundet af sin ed. Er I da 

både dumme og blinde? For hvad er vel 

størst? Guldet eller templet, der helliger 

guldet? Og I påstår, at det at sværge ved 

alteret, ikke betyder noget, men den, der 

sværger ved offergaven, der ligger på det, 

er bundet af sin ed. Hvor er I blinde! For 

hvad er vel størst? Gaven eller det alter, 

der helliger gaven? Så den, der sværger 

ved alteret, sværger ved dét og ved alt, 

hvad der ligger på det. Og den, der svær-

ger ved templet, sværger ved dét og ved 

ham, som bor i det. Og den, der sværger 

ved det himmelske, sværger ved Guds 

trone og ved ham, der sidder på den. 

132. Forbandede teologer og farisæere! 

Hyklere! I betaler skat af mynte og dild og 

kommen, samtidig med at I er ligeglade 

med den tungere del af loven: retfærdig-

heden, barmhjertigheden og 
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hengivenheden. Det første skal selvfølge-

lig ikke forsømmes, men det sidste er det 

afgørende. Blinde vejledere, der sier myg-

gen fra og sluger kamelen!  

133. Forbandede teologer og farisæere! 

Hyklere! I renser ydersiden af kop og tal-

lerken, men indvendigt er de fulde af 

umættelig grådighed. Blinde farisæere! 

Rens først indersiden af koppen, så også 

ydersiden kan blive ren. 

134. Forbandede teologer og farisæere! 

Hyklere! I er som hvidkalkede grave, der 

udvendigt forekommer smukke, men in-

deni er fulde af døde ben og al slags råd-

denskab. Således forekommer I også ud-

adtil retfærdige for mennesker, men ind-

vendig er I fulde af hykleri og lovløshed.  

135. Forbandede teologer og farisæere! 

Hyklere! I opfører profeternes gravmæler - 

tilbeder monumenterne over de retfærdige 

og siger: Hvis vi levede i vore forfædres tid, 

ville vi aldrig have haft lod og del med dem 

i profeternes blod. Således bevidner I selv, 

at I er sønner af profetmorderne, og I lever 

fuldt ud op til jeres forfædre. I slanger og 

øgleunger! Hvordan vil I undgå at blive 

dømt til Gehenna?  

 

Hør så her: jeg sender jer profeter og vis-

mænd og teologer. Nogle af dem vil I 

dræbe og korsfæste. Andre vil I piske i je-

res synagoger og forfølge fra by til by, for 

at det skal komme over jer, alt det retfær-

dige blod, som er blevet spildt på jorden 

lige fra den retfærdige Abels blod til blodet 

fra Zakarias Barakias’ søn,137 som I 

dræbte mellem templet og alteret. Ja, jeg 

siger jer: alt dette vil komme over denne 

slægt. 

 

137 I 1. Krønikebog kap. 24, 20-21 optræder en Za-
karias, Jojadas søn som profet. Han blev dræbt i 
templets forgård. 

Åh, Jerusalem! Jerusalem, som dræber 

profeterne og stener dem, der er udsendt 

til hende. Hvor ofte ville jeg ikke have 

samlet dine børn, som en høne samler 

kyllingerne under sine vinger – og I ville 

ikke!  

Hør så her! Jeres hjem er blevet forladt, 

for jeg siger jer: I skal ikke mere se mig fra 

nu af og indtil I siger: Velsignet være han, 

som kommer i Guds navn!” 

 

136. Jesus forlod nu templet og gik sin 

vej. Så kom hans disciple hen til ham for 

at gøre ham opmærksom på tempelbyg-

ningerne. Han svarede dem: 

”Ser I ikke alt dette? Jeg kan godt sige jer: 

Her skal ikke efterlades sten på sten, som 

ikke er nedbrudt.” 

 
Femte prædiken – om de sidste tider 

137. Mens han sad på Olivenbjerget, kom 

hans disciple hen til ham alene og sagde: 

”Fortæl os, hvornår dette vil ske. Og hvad 

er tegnet på, at du kommer138 og på tidens 

fylde?” 

Jesus sagde da til dem: 

”Pas nu på, at ingen fører jer vild. Mange 

skal komme i mit navn og sige: Jeg er 

Messias. De vil føre mange på vildspor. I 

vil høre om krige og krigsrygter. Pas på, at 

I ikke går i panik, for det må ske, men det 

er endnu ikke enden. Folk vil ganske vist 

rejse sig mod folk – kongedømme mod 

kongedømme, og der skal blive hungers-

nød og jordskælv rundt omkring, men det 

er blot begyndelsen på veerne. Så vil de 

udlevere jer til trængsler. De vil slå jer 

ihjel, og I vil blive afskyet af alle folkesla-

gene på grund af mit navn. Mange vil da 

138 parousias – egentlig dit nærvær (efter din gen-
komst). 
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falde fra,139 og de vil udlevere hinanden – 

afsky hinanden. Mange falske profeter vil 

fremstå og føre mange på vildspor. På 

grund af den megen lovløshed, vil de fle-

stes kærlighed blive kold, men den, der 

holder ud til enden, han skal blive frelst. 

Så skal det glade budskab om Riget for-

kyndes i hele verden til et vidnesbyrd for 

folkene – og så – ja, så kommer enden! 

 

Men når I ser ’ødelæggelsens pestilens’, 

som er omtalt af profeten Daniel stå på 

det hellige sted (oplæser, forstå mig ret!), 

da skal de, der er i Judæa flygte ud i bjer-

gene; den, der sidder på taget, skal ikke 

gå ned for at tage noget med fra huset; 

den, der er i marken, skal ikke vende til-

bage for at hente sit tøj.  

Arme kvinder, der er gravide eller ammer 

børn i de dage. Bed om, at jeres flugt ikke 

foregår om vinteren eller på en sabbat, for 

der skal komme en så stor trængsel, som 

ikke er indtruffet fra verdens begyndelse 

og til nu, og som heller aldrig mere skal 

ske. Ja, hvis ikke de dage var blevet afkor-

tet, ville ikke en eneste140 være blevet 

frelst, men for de udvalgtes skyld vil de 

dage blive afkortet. 

Hvis nogen så siger til jer: Se, her er Mes-

sias - eller her, så tro det ikke. For falske 

Messiasser og falske profeter vil fremstå, 

som vil udføre store tegn og undere for at 

føre folk på vildspor – ja, selv de udvalgte, 

hvis de kan. Husk, jeg har forudsagt jer 

det.  

Hvis de altså siger til jer: Se, han er i ør-

kenen! så gå ikke derud. Eller se, han er i 

de hemmelige kamre! så tro det ikke. Som 

lynet kommer fra Østen og skinner helt til 

 

139 skandalizein – egentlig: gå i fælden 

Vesten, således bliver Menneskesønnens 

komme.  

Hvor ådslet er, flokkes gribbene! 

Straks efter trængslerne i de dage vil solen 

formørkes, og månen vil ikke afgive sit lys. 

Stjernerne vil falde fra Himlen og Himlens 

kræfter skal rystes. Da skal tegnet på 

Menneskesønnen komme til syne på Him-

len, og da skal alle jordens stammer 

vånde sig, og de skal se Menneskesønnen 

komme på Himlens skyer med magt og 

strålende guddommelighed. 

Han skal udsende sine engle til mægtig 

basunklang, og de skal samle hans ud-

valgte sammen fra de fire vinde – fra den 

ene ende af Himlen til den anden. 

Lær af figentræets fortælling. Når dets 

grene er blevet bløde, og bladene springer 

ud, ved I, at sommeren er nær. Således 

kan I også vide, når I ser alt dette ske, at 

Menneskesønnen står for døren. 

Ja, jeg siger jer, at denne slægt ikke er 

gået bort, før alt dette er sket.   

Himmel og jord skal forgå, men min for-

tælling skal aldrig forgå!  

138. Ingen kender dog dagen og timen, 

end ikke de himmelske engle eller Guds 

Søn – kun Gud Fader selv. For som det 

var i Noahs dage, således skal Menneske-

sønnens genkomst blive. Ganske som de 

opførte sig i dagene inden syndfloden, 

hvor de spiste og drak, giftede sig og gif-

tede bort, lige indtil den dag, Noah gik ind 

i arken. De anede intet, indtil syndfloden 

kom og rev alle bort. Således vil også Men-

neskesønnens genkomst blive.  

To skal gå ude på marken - den ene tages 

med, den anden bliver tilbage. To står og 

maler ved møllen - den ene tages med, den 

anden bliver tilbage.  

140 pasa sarx – egentlig ’alt kød’ 
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Våg derfor! For I ved ikke, hvilken dag je-

res Herre kommer.  

Forstår I, hvis husbonden vidste, i hvilken 

nattevagt tyven kommer, så ville han 

holde vagt og ikke have tilladt noget ind-

brud i sit hus. Hold jer derfor rede, for 

Menneskesønnen kommer i den time, I 

ikke regner med det. 

139. Hvem er nu den trofaste og kloge 

slave, som herren har sat over sin hus-

stand, så han kan give dem mad i rette 

tid? Velsignet være den slave, som hans 

herre finder i gang med dét, når han kom-

mer. Ja, jeg siger jer: han vil sætte ham 

over alt, hvad han ejer. 

Men når den dårlige slave siger i sit hjerte:  

”Herren lader vente på sig” - og han så be-

gynder at slå sine medslaver og at spise 

og drikke sammen med drukkenboltene, 

så kommer denne slaves herre på en dag, 

han ikke havde regnet med og i en time, 

han ikke vidste og hugger ham ned og an-

viser ham plads sammen med hyklerne. 

Dér skal der være gråd og tænderskæren. 

 

De ti jomfruer 
140. Da skal man sammenligne Det him-

melske Rige med ti jomfruer, som tog de-

res lamper og gik ud for at møde brud-

gommen. Fem af dem var tåbelige – fem 

var kloge. For de tåbelige havde nok taget 

lamper med, men de havde ikke taget olie 

med til dem. De kloge derimod tog olie i 

kander sammen med deres lamper.  

Da brudgommen lod vente på sig, blev de 

alle døsige og faldt i søvn. Men midt om 

natten lød råbet:  

”Hør, brudgommen kommer! Stå op og gå 

ham i møde!”  

Alle jomfruerne stod nu op og gjorde deres 

lamper klar. Da sagde de tåbelige til de 

kloge:  

”Giv os noget af jeres olie, for vores lamper 

er ved at gå ud.” 

”Der er slet ikke nok til både os og jer,” 

svarede de kloge. ”Gå hellere hen til køb-

mændene og køb til jer selv.” 

Mens de var på vej hen for at købe, kom 

brudgommen, og de, der var rede, gik med 

ham ind til brylluppet, og døren blev luk-

ket.  

Senere kommer også de andre jomfruer og 

siger: 

”Herre, Herre, luk op for os!” 

”Jamen, jeg kender jer jo ikke!” svarede 

han. 

Så vær omhyggelige, for I kender hverken 

dagen eller timen, hvor Menneskesønnen 

kommer. 

 

De betroede talenter 
Det er det samme med manden, der skulle 

rejse bort. Han kaldte så sine tjenere til 

sig og betroede dem sin ejendom. Til én 

gav han fem talenter, til en anden to og til 

en tredje én – hver efter deres evner. Så 

rejste han bort fra egnen. 

Straks gik han, der havde fået fem talen-

ter hen og handlede med dem og tjente 

fem til. På samme måde tjente han med 

de to talenter endnu to. Men han, der 

havde fået én, gik hen og gravede et hul i 

jorden og gemte sin herres penge. 

Efter lang tid kommer disse tjeneres herre 

og gør regnskabet op med dem.  

Først kommer han, der havde fået fem ta-

lenter med fem talenter mere til ham og 

siger: 

”Herre, du gav mig fem talenter. Se her, 

jeg har tjent fem talenter til.” 
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”Godt! du gode og trofaste tjener. Du har 

været trofast i det små – jeg vil sætte dig 

over meget. Tag del i din Herres glæde!” 

Nu kom også han med de to talenter frem 

og sagde: 

”Herre, du gav mig to talenter. Se her, jeg 

har tjent to talenter til.” 

”Godt! du gode og trofaste tjener. Du har 

været trofast i det små – jeg vil sætte dig 

over meget. Tag del i din Herres glæde!” 

Så kom han, der havde fået den ene talent 

og sagde: 

”Herre! Jeg ved, at du er en hård mand, 

som høster, hvor du ikke såede og samler, 

hvor du ikke spredte. Og eftersom jeg 

frygtede dig, gik jeg hen og gemte din ta-

lent i jorden. Se, her har du, hvad der er 

dit.” 

”Din onde og dovne tjener!” svarede hans 

herre ham. ”Du vidste altså, at jeg høster, 

hvor jeg ikke såede og samler, hvor jeg 

ikke spredte. Så burde du da i det mind-

ste have sat pengene i banken, så jeg 

kunne have fået, hvad der er mit med ren-

ter, når jeg kom tilbage. Tag nu talenten 

fra ham og giv den til ham, der har ti ta-

lenter. For enhver der har, skal gives, og 

han skal have overflod, men han, der intet 

har, han skal fratages selv det, han har. 

Og smid den uværdige tjener ud i mørket 

udenfor. Dér skal der være gråd og tæn-

derskæren.” 

 

Får og geder 
141. Når Menneskesønnen kommer i sin 

guddomsglans og alle englene sammen 

med ham, da skal han sidde på sin strå-

lende trone, og alle folkeslagene skal sam-

les foran ham. Så vil han skille dem fra 

hinanden, som hyrden skiller fårene fra 

gederne, og han vil stille fårene på sin 

højre hånd og gederne på sin venstre. Så 

siger kongen til dem på sin højre hånd: 

”Kom! I min fars velsignede, og tag det rige 

i besiddelse, som er beredt jer fra verdens 

grundlæggelse. For jeg var sulten, og I gav 

mig mad; jeg var tørstig, og I gav mig noget 

at drikke; jeg var fremmed, og I tog imod 

mig – nøgen, og I gav mig tøj på; jeg var 

syg og I så til mig; jeg var i fængsel, og I 

besøgte mig.” 

Da skal de retfærdige sige til ham:  

”Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig 

mad? eller tørstig og gav dig noget at 

drikke? Hvornår så vi dig som fremmed og 

tog imod dig? eller nøgen og gav dig tøj på? 

Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og 

kom til dig?” 

Da skal kongen sige til dem: 

”Det skal jeg sige jer: alt, hvad I har gjort 

mod en af disse mine mindste brødre, har 

I gjort imod mig!” 

142. Så skal han sige til dem på sin ven-

stre hånd: 

”Gå bort fra mig, I forbandede, til den 

evige ild, som er beredt for djævelen og 

hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig 

ikke mad; jeg var tørstig, og I gav mig ikke 

noget at drikke: jeg var fremmed, og I tog 

ikke imod mig – nøgen, og I gav mig ikke 

tøj på; jeg var syg og i fængsel, og I så ikke 

til mig.” 

Da skal også de sige: 

”Herre, hvornår så vi dig sulten eller tør-

stig eller fremmed eller nøgen eller syg el-

ler i fængsel uden at tjene dig?” 

Da skal han sige til dem: 

”Det skal jeg sige jer: alt, hvad I ikke har 

gjort mod en af disse mine mindste 

brødre, har I heller ikke gjort imod mig!” 

Og de skal gå bort til evig straf, men de 

retfærdige til evigt liv.” 
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Skumle planer 

143. Da Jesus havde afsluttet alle disse 

taler, sagde han til sine disciple: 

”Forstår I, påsken begynder om to dage, 

og da skal Menneskesønnen udleveres til 

at blive korsfæstet.”  

Samtidig samledes førstepræsterne og fol-

kets ældsteråd i gården hos den første-

præst, der hed Kaiafas, og de planlagde at 

arrestere Jesus med det samme i al hem-

melighed og slå ham ihjel. For som de 

sagde: 

”Det går ikke under selve festen, for så bli-

ver der bare oprør i folket.” 

 
Jesus salves 

144. Mens nu Jesus var i Bethania, i Si-

mon den spedalskes hus, kom der en 

kvinde hen til ham med en alabastkrukke 

fuld af meget kostbar salveolie, som hun 

hældte ud over hans hoved, mens han sad 

til bords. Da hans disciple så det, blev de 

forargede og sagde: 

”Hvad er det for et spild? Den salve kunne 

jo være solgt for mange penge, der kunne 

gives til de fattige.” 

Da Jesus hørte det, sagde han til dem: 

”Hvorfor gør I hende nu ked af det? Det er 

da en smuk gerning, hun har gjort imod 

mig. De fattige har I jo altid hos jer - mig 

derimod har I ikke altid. Da hun hældte 

denne salveolie ud over mit legeme, sal-

vede hun det til min begravelse. Ja, jeg 

kan godt sige jer: hvor end i hele verden 

frihedsbudskabet forkyndes, skal der 

også tales om det, hun har gjort – til 

minde om hende. 

 
 

 

141 argyria – værdien svarer til en statér, der igen 
svarer til fire drakmer. 30 sølvstykker svarer altså 

Judas’ forræderi 

145. Så gik én af De Tolv - han, der hedder 

Judas Iskariot - hen til førstepræsterne og 

sagde: 

”Hvad vil I give mig, hvis jeg udleverer 

ham til jer?” 

De gav ham så tredive sølvstykker,141 og 

fra da af søgte han en passende lejlighed 

til at udlevere ham. 

 
Påskemåltidet 

146. På den første af de usyrede brøds 

dage kom hans disciple hen til Jesus og 

sagde: 

”Hvor vil du have, at vi tilbereder påske-

lammet for dig?” 

”Gå ind i byen,” sagde han, ”til ham, I ved 

nok, og sig til ham: Mesteren siger: min 

time er nær. Jeg vil holde påske hos dig 

sammen med mine disciple.” 

Disciplene gjorde, som Jesus havde befa-

let dem, og tilberedte påskelammet. 

147. Da det nu blev aften lå han til bords 

sammen med de tolv disciple. Mens de 

spiste, sagde han til dem: 

”Jeg kan lige så godt fortælle jer, at én af 

jer vil udlevere mig.” 

De blev naturligvis dybt bedrøvede og be-

gyndte en efter en at spørge ham:  

”Det er da vel ikke mig, Herre?” 

”Den, der dyppede hånden sammen med 

mig i fadet,” svarede han, ”han vil udle-

vere mig. Ak ja, Menneskesønnen går 

bort, sådan som det er skrevet om ham, 

men forbandet være det arme menneske, 

der udleverer Menneskesønnen. Det var 

bedre for ham, om han slet ikke var blevet 

født!” 

til 120 drakmer eller fire månedslønninger for en 
arbejder. 



 

113 

 

Judas – ham der udleverede ham – sagde 

så:  

”Det er da vel ikke mig, Rabbi?” 

Han siger til ham: 

”Du har sagt det.” 

148. Mens de nu spiste, tog Jesus et brød, 

velsignede det, brækkede det i stykker, 

gav det til sine disciple og sagde: 

”Værsgo og spis! dette er mit legeme.” 

Så tog han et bæger, takkede, gav dem det 

og sagde: 

”Drik alle af denne vin! Det er mit blod, 

pagtens blod, der bløder for mange men-

nesker som tilgivelse for deres svigt. Men 

jeg siger jer: fra nu af vil jeg ikke mere 

drikke af denne vinstokkens frugt, indtil 

den dag, jeg drikker den på ny sammen 

med jer i min fars rige.” 

Da de så havde sunget en hymne, gik de 

ud til Olivenbjerget.  

 
Det store svigt 

149. Så siger Jesus til dem:  

”I denne nat vil I alle vende mig ryggen. 

Som der står skrevet: Jeg vil slå hyrden, 

så fåreflokken bliver spredt. Men efter at 

jeg er blevet oprejst, vil jeg gå i forvejen for 

jer til Galilæa.” 

Nu afbrød Petrus ham og sagde:  

”Om så alle andre vender dig ryggen - jeg 

gør det aldrig!” 

Jesus sagde til ham: 

”Jeg kan godt sige dig, Petrus: i denne nat 

vil du fornægte mig tre gange, endnu in-

den hanen har galet.” 

”Om jeg så skulle dø sammen med dig,” 

svarede Petrus, ”vil jeg aldrig fornægte 

dig!” Det samme sagde alle hans disciple. 

 
 
 
 

Gethsemane 

Bagefter kommer Jesus sammen med 

dem til et sted, der kaldes Gethsemane, og 

han siger til disciplene: 

”Sæt jer her, mens jeg går derover og be-

der til Gud.” 

Han tog så Petrus og de to Zebedæussøn-

ner med sig, og nu blev han dybt bedrøvet 

og bange. Han siger så til dem: 

”Min sjæl er bedrøvet til døden. Bliv her 

og våg sammen med mig!” 

Så gik han et lille stykke længere frem, 

faldt på sit ansigt og bad: 

”Min far! Hvis det er muligt, så lad dette 

bæger gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, 

men som du vil.” 

Så kommer han tilbage til sine disciple og 

opdager, at de ligger og sover. Han siger 

så til Petrus: 

”Var I end ikke i stand til at våge sammen 

med mig blot en time? Våg og bed, så I 

ikke falder for fristelsen. Ånden er nok vil-

lig, men kødet er svagt.” 

150. Igen for anden gang gik han lidt væk 

og bad: 

”Min far! Hvis ikke det er muligt for bæge-

ret at gå forbi mig, uden at jeg drikker det, 

så ske din vilje!” 

Da han kom tilbage, finder han dem igen 

sovende, for deres øjne var tunge. Så for-

lod han dem igen og gik bort og bad for 

tredje gang den samme bøn. 

Til sidst kommer han hen til sine disciple 

og siger til dem: 

”Sover I stadig og hviler jer? Hør, timen er 

nær, hvor Menneskesønnen skal overgi-

ves i forbryderes hænder. Stå op! Lad os 

gå! Hør, han som udleverer mig, er nær!” 
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Arrestationen af Jesus 

151. Mens han endnu taler, se, så kom-

mer Judas – en af De Tolv – og sammen 

med ham er der en større flok med sværd 

og køller fra førstepræsterne og folkets 

ældsteråd.  

Forræderen havde givet dem et tegn. Han 

sagde: 

”Ham, jeg kysser, ham er det. Grib ham!” 

Straks, da han kom hen til Jesus, sagde 

han: 

”Godaften, Rabbi!” 

Og han kyssede ham.  

Men Jesus sagde til ham: 

”Kære ven, hvad gør du dog?” 

Så gik de andre hen og lagde hænderne 

på Jesus og greb ham. Og se, én af dem, 

der var sammen med Jesus, rakte hånden 

ned, trak sit sværd og huggede øret af før-

stepræstens slave. Men Jesus siger til 

ham: 

”Stik dit sværd i skeden! Alle, der griber 

til sværd, skal omkomme ved sværd. Eller 

mener du ikke, jeg er i stand til at bede 

min far, så han øjeblikkeligt sender mig 

mere end tolv legioner engle? Men hvor-

dan skulle skriften så gå i opfyldelse, om 

at det, som sker, bør ske?” 

152. Samtidig siger Jesus til flokken: 

”Som mod en røver er I draget ud med 

sværd og køller for at fange mig. Hver dag 

sad jeg i templet og underviste, men dér 

greb I mig ikke. Men alt dette sker, for at 

profeternes skrifter skal gå i opfyldelse.” 

Da vendte alle hans disciple ham ryggen 

og flygtede. 
 
Dommen over Jesus – og over Petrus 

De, der havde arresteret Jesus, førte ham 

nu til førstepræsten Kaiafas, hvor teolo-

gerne og ældsterådet var forsamlet.  

Petrus fulgte ham på afstand lige til før-

stepræstens gård. Han gik ind og satte sig 

sammen med vagterne for at se, hvad der 

kom ud af det hele. 

 

153. Imidlertid ledte førstepræsterne og 

hele synedriet efter falske beviser mod Je-

sus, så de kunne få ham henrettet. De 

fandt dog ingen, selv om mange trådte 

frem som falske vidner. Men til sidst 

trådte to frem og sagde: 

”Han dér har sagt: Jeg er i stand til at ned-

bryde Guds tempel og genopføre det på tre 

dage.” 

Førstepræsten rejste sig nu og sagde til 

ham: 

”Svarer du intet på, hvad disse vidner 

imod dig?” 

Men Jesus tav. Så sagde førstepræsten til 

ham: 

”Jeg besværger dig ved den levende Gud, 

at du fortæller os, om du er Messias, Guds 

søn!” 

”Du har sagt det!” siger Jesus til ham. 

”Ydermere siger jeg jer, at fra nu af skal I 

se Menneskesønnen sidde ved Kraftens 

højre hånd, og I skal se ham komme igen 

på Himlens skyer.”  

Så flår førstepræsten sit tøj i stykker og 

siger: 

”Gudsbespottelse! Hvad skal vi med flere 

vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen. 

Hvad siger I?” 

”Han fortjener døden!” svarede de. Og de 

spyttede ham i ansigtet, gav ham knytnæ-

veslag – andre gav ham lussinger og 

sagde: 

”Profeter for os, Messias. Hvem var det, 

der slog dig?” 
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154. Petrus sad stadigvæk udenfor i går-

den. Så kom en af tjenestepigerne hen til 

ham og sagde: 

”Du var da også sammen med Jesus, ga-

lilæeren.” 

Men han benægtede det overfor alle og 

sagde: 

”Jeg aner ikke, hvad du taler om.” 

Da han var gået ud i porten, fik en anden 

øje på ham og siger til dem, der stod der: 

”Han dér var sammen med Jesus nazaræ-

eren.” 

Og igen benægtede han det med en ed: 

”Jeg kender ved Gud ikke det menneske!” 

Lidt efter kom de, der stod der, hen og 

sagde til Petrus: 

”Du er da i hvert fald én af dem – dit sprog 

afslører dig jo.” 

Så begyndte han at bande og sværge: 

”Jeg kender fanden gale mig ikke det 

menneske, siger jeg jo!” 

I samme øjeblik galede en hane. Da hu-

skede Petrus Jesus’ ord, da han sagde: 

Endnu før hanen galer, vil du fornægte 

mig tre gange. Og han gik ud udenfor og 

græd som pisket. 

 

155. Da det blev morgen planlagde alle 

førstepræsterne og folkets ældsteråd, 

hvordan de kunne få Jesus henrettet. Så 

bandt de ham og førte ham hen og overgav 

ham til guvernøren Pilatus. 
 
Judas fortryder 

156. Da Judas, der havde forrådt ham, nu 

så, at han blev dømt, fortrød han og leve-

rede de tredive sølvstykker tilbage til før-

stepræsterne og de ældste og sagde: 

”Jeg har syndet og forrådt uskyldigt blod!” 

Men de sagde blot: 

”Hvad kommer det os ved? Det må du selv 

klare.” 

Så kastede han sølvstykkerne ind i tem-

plet og gik sin vej. Derpå gik han hen og 

hængte sig. 

Førstepræsterne samlede sølvstykkerne 

op og sagde: 

”Det er ulovligt at lægge dem i tempelblok-

ken, eftersom det er blodpenge.” 

Så efter at have holdt råd købte de Potte-

magerens Mark for dem til begravelses-

plads for fremmede. Derfor kaldtes den 

mark for Blodmarken lige indtil i dag. 

Dermed gik det i opfyldelse, som blev sagt 

af profeten Jeremias: 

”Og de tog de tredive sølvstykker –  

prisen for ham, de satte en pris på,  

ham, Israels sønner satte en pris på – 

og de betalte dem for Pottemagerens Mark, 

sådan som Gud befalede mig.” 

 
Pilatus 

157. Jesus stod nu foran guvernøren, og 

denne udspurgte ham og sagde: 

”Du er så judæernes konge?”  

”Det siger du,” sagde Jesus. 

Men til anklagerne fra førstepræsterne og 

de ældste svarede han intet. Så siger Pila-

tus til ham:  

”Hører du ikke alt det, de vidner imod 

dig?” 

Men til guvernørens store forbløffelse sva-

rede han ham ikke så meget som et ord. 

158. Ved festen havde guvernøren den 

skik, at han løslod den af de mange 

fængslede, som de ønskede. Dengang var 

der en berygtet fange, der hed Jesus Ba-

rabbas. Da de nu var forsamlede, sagde 

Pilatus til dem: 

”Hvem ønsker I, at jeg løslader jer, Jesus 

Barabbas eller Jesus, som kaldes 
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Messias?” Han vidste jo godt, at det var på 

grund af misundelse, de havde udleveret 

ham.  

Pludselig, mens han nu sad dér på dom-

mersædet, sendte hans kone bud til ham: 

”Lad der ikke komme noget imellem dig og 

denne retfærdige. For i dag har jeg haft 

frygteligt mareridt om ham.” 

Imidlertid overbeviste førstepræsterne og 

de ældste folkeskaren om, at de skulle 

bede Barabbas fri, mens Jesus burde slås 

ihjel. Så da guvernøren tog ordet og 

spurgte dem:  

”Hvem af de to ønsker I, at jeg skal løslade 

jer”, svarede de: 

”Barabbas!” 

Pilatus sagde da til dem: 

”Hvad skal jeg så gøre med Jesus, han 

som kaldes Messias?” 

”Korsfæst ham!” svarede de alle som én. 

”Jamen, hvad ondt har han da gjort?” 

spurgte han. 

Men de råbte bare endnu højere: 

”Korsfæst ham!” 

159. Da Pilatus nu forstod, at han ikke 

kunne gøre mere, men at det var ved at 

komme til oprør, tog han noget vand, va-

skede sine hænder foran mængden og 

sagde: 

”Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det 

må I selv klare.” 

”Lad bare hans blod komme over os og 

over vores børn!” svarede hele folket. 

Så løslod han dem Barabbas, men Jesus 

lod han piske og udleverede ham så til at 

blive korsfæstet. 
 
Korsfæstelsen 

160. Så tog guvernørens soldater Jesus 

med ind i prætoriet og samlede hele ko-

horten foran ham. De tog tøjet af ham og 

iførte ham en purpurrød kappe, og så flet-

tede de en krone af tjørnegrene, som de 

satte på hans hoved. Så gav de ham et rør 

i hans højre hånd, bøjede knæ for ham og 

sagde spottende til ham: 

”Hil dig, judæernes konge!” 

Så spyttede de på ham, og de tog røret og 

slog ham i hovedet med det. Da de således 

havde hånet ham, tog de kappen af ham, 

gav ham hans eget tøj på og førte ham hen 

for at blive korsfæstet. 

Mens de gik med ham, stødte de på en 

mand fra Kyrene, der hed Simon, og ham 

tvang de til at bære hans kors. 

Så kom de til et sted, som kaldes Golgotha 

(det betyder Kraniestedet). Her gav de 

ham vin blandet med malurt, men da han 

havde smagt det, ville han ikke drikke det. 

Da de så havde korsfæstet ham, delte de 

hans tøj ved at kaste lod. Så satte de sig 

ned og holdt vagt over ham. Over hans ho-

ved satte de den skrevne anklage mod 

ham: JESUS JUDÆERNES KONGE. 

161. Sammen med ham korsfæstede de to 

røvere – den ene på hans højre, den anden 

på hans venstre hånd.  

Og de, der gik forbi spottede ham, rystede 

på hovedet ad ham og sagde: 

”Der har vi ham, som nedbryder templet 

og bygger det op på tre dage – red nu dig 

selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra 

korset!” 

På samme måde hånede førstepræsterne 

ham sammen med de ældste og sagde: 

”Andre har han reddet – sig selv kan han 

ikke redde. Israels konge! Lad ham nu 

stige ned fra korset, så vi kan tro på ham. 

Han satte sin lid til Gud, så lad Gud nu 

befri ham, hvis han ellers bryder sig om 

ham. Han har jo selv sagt: Jeg er Guds 

søn!” 
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Også røverne, der var blevet korsfæstet 

sammen med ham, hånede ham. 

 
Jesus’ død 

162. Fra den sjette time blev det mørkt 

over hele landet indtil den niende time. 

Omkring den niende time råbte Jesus 

med høj røst: 

”Eli! Eli, lama sabakhtani?” 

(Det betyder: Min Gud! Min Gud, hvorfor 

har du forladt mig?) 

Nogle af dem, der stod der, hørte det og 

sagde: 

”Han kalder på Elias.” 

En af dem løb straks efter hen og tog en 

svamp, som han fyldte med vineddike, 

satte den på et rør og gav ham noget at 

drikke. Men de andre sagde: 

”Vent lidt! Lad os se, om Elias kommer og 

redder ham.” 

Men Jesus skreg igen med høj røst og ud-

åndede.  

 

163. Og tænk engang, forhænget i templet 

blev flænget i to stykker fra øverst til ne-

derst. Jorden rystede og klipperne rev-

nede, ja, gravene åbnedes, så mange af de 

hensovede martyrers helliges legemer op-

stod. De gik ud af gravene, og efter hans 

opstandelse kom de ind i den hellige by og 

blev set af mange. 

Da centurionen, som holdt vagt over Je-

sus og de, der var sammen med ham, så 

jordskælvet og det, der skete, blev de me-

get bange og sagde: 

”Det menneske var virkelig Guds søn!” 

164. Der var en del kvinder på stedet, som 

så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra 

Galilæa og havde betjent ham. Blandt 

dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs 

og Josefs mor og Zebedæussønnernes 

mor. 
 
Jesus’ begravelse 

165. Da det blev aften, kom der en rig 

mand fra Arimathæa, der hed Josef, og 

som også selv var blevet oplært til Jesus. 

Han gik hen til Pilatus og bad om Jesus’ 

legeme, og Pilatus befalede, at det skulle 

udleveres. Så tog Josef legemet, svøbte 

det i et rent linnedklæde og lagde det i sin 

egen nye grav, som han havde hugget ud 

af klippen. Så rullede han en stor sten for 

gravåbningen og gik. Men Maria Magda-

lene og den anden Maria blev siddende 

lige overfor graven. 

 

166. Næste dag – det vil sige efter forbere-

delsesdagen – samledes førstepræsterne 

og farisæerne hos Pilatus og sagde: 

”Herre, vi er kommet i tanke om, at denne 

bedrager, mens han endnu levede, sagde: 

Efter tre dage vil jeg opstå. Befal derfor, at 

graven skal sikres indtil den tredje dag, så 

hans disciple ikke kommer og stjæler ham 

og påstår overfor folket, at han er opstået 

fra de døde. Så bliver det sidste bedrageri 

jo værre end det første.” 

Pilatus sagde til dem: 

”I har en vagt. Gå nu og gør graven så sik-

ker, som I kan.” 

Så gik de hen og sikrede graven, idet de 

forseglede stenen sammen med vagten. 

 
Jesus’ opstandelse fra de døde 

167. Da sabbatten var forbi, og det var ved 

at gry den første dag i ugen, kom Maria 

Magdalene og den anden Maria for at se 

til graven. Og tænk, der kom et stort jord-

skælv, og en engel fra Gud steg ned fra 

Himlen. Han gik lige hen og rullede stenen 
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væk og satte sig på den. Hans udseende 

var som lynild og hans lange kjole hvid 

som sne. De, som holdt vagt, rystede af 

angst for ham og faldt om, som om de var 

døde. 

Englen tog nu ordet og sagde til kvin-

derne: 

”I skal ikke være bange! Jeg ved godt, at I 

leder efter Jesus, den korsfæstede. Han er 

ikke her, han er opstået, som han sagde. 

Kom selv og se stedet, hvor han lå. Skynd 

jer nu og gå hen og fortæl hans disciple, 

at han er opstået fra de døde. Og hør her! 

han går i forvejen for jer til Galilæa, dér 

skal I møde ham. Husk det nu!” 

168. Så skyndte de sig væk fra graven 

med frygt og stor glæde, og de løb hen for 

at fortælle hans disciple om ham.  

Og tænk, på vejen mødte Jesus dem selv 

og sagde: 

”Godmorgen!” 

De løb hen til ham, greb hans fødder og 

tilbad ham. Så siger Jesus til dem: 

”I skal ikke være bange! Gå hen og fortæl 

mine brødre, at de skal tage til Galilæa. 

Dér skal de mødes med mig.” 

 
Vagterne købes 

169. Se, da de var gået, så kommer nogle 

fra vagten ind i byen, og de fortalte første-

præsterne alt, hvad der var sket. Så stak 

de hovederne sammen med ældsterådet 

og drøftede sagen. De forærede så en 

masse sølvstykker til soldaterne og sagde: 

”I skal sige, at hans disciple kom om nat-

ten og stjal ham, mens I sov. Hvis det 

kommer guvernøren for øre, skal vi nok 

overtale ham, så I ikke får problemer.” 

 

142 synteleias tou aiånos – egentlig æonens afslut-
ning. 

Så tog de imod pengene og gjorde, som de 

fik besked på. Derfor verserer dette rygte 

blandt judæerne indtil den dag i dag. 

 
Udsendelsen fra Galilæa 

170. De elleve disciple tog nu til Galilæa 

til det bjerg, Jesus havde udpeget for dem, 

og da de mødte ham, tilbad de ham. Dog 

var der nogen, som tvivlede. Jesus kom 

nu hen og talte til dem: 

”Al magt i himmel og på jord er blevet 

overdraget til mig,” sagde han. ”Gå nu ud 

og oplær alle de fremmede folk og døb dem 

i Gud Faders og Guds Søns og Den hellige 

Ånds navn. Lær dem at overholde alt, 

hvad jeg har belært jer om.  

Og husk, jeg er med jer alle dage indtil ti-

dernes ende.”142 
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Ifølge Lukas143 
 

Begyndelsen 
 
Højærværdige Theofilus.  

Nu, hvor så mange har påtaget sig opga-

ven med at nedskrive en beretning om de 

begivenheder, der er foregået iblandt os – 

de begivenheder, som øjenvidnerne, og de, 

der var blevet tjenere for fortællingen, fra 

begyndelsen overleverede til os - så har 

også jeg anset det for passende – efter nøje 

og metodisk at have gennemgået det hele 

fra begyndelsen – at skrive en til dig, for 

at du kan begribe den sande betydning af 

de fortællinger, du allerede er blevet un-

dervist i. 

 

Løftet til Zakarias 

2. Dengang Herodes var konge i Judæa, 

var der en præst, der hed Zakarias. Han 

var fra Abias afdeling. Han havde en kone 

af Arons slægt, hvis navn var Elisabet. 

Begge var de retsindige for Gud og efterle-

vede fuldt og helt alle Guds bud og befa-

linger. De havde ingen børn, da Elisabet 

var ufrugtbar, og begge var de højt oppe i 

årene.  

Nu skete det så engang, hvor han forret-

tede gudstjenesten ifølge sin tur i afdelin-

gen, at det faldt i hans lod, som det var 

skik blandt præsterne, at gå ind i Guds 

tempel og afbrænde røgelsesofferet. Uden-

for stod hele folkemængden og bad, mens 

røgelsesofferet foregik.  

 

143 Dette evangelium er muligvis den første bog af 
to, hvor den anden synes at være Apostlenes Ger-
ninger – jf. de to indledninger. Det er antageligt 

Da viste en Guds engel sig for ham lige til 

højre for røgelsesalteret. Zakarias blev be-

styrtet ved synet, og han blev frygtelig 

bange. Men englen sagde til ham:  

”Du skal ikke være bange, Zakarias! Din 

bøn er blevet hørt. Din kone Elisabet skal 

føde dig en søn, som du skal kalde Johan-

nes. Han skal være din glæde og fryd, og 

mange vil juble over hans fødsel, for han 

skal blive stor i Guds øjne. Vin og spiritus 

må han endelig ikke drikke – nej, han skal 

fyldes med hellig ånd lige fra sin mors liv. 

Han skal omvende mange af Israels søn-

ner til Jahve, deres Gud – ja, han skal gå 

frem foran Ham i Elias’ ånd og kraft for at 

vende fædres hjerter mod deres børn – 

ulydige mod retfærdiges visdom – og 

skabe et velforberedt folk for Gud.” 

”Men hvordan kan jeg vide, at det er 

sandt?” spurgte Zakarias englen, ”jeg er jo 

selv en gammel mand, og min kone er højt 

oppe i årene.” 

”Jeg er Gabriel!” svarede englen ham, ”det 

er mig, der står for Guds ansigt, og jeg 

blev udsendt for at tale med dig og bringe 

dig disse glædelige nyheder. Hør så her: 

du skal blive stum og ikke være i stand til 

at tale, indtil den dag, dette sker, fordi du 

ikke troede på min fortælling, som vil blive 

opfyldt til sin tid!” 

Imidlertid ventede folket på Zakarias, og 

de undrede sig over, at han var forsinket 

inde i templet. Da han endelig kom ud, 

kunne han ikke tale til dem, så de forstod, 

at han havde haft et syn inde i templet. 

blevet til engang i 80’erne. Det bygger på Markus 
og Matthæus, men har en hel del særstof derud-
over. 
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Han gjorde tegn til dem, men han forblev 

stum. 

Da hans tjenestetid var omme, tog han 

hjem. Kort efter blev hans kone Elisabet 

gravid, og hun skjulte sig i fem måneder, 

idet hun tænkte: Således har Gud gjort 

imod mig, dengang han så til mig for at 

borttage min skam blandt mennesker. 

 

Løftet til Mariam 

3. Da Elisabeth var i sjette måned, blev 

englen Gabriel udsendt af Gud til en by i 

Galilæa, der hed Nazareth, til en jomfru, 

der var forlovet med en mand, hvis navn 

var Josef. Han var af kong Davids hus. 

Jomfruens navn var Mariam. Englen gik 

ind til hende og sagde: 

”Hil dig, du som er benådet! Gud er med 

dig! du, velsignede blandt kvinder!” 

Mariam blev bestyrtet over de ord og spe-

kulerede på, hvad denne hilsen mon 

skulle betyde.  

”Du skal ikke være bange, Mariam!” fort-

satte englen, ”for du har fundet nåde for 

Gud. Hør her, du skal blive med barn og 

føde en søn, og du skal give ham navnet 

Jesus. Han skal blive stor og kaldes Den 

Højestes søn, og Jahve vor Gud skal 

skænke ham hans forfar Davids trone. 

Han skal herske over Jakobs hus i al evig-

hed – ja, der skal ikke være ende på hans 

rige.” 

”Men … hvordan skulle det gå til?” 

spurgte Mariam, ”jeg har jo ikke været 

sammen med nogen mand.” 

”Hellig ånd skal komme over dig,” svarede 

englen, ”den højestes kraft skal over-

skygge dig. Derfor skal din nyfødte også 

kaldes hellig, Guds søn. Og hør her, din 

slægtning Elisabet er også blevet gravid 

med en søn i sin høje alderdom. Nu er 

hun, som de kaldte ufrugtbar, i sjette må-

ned, fordi ingen fortælling fra Gud er uden 

virkning.” 

”Jeg er Guds slavinde,” sagde Mariam, 

”må det gå mig, som du siger.” 

Så forlod englen hende. 

 

Mariams lovsang 

4.  Samme dag brød Mariam op og tog i al 

hast op i bjergene - til en by i Judæa. Her 

gik hun ind i Zakarias’ hus og hilste på 

Elisabeth. Da Elisabet hørte Mariams hil-

sen, hoppede barnet i hendes mave og Eli-

sabet blev fyldt med hellig ånd, så hun 

råbte med høj stemme: 

”Velsignet er du blandt kvinder – velsignet 

er din livsfrugt! Hvoraf kommer det sig, at 

min Herres mor måtte komme til mig? 

Forstår du, da lyden af din hilsen nåede 

mine ører, hoppede barnet i min mave af 

lutter glæde. Velsignet være hun, som 

havde tillid til, at det, som blev fortalt 

hende af Gud, også vil gå i opfyldelse.” 

 

5. Da sagde Mariam: 

”Min sjæl højlover Jahve, 

min ånd jubler over Gud, min frelser og 

befrier.  

For han så til sin slavindes ydmygelse.  

Ja, tænk! Fra nu af vil alle slægter kalde 

mig velsignet, 

fordi Den Mægtige har gjort store ting 

imod mig. 

Helligt er hans navn – 

hans barmhjertighed varer fra slægt til 

slægt 

mod dem, der viser ham ærefrygt. 
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Han har vist styrke med sin arm - 

inderligt hovmodige har han splittet. 

Regenter har han stødt fra troner – 

mens han har ophøjet undertrykte. 

Sultne har han fyldt med gode gaver, 

og sendt rige tomhændet bort. 

Han har taget sig af sit barn, Israel - 

har ikke glemt sin barmhjertighed, 

som dengang han talte til vore forfædre – 

til Abraham og hans børn til evig tid.” 

 

Mariam blev hos Elisabet i omkring tre 

måneder, hvorefter hun vendte tilbage til 

sit hjem. 

 

Johannes’ fødsel 

6. Nu kom så tiden for Elisabeth, hvor 

hun skulle føde, og hun fødte en søn. Da 

hendes naboer og slægtninge hørte om, 

hvordan Gud beviste sin store nåde mod 

hende, glædede de sig sammen med 

hende.  

På ottendedagen kom de så for at om-

skære barnet og de opkaldte ham efter 

hans far Zakarias. Men hans mor sagde 

dem imod: 

”Nej, han skal hedde Johannes.” 

”Der er slet ingen blandt dine slægtninge, 

der bærer det navn,” sagde de til hende, 

og så gjorde de tegn til hans far og spurgte 

om, hvad han ville kalde ham. Han bad 

om en tavle og skrev: Hans navn er Jo-

hannes. Det undrede dem alle. 

I det samme åbnedes hans mund og 

tunge, så han kunne tale, og han velsig-

nede Gud. Alle, der boede omkring dem, 

blev ramt af ærefrygt, og i hele Judæas 

bjergegn gik snakken om alle disse 

 

144 Symbol på kraft. 

fortællinger. Alle, der hørte dem blev ramt 

i hjertet og sagde: Hvad mon dette barn 

dog skal blive til? Guds hånd var jo virke-

lig med ham. 

 

Zakarias’ lovsang 

7. Barnets far Zakarias blev fyldt med hel-

lig ånd og prædikede således: 

”Velsignet er Jahve, Israels Gud,  

fordi han har besøgt sit folk og forløst det. 

Han opstillede et befrielseshorn144 for os 

i sin tjener Davids hus - 

ganske som han i tidernes morgen har talt  

gennem de hellige profeters mund: 

Ja, frihed fra vore fjender – 

fra deres hænder, som afskyr os. 

Alt sammen for at udøve barmhjertighed 

mod vore fædre 

og huske på sin hellige pagt – 

den ed, han svor til vor far Abraham. 

Befriet fra vore fjenders hånd 

ville han give os lejlighed at tjene ham 

uden frygt –  

med ærefrygt og retfærdighed for hans an-

sigt 

alle vore livs dage. 

Og du, barnlille, skal kaldes den højestes 

profet. 

Du skal gå foran Herren  

og berede hans vej: 

At gøre hans folk bekendt med frelsen 

i kraft af deres tilgivelse - 

i kraft af vor Guds inderlige barmhjertig-

hed, 

der vil besøge os som en solopgang fra det 

høje 
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for at skinne på dem, der sidder i mørke 

og i dødens skygge – ja, for at styre vore 

skridt ind på fredens vej.” 

 

Barnet voksede op og blev styrket i ånden. 

Han opholdt sig i ørkenen, indtil den dag, 

hvor han stod frem for Israel. 

 

Jesus’ fødsel 

8. Det var på den tid, hvor der udgik et 

dekret fra Cæsar Augustus om at regi-

strere hele verden. Denne registrering var 

den første, der fandt sted, mens Kyrenius 

regerede i Syrien. Alle rejste til deres 

hjemby for at blive registreret.  

Også Josef tog afsted fra Galilæa, fra byen 

Nazareth, til Judæa, til Davids by, Betle-

hem, eftersom han var af Davids hus og 

slægt, for at lade sig registrere sammen 

med, sin forlovede Mariam, der var høj-

gravid.  

9. Mens de var dér, oprandt dagen, hvor 

hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den 

førstefødte, svøbte ham ind og måtte 

lægge ham i et fodertrug, eftersom der 

ikke var plads til dem på kroen. 

I det samme område lå der nogle hyrder 

ude på marken og holdt nattevagt over de-

res hjord. Pludselig stod Guds engel hos 

dem, og Guds stråleglans lyste omkring 

dem, så de blev fyldt med rædsel. Men 

englen sagde til dem: 

”I skal ikke være bange. Hør her, det er en 

stor glæde, jeg forkynder for jer – en 

glæde, som skal overgå hele folket: I dag 

er jeres frelser blevet født i Davids by. Han 

er Messias, Gud selv. Dette er jeres tegn: 

I skal finde et lille barn, som er svøbt ind 

og ligger i et fodertrug.” 

Pludselig var der sammen med englen en 

kæmpemæssig himmelsk hærskare, der 

lovpriste Gud: 

”Ære være Gud i det højeste! 

Fred på jorden blandt mennesker - 

til hans velbehag! 

10. Mens englene forlod dem og tog tilbage 

til Himlen, snakkede hyrderne sammen. 

En sagde:  

”Lad os da tage til Betlehem og se, om det, 

som Gud har fortalt os, er blevet til virke-

lighed.” 

Så skyndte de sig derhen og fandt både 

Mariam og Josef og det lille barn, der lå i 

fodertruget. Da de havde set det, fortalte 

de vidt og bredt om den historie, der var 

blevet fortalt dem om dette lille barn, så 

alle, der hørte det, blev forundrede over 

det, hyrderne fortalte dem. Men Mariam 

gemte hele historien i sit hjerte og funde-

rede over den. Så vendte hyrderne tilbage, 

mens de ærede og lovpriste Gud for alt, 

hvad de havde hørt og set – det var gan-

ske, som det var blevet fortalt dem. 

 

Omskærelse og navngivning 

11. Da der var gået otte dage, så han 

skulle omskæres, fik han navnet Jesus, 

sådan som han var blevet kaldt af englen 

allerede før, han blev undfanget. 

 

Fremstilling og offer 

12. Da deres renselsesperiode var forbi 

ifølge Moseloven, tog de ham op til Jeru-

salem for at fremstille ham for Gud, sådan 

som det er skrevet i Guds lov: alt af mand-

køn, der åbner mors liv, skal kaldes helligt 

for Gud. Ydermere skulle de give en offer-

gave i henhold til det, som er foreskrevet i 
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Guds lov: et par turtelduer eller bare to 

unge duer. 

 

Simeon og Anna 

13. Se, i Jerusalem boede der en mand, 

der hed Simeon – en både retfærdig og 

hengiven mand, der længtes efter Israels 

trøst. Hellig ånd kom ofte over ham, og 

den havde åbenbaret ham, at han ikke 

skulle se døden, før han havde set Guds 

Messias. Fyldt af ånd kom han ind i tem-

plet, netop på den tid, hvor hans forældre 

kom ind med det lille Jesusbarn, for at 

gøre med ham, som det var skik og brug 

ifølge loven. Så tog han ham i sine arme, 

lovpriste Gud og sagde: 

”Lad nu blot din slave gå bort i fred, Herre, 

sådan som du har sagt.  

For mine øjne har set din frelse,  

som du har forberedt for alle folkeslagene.  

Et åbenbarelsens lys for fremmede folk  

til ære for dit folk, Israel.” 

Hans far og mor undrede sig over, hvad 

der blev sagt om ham, så Simeon velsig-

nede dem og sagde til hans mor Mariam: 

”Se, dette barn er udset til fald og til op-

rejsning for mange i Israel og som et tegn, 

der vækker modsigelse. Også din sjæl skal 

et sværd gennemtrænge, så mange af 

hjertets inderste tanker skal blive åben-

baret.” 

14. Og der var profeten Anna, Fanuels 

datter af Asers stamme. Hun havde nået 

en meget høj alder. Efter at have levet 

sammen med sin mand i syv år efter sin 

jomfru-stand, havde hun nu været enke i 

omkring 84 år. Hun forlod aldrig templet, 

men gjorde tjeneste under bøn og faste – 

dag og nat. Hun trådte frem i samme 

stund, lovpriste Gud og talte om Jesus til 

alle, der længtes efter Jerusalems forløs-

ning. 

 

15. Da de nu havde udført alt i henhold til 

Guds lov, vendte de tilbage til Galilæa – til 

deres egen by Nazareth, hvor det lille barn 

voksede til og blev stærkt. Han blev fyldt 

med visdom, og Guds nåde var over ham. 

 

I templet i Jerusalem 
16. Hvert år tog Jesus’ forældre til Jeru-

salem til påskehøjtiden. Også da han blev 

12 år, tog de derop i henhold til skikken 

omkring højtiden. Da højtidsdagene var 

omme, tog de tilbage, men knægten blev i 

Jerusalem, hvilket hans forældre ikke 

vidste noget om. De havde ment, at han 

var et sted i rejseselskabet, så de havde 

rejst en hel dag, før de begyndte at lede 

efter ham blandt slægtninge og bekendte. 

Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage 

til Jerusalem og ledte efter ham. Først ef-

ter tre dage fandt de ham endelig i tem-

plet, hvor han sad midt blandt lærerne, 

som han lyttede til og også udspurgte. 

Alle, der hørte på ham, var forbavsede 

over hans forstandige svar. Da hans for-

ældre fik øje på ham, blev de ude af sig 

selv, og hans mor sagde til ham: 

”Barn dog! Hvorfor har du gjort dette mod 

os? Hør her, din far og jeg har ledt efter 

dig med smerte.” 

”Hvorfor ledte I efter mig?” spurgte han 

dem, ”vidste I da ikke, at jeg bør være i 

min fars hus?” 

Men de forstod ikke et ord af, hvad han 

sagde til dem. 
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Så fulgte han med dem og kom til Naza-

reth og var lydig imod dem. Men hans mor 

gemte alt, hvad der var blevet sagt i sit 

hjerte. 

Og Jesus gik frem i visdom og modenhed 

- yndefuld for Gud og for mennesker. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 Egentlig: ’alt kød’. 

Indvielsen 

 

 

Johannes 

17. I Cæsar Tiberius’ 15. regeringsår var 

Pontius Pilatus  guvernør i Judæa og He-

rodes tetrark i Galilæa samtidig med at 

hans bror Filip var tetrark i Ituræa og Tra-

konitis, og Lysanias tetrark over Abilene. 

Samtidig var Annas og Kaiafas førstepræ-

ster.  

Da kom Guds fortælling til Johannes, Za-

karias’ søn ude i ørkenen. Så han tog 

rundt i hele omegnen omkring Jordan og 

forkyndte omvendelsesdåb med henblik 

på tilgivelse, ganske som det står skrevet 

i bogen med profeten Jesajas’ ord: 

”En stemme råber i ørkenen: 

Bered Herrens vej – gør hans stier jævne. 

Hver dal skal opfyldes –  

hvert bjerg og hver bakke skal jævnes. 

Det krumme gøres lige – 

det ujævne til en farbar vej - 

ja, hele verden145 skal opleve Guds frelse.” 

Men til skarerne, der nu kom ud for at 

blive døbt af ham sagde han: 

”Slangeyngel! Hvem har bildt jer ind, at I 

kunne flygte fra den kommende vrede? 

Nej, bær hellere den frugt, som svarer til 

jeres omvendelse! Begynd nu ikke at 

mene om jer selv, at jeres forfar er Abra-

ham, for jeg siger jer: Gud kan lige så godt 

oprejse børn til Abraham af de sten her! 

Øksen ligger allerede klar ved foden af 

træerne, så hvert træ, der ikke bærer den 

gode frugt, hugges om og kastes på bålet!” 
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”Hvad skal vi så gøre?” spurgte skarerne 

ham. 

”Den, som har to kapper,” svarede han 

dem, ”skal dele med ham, der ingen har. 

Den, som har mad, skal gøre det samme.” 

18. Der kom også toldere for at blive døbt, 

og de spurgte ham: 

”Mester, hvad skal vi gøre?” 

”Opkræv aldrig mere, end I er berettiget 

til,” sagde han til dem. 

Der var også soldater, som spurgte ham: 

”Hvad skal vi så gøre?” 

”Udnyt aldrig nogen”, sagde han til dem, 

”anklag aldrig nogen uden grund, og vær 

tilfredse med jeres løn.” 

 

19. Nu var folk fulde af forventning, og alle 

spekulerede i deres stille sind på, om Jo-

hannes dog ikke skulle være Messias. 

Hertil svarede Johannes dem alle: 

”Jeg døber jer med vand. Men der kommer 

én, som er mægtigere end mig – én, hvis 

sandalrem jeg ikke er værdig til at løse. 

Han skal døbe jer med hellig ånd og ild. 

Han har forken i hånden, så han kan 

rense sin tærskeplads og samle hveden i 

sin lade. Avnerne derimod vil han brænde 

med en uudslukkelig ild!” 

Også med mange andre billeder forma-

nede han, mens han forkyndte friheds-

budskabet for folket. 

Men da han så irettesatte tetrarken Hero-

des angående Herodias, hans brors kone 

og angående alt det onde, Herodes havde 

gjort, føjede denne til alt dette, at han 

satte Johannes i fængsel. 

 

 

Jesus’ dåb 

20. Mens hele folket nu blev døbt, skete 

det, at også Jesus blev døbt, og da han 

havde bedt, åbnedes Himlen og den hel-

lige ånd dalede ned på ham i form af en 

due, og der lød en stemme fra Himlen: 

”Du er min søn, min elskede – min fryd og 

min glæde.” 

 

Jesus’ anetavle 

21. Jesus selv begyndte sin gerning, da 

han var omkring 30 år, og var efter si-

gende søn af Josef, søn af Eli, søn af Mat-

that, søn af Levi, søn af Melki, søn af Jan-

nai, søn af Josef, søn af Mattathias, søn 

af Amos, søn af Nahum, søn af Esli, søn 

af Naggai, søn af Maath, søn af Mat-

tathias, søn af Semein, søn af Josek, søn 

af Joda, søn af Joanan, søn af Rhesa, søn 

af Zorobabel, søn af Salatiel, søn af Neri.  

22. Han var søn af Melkhi, søn af Addi, 

søn af Kosam, søn af Elmadam, søn af Er, 

søn af Jesus, søn af Eliezer, søn af Jorim, 

søn af Matthat, søn af Levi, søn af Simeon, 

søn af Juda, søn af Josef, søn af Jonan, 

søn af Eliakim, søn af Melea, søn af 

Menna, søn af Mattatha, søn af Nathan, 

søn af David. 

23. Han var søn af Isaj, søn af Obed, søn 

af Boaz, søn af Sala, søn af Naasson, søn 

af Aminadab, søn af Admin, søn af Arni, 

søn af Esrom, søn af Perez, søn af Juda. 

24. Han var søn af Jakob, søn af Isak, søn 

af Abraham, søn af Thara, søn af Nakor, 

søn af Seruk, søn af Ragau, søn af Falek, 

søn af Eber, søn af Sala, søn af Kainan, 

søn af Arfaxad, søn af Sem, søn af Noah, 

søn af Lemek, søn af Methusalem, søn af 

Enok, søn af Jared, søn af Maleleel, søn af 
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Kainan, søn af Enosh, søn af Set, søn af 

Adam, søn af Gud.  

 

Jesus udfordres  

25. Fuld af hellig ånd vendte Jesus nu til-

bage fra Jordan, og ånden førte ham ud i 

ørkenen, hvor han skulle udfordres af 

djævelen i fyrre dage. Han spiste intet i de 

dage, og da de var forbi led han af sult. Så 

sagde djævelen til ham: 

”Hvis du er Guds søn, så sig til denne 

sten, at den skal blive til et brød.” 

”Der står skrevet:” svarede Jesus, ”Men-

nesket skal ikke leve af brød alene.” 

26. Så førte djævelen ham op og viste ham 

i et nu alle verdens riger og sagde til ham: 

”Jeg vil give dig magten over alt dette og al 

dets herlighed, for mig er den blevet 

skænket, og jeg kan give den til hvem, jeg 

vil. Så hvis du bare vil tilbede mig, vil alt 

dette blive dit.”  

”Der står skrevet:” svarede Jesus ham, 

”Du skal tilbede Jahve din Gud – kun ham 

skal du tjene.” 

27. Nu førte han ham så til Jerusalem, 

stillede ham op på templets tinde og sagde 

til ham: 

”Hvis du er Guds søn, så kast dig ned her-

fra. Der står jo skrevet: Han skal give sine 

engle befaling om at passe på dig. De skal 

bære dig på hænder, så din fod ikke støder 

på nogen sten.” 

”Det er blevet sagt: Du skal ikke udfordre 

Jahve din Gud!” svarede Jesus. 

28. Da djævelen havde afsluttet alle sine 

fristelser, forlod han ham - indtil videre. 

Jesus vendte imidlertid med åndens kraft 

tilbage til Galilæa, hvor rygtet om ham 

bredte sig i hele omegnen. Han underviste 

i deres synagoger og blev lovprist af alle. 
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I Galilæa og omegn 
 

 

I Nazareth 

29. Så kom han til Nazareth, hvor han var 

vokset op. Som sædvanlig gik han ind i 

synagogen på sabbatten. Han rejste sig 

for at læse op, og man gav ham profeten 

Jesajas’ bogrulle. Han rullede bogen ud og 

fandt det sted, hvor der står skrevet: 

”Guds ånd er over mig,  

fordi han har salvet mig  

til at fortælle godt nyt for fattige.  

Han har sendt mig ud for at erklære frihed 

for fanger – 

for at give blinde deres syn tilbage –  

ja, for at sende undertrykte i frihed 

og erklære et nådeår fra Jahve.” 

Da han havde rullet bogen sammen og gi-

vet den til tjeneren, satte han sig ned, og 

alles øjne i synagogen var rettet imod 

ham. Så begyndte han: 

”I dag er dette skriftord gået i opfyldelse 

for øjnene af jer,” sagde han til dem. Og 

alle roste ham og undrede sig over de liv-

salige ord, der udgik af hans mund. For 

som de sagde: 

”Er det ikke Josefs søn?” 

”Ja, I vil sikkert bruge dette ordsprog om 

mig,” sagde han så, ”Læge, læg dig selv! 

Gør det samme her i din hjemby, som vi 

har hørt, skulle være foregået i Ka-

pernaum! Men jeg kan godt sige jer, at in-

gen profet er velset i sin hjemby, og jeg si-

ger jer, som sandt er, at der var mange 

enker i Israel i Elias’ dage, dengang Him-

len var lukket i tre et halvt år, så der kom 

stor hungersnød over hele landet. Dog, til 

ingen af dem blev Elias sendt, men til en 

enke i Sarepta i Sidon. På samme måde 

var der mange spedalske i Israel på profe-

ten Elisas tid, men ingen af dem blev ren-

set – det gjorde til gengæld syreren Naa-

man.” 

Da de hørte dette, blev alle i synagogen 

voldsomt vrede, så de rejste sig, og smed 

ham ud af byen. De førte ham endda hen 

til skrænten af det bjerg, deres by var byg-

get på, for at kaste ham ud over den, men 

han banede sig vej imellem dem og gik. 

 

I Kapernaum 

30. Så tog han ned til Kapernaum, en by 

i Galilæa, hvor han underviste dem på 

sabbatten, så de blev ude af sig selv af for-

undring over hans undervisning, fordi 

hans ord havde magt. For eksempel var 

der i synagogen en mand, der havde en 

uren dæmonånd, og han skreg højt: 

”Ha! Hvad vil du mig, Jesus nazarener? Er 

du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, 

hvem du er, Guds hellige!" 

”Så hold dog mund!” truede Jesus ad ham 

og fortsatte: ”kom ud af ham!” Dæmonen 

kastede så manden ind midt imellem dem 

og kom ud af ham uden at gøre ham for-

træd. 

Alle blev ramt af ærefrygt og sagde til hin-

anden: 

”Hvad er nu det for en historie, at han li-

gefrem befaler over urene ånder med magt 

og styrke, så de kommer ud?” 

Og rygtet om ham spredtes til hvert hjørne 

af det omliggende land. 

31. Efter at have forladt synagogen tog 

han ind i Simons hus, hvor Simons svi-

germor lå i sengen med høj feber. De bad 

ham om at hjælpe hende, og han stillede 
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sig over hende og truede ad feberen, så 

den forlod hende. Så stod hun op og be-

gyndte straks at servere for dem.  

32. Ved solnedgang kom de til ham med 

alle, der døjede med forskellige syg-

domme. Han lagde hænderne på hver og 

en af dem og helbredte dem. Fra mange 

kom der dæmoner ud, der råbte og skreg: 

Du er Guds søn! Dem truede han til tavs-

hed, fordi de godt vidste, at han var Mes-

sias. 

33. Da det blev morgen tog han ud til et 

ensomt sted, men skarerne ledte efter 

ham, og de kom ud til ham for at holde på 

ham, så han ikke skulle forlade dem. Så 

sagde han til dem: 

”Jeg skal også hen til de andre byer for at 

fortælle frihedsbudskabet om Guds rige. 

Det er jo det, jeg er sendt ud for.” 

34. Derfor prædikede han også i Judæas 

synagoger. 

 

Simons kald 
Engang hændte det, mens han stod ved 

Genesarethsøen, at folkeskaren trængte 

sig om ham for at høre Guds fortælling. 

Så fik han øje på to både, der lå ved bred-

den. Fiskerne havde forladt dem og var 

ved at rense deres net. Han gik ombord i 

en af bådene – det var Simons - og bad 

ham om at lægge lidt fra land. Så satte 

han sig ned og begyndte at undervise ska-

rerne fra båden. 

Da han var færdig med at tale, sagde han 

til Simon: 

”Læg ud på dybet og kast jeres net ud til 

fangst.” 

”Mester,” svarede Simon, ”vi har kæmpet 

hele natten uden at fange noget, men på 

dit ord skal jeg nok kaste nettene ud.” 

Da de så havde gjort det, fangede de så-

dan en masse fisk, at deres net revnede 

ved det. De måtte gøre tegn til deres kam-

merater i den anden båd om at komme og 

hjælpe dem, og de kom og fyldte begge 

både, så de var nær ved at synke. 

Efter den oplevelse faldt Simon Petrus på 

knæ for Jesus og sagde:  

”Gå bort fra mig, Herre! for jeg er en syn-

dig mand.” 

Han var jo grebet af rædsel ligesom alle 

dem, der var sammen med ham over den 

fisketur, de havde oplevet. Det samme 

gjaldt Zebedæus’ sønner Jakob og Johan-

nes, der var Simons kammerater. 

”Du skal ikke være bange!” sagde Jesus 

så til Simon, ”fra nu af skal du fange men-

nesker.” 

Så lagde de bådene på land, forlod alt og 

gik med ham. 

 

En spedalsk 

35. Se, engang, mens han var i en af by-

erne, kom der en mand, der var fuld af 

spedalskhed. Han havde set Jesus og 

faldt ned for ham og bad: 

”Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.” 

Så rakte Jesus hånden frem, rørte ved 

ham og sagde: 

”Det vil jeg da. Bliv ren!” Og straks forlod 

spedalskheden ham. 

Jesus pålagde ham ikke at fortælle det til 

nogen: 

”Nej, gå hen og vis dig for præsten og giv 

den offergave for din renselse, som Moses 

har befalet som et vidnesbyrd for dem.” 
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36. Men nu gik rygtet om ham endnu 

mere omkring, så der ankom store skarer 

for at lytte til ham og for at blive helbredt 

for deres sygdomme. Selv trak han sig 

imidlertid tilbage til ørkenen for at bede. 

 

En lam 

37. Nu hændte det en af de dage, Jesus 

underviste, at der sad nogle farisæere og 

jurister omkring ham. De var dukket op 

fra alle landsbyerne i Galilæa og Judæa og 

også fra Jerusalem. Guds kraft var over 

Jesus, så han kunne helbrede, og se, nu 

kommer der nogle mænd bærende på et 

menneske, der lå på en båre. Han var lam, 

og de ledte efter en mulighed for at komme 

ind og stille ham foran Jesus. Da de ikke 

kunne finde ud af at få ham ind på grund 

af skaren, gik de op på taget og firede ham 

ned mellem tagstenene med madras og 

det hele – ned lige midt foran Jesus. Da 

Jesus så deres gåpåmod, sagde han: 

”Menneske! Du er tilgivet!” 

Nu begyndte teologerne og farisæerne at 

diskutere: 

”Hvad er det for en blasfemisk snak?” 

sagde de, ”hvem kan tilgive mennesker 

andre end Gud alene?” 

Da Jesus forstod, hvad det var, de disku-

terede, sagde han til dem: 

”Hvordan kan I diskutere sådan i jeres 

hjerter? Hvad er nemmest at sige: Du er 

tilgivet – eller: Rejs dig op og gå? Men nu 

kan I lære, at Menneskesønnen har magt 

på jorden til at tilgive.” Så siger han til den 

lamme: 

”Jeg befaler dig, rejs dig op, tag din ma-

dras og gå hjem!” 

 

146 paradoxa – egentlig ’imod det ordentlige’. 

Med det samme rejste han sig op for næ-

sen af dem, tog det, han havde ligget på 

og gik syngende hjem, mens han priste 

Gud. 

Alle blev ude af sig selv. De priste Gud og 

fyldt med ærefrygt sagde de: 

”Det er dog helt utroligt,146 hvad vi har op-

levet i dag.” 

 

Omgangskredsen 

38. Da Jesus bagefter gik ud, fik han øje 

på en tolder, der hed Levi. Han sad ved sin 

toldbod, og han sagde til ham: 

”Kom med mig!” 

Så rejste han sig op, forlod det hele og gik 

med ham.  

Senere afholdt Levi en større reception for 

ham hjemme hos sig selv, hvor der var 

samlet en hel del toldere og andre, der lå 

til bords med ham. Det skumlede farisæ-

erne og deres teologer over og sagde til 

hans disciple: 

”Hvorfor i alverden spiser og drikker I 

sammen med toldere og forbrydere?” 

”De raske har ikke brug for læge,” svarede 

Jesus dem, ”men det har de syge. Jeg er 

ikke kommet for at kalde retfærdige, men 

forbrydere til omvendelse.” 

39. ”Johannes’ disciple faster mange 

gange og fremsiger bønner, ligesom fari-

sæernes gør det,” sagde de til ham, ”men 

dine æder og drikker bare løs.” 

”Kan brudesvendene holde faste, mens 

brudgommen er sammen med dem?” 

spurgte Jesus dem. ”Nej, men der skal 

komme dage, hvor brudgommen skal ta-

ges fra dem. Til den tid skal de faste.”  

Han fortalte dem også følgende fortælling: 
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”Ingen river en lap af et nyt stykke tøj og 

sætter den på en gammel jakke. Gør man 

det, river man ikke blot det nye i stykker, 

men det gamle vil slet ikke passe til det 

nye stykke. 

Der er heller ingen, der kommer ny vin på 

gamle lædersække. Gør man det, vil den 

nye vin sprænge lædersækkene, så vinen 

bliver spildt og lædersækkene går i styk-

ker. Nej, ny vin skal på nye lædersække. I 

øvrigt er der ingen, der har smagt den 

gamle, som ønsker at drikke den nye. For 

som man siger: Den gamle er alligevel 

bedre.” 

 

Sabbatsbuddet 

40. Det hændte på en sabbat, hvor han 

gik gennem nogle kornmarker, at hans di-

sciple plukkede og spiste af aksene efter 

at have renset dem med hænderne. Det 

fik nogle af farisæerne til at reagere: 

”Hvorfor gør I noget, der er forbudt på 

sabbatten?” 

”Sig mig, har I overhovedet ikke læst, 

hvad David gjorde, dengang han selv og 

de, der var sammen med ham, blev 

sultne,” svarede Jesus dem, ”hvordan han 

gik ind i Guds hus, tog alterbrødene, spi-

ste af dem og gav til dem, der var sammen 

med ham – det brød, som det ellers kun 

var tilladt præsterne at spise?” 

Samme dag fik han øje på én, der arbejde 

på sabbatten og sagde til ham: 

”Hvis du ved, hvad du gør, er du velsignet. 

Men hvis du ikke ved, hvad du gør, er du 

forbandet – en lovbryder.” 

Henvendt til farisæerne sagde han: 

”Menneskesønnen er herre over sabbat-

ten!” 

41. En anden sabbat hændte det, da han 

gik ind i synagogen for at undervise, at 

der var et menneske, hvis højre hånd var 

forkrøblet. Teologerne og farisæerne holdt 

øje med ham, for at se, om han ville hel-

brede på en sabbat, så de kunne finde no-

get at anklage ham for. Jesus vidste imid-

lertid alt om deres rænker, så han sagde 

til manden med den forkrøblede hånd: 

”Rejs dig op og stil dig her i midten.” Det 

gjorde han så. 

”Nu spørger jeg jer,” sagde Jesus til dem, 

”er det tilladt at gøre godt eller ondt på 

sabbatten – at redde liv eller at ødelægge 

liv?” Efter at have set rundt på dem alle 

sammen, sagde han til manden: 

”Stræk din hånd frem!” 

Det gjorde han så, og hans hånd var hel-

bredt. 

Det blev de andre til gengæld rasende over 

og diskuterede med hinanden om, hvad 

de dog skulle stille op med Jesus. 

 

Disciplene 

42. På den tid hændte det engang, at Je-

sus gik ud i bjergene for at bede – ja, han 

tilbragte hele natten i bøn til Gud. Morge-

nen derpå tilkaldte han sine disciple, og 

han udvalgte tolv af dem, som han også 

kaldte apostle. Det var Simon, som han 

kaldte Petrus og hans bror Andreas – det 

var Jakob og Johannes, Filip og Bartholo-

mæus, Matthæus og Thomas, Jakob, Al-

fæus’ søn og Simon, som blev kaldt Zelo-

ten, Judas, Jakobs søn og Judas Iskariot, 

som senere blev forræder. 

Da han var kommet ned sammen med 

dem, stillede han sig på et fladt sted, hvor 

en stor skare af hans disciple stod 
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sammen med en stor menneskemængde 

fra hele Judæa og Jerusalem og fra kysten 

ved Tyrus og Sidon. De var kommet for at 

høre ham og for at blive helbredt for deres 

sygdomme. Også de, der var besat af 

urene ånder, blev helbredt. Alle forsøgte 

at komme i berøring med ham, for der ud-

gik en kraft fra ham, der helbredte alle. 

 

Tale til disciplene 

43. Så løftede han blikket mod sine disci-

ple og sagde: 

”Velsignet er I fattige, for Guds rige er je-

res! 

Velsignet er I, som sulter nu, for I skal 

blive mætte! 

Velsignet er I, som nu græder, for I skal 

le! 

44. Velsignet er I, når mennesker afskyr 

jer, og når de udelukker jer og fornærmer 

jer og tramper på jeres navn som et ondt 

navn på grund af Menneskesønnen. På 

den sidste dag skal I juble og springe højt 

af glæde, for hør engang: jeres løn er stor 

i Himlen. Det var jo sådan, deres fædre 

behandlede profeterne.  

Men forbandet er I rige, I har allerede fået 

jeres trøst! 

45. Forbandet er I, som er mætte nu, for I 

skal sulte! 

Forbandet er I, som nu ler, for I skal sørge 

og græde! 

Forbandet er I, når alle mennesker taler 

godt om jer. Det var jo sådan deres fædre 

behandlede de falske profeter. 

Nej, til jer, der kan høre, siger jeg: 

Elsk jeres fjender – gør godt imod dem, 

der afskyr jer!  

46. Velsign dem, der forbander jer og bed 

for dem, der mishandler jer. Tilbyd også 

den anden kind til ham, der slår jer på 

den ene og behold ikke selv din kjortel, 

men giv den til ham, der stjæler din 

kappe.  

47. Giv enhver, der beder dig om noget, og 

kræv aldrig det tilbage, som nogen har 

stjålet fra dig.  

Hvad I ønsker, at mennesker skal gøre 

mod jer, skal I også gøre mod dem. 

Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvor 

er så nåden i det? Selv forbryderne elsker 

jo dem, der elsker dem. 

Hvis I kun gør godt mod dem, der gør godt 

mod jer, hvor er så nåden i det? Det 

samme gør forbryderne jo. 

Hvis I kun låner ud til dem, I forventer at 

få lånet tilbage fra, hvor er så nåden i det? 

Selv forbrydere låner ud til forbrydere, for 

at de kan få det samme tilbage igen. 

Nej, elsk jeres fjender, gør det gode og lån 

ud uden at forvente noget til gengæld – så 

skal jeres belønning blive stor - ja, I skal 

være Den Højestes sønner, for han er selv 

venlig mod de utaknemmelige og onde. 

 

48. Vær barmhjertige, sådan som jeres far 

er barmhjertig.  

Døm ikke, så skal I heller ikke dømmes. 

Fordøm ikke, så skal I heller ikke fordøm-

mes. Tilgiv, så skal I også tilgives. Giv, så 

skal der også gives jer. Et godt presset og 

rystet mål, der løber over, vil blive lagt i 

jeres skød, for det mål, I måler med, skal 

også blive tilmålt jer.” 

Han fortalte dem også en historie: 

”En blind kan vel ikke vejlede en blind? 

Vil de ikke begge falde i grøften? 
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49. En elev står ikke over sin lærer. Først 

fuldt uddannet vil enhver være sin lærers 

ligemand. 

Hvorfor ser du splinten i din brors øje, 

men bjælken i dit eget øje, lægger du ikke 

mærke til? Hvordan kan du sige til din 

bror: kære bror, tillad mig at fjerne den 

splint, der sidder i dit øje, men selv ser du 

ikke den bjælke, der sidder i dit eget øje? 

Din hykler! Fjern først bjælken fra dit eget 

øje – først da kan du se klart og fjerne 

splinten i din brors øje. 

Der findes ikke noget godt træ, der frem-

bringer dårlig frugt, så lidt som et dårligt 

træ frembringer god frugt. For ethvert træ 

kendes på sin egen frugt. Man plukker 

ikke figener af tjørn eller druer af tidsler.  

Det gode menneske frembringer godt ud 

af sit hjertes gode forråd, mens det onde 

frembringer ondt ud af det onde, for med 

munden udtaler han, hvad hjertet er fuldt 

af. 

Hvorfor kalder I mig Herre! Herre! uden at 

gøre, hvad jeg siger? 

 

50. Nu skal jeg fortælle jer, hvem det men-

neske ligner, som kommer til mig, lytter 

til min fortælling og handler efter den: 

Han ligner den husbygger, der gravede ud 

og gravede dybt nok til at lægge funda-

mentet på selve klippen. Og da der kom 

oversvømmelse, styrtede floden mod hu-

set, men den kunne ikke ryste det, for det 

var solidt bygget. 

Men den, der lytter og ikke handler efter 

det, han hører, han ligner et menneske, 

der har bygget sit hus lige ovenpå jorden 

uden fundament. Og floden styrtede imod 

det, så det straks faldt sammen – ja, stort 

blev sammenbruddet for det hus. 

 

Centurionens slave 

51. Alle mennesker lyttede til hele denne 

tale, og da han var færdig med den, tog 

han ind til Kapernaum. Dér var der en 

centurion, som havde en højt skattet 

slave, der var syg og lå for døden. Han 

havde hørt om Jesus og sendte derfor 

nogle af judæernes ældste til ham for at 

bede ham om at komme, så han kunne 

redde hans slave. Da de kom hen til Je-

sus, bad de ham indtrængende: 

”Han fortjener det, hvis du gør dette for 

ham,” sagde de, ”for han elsker vores folk 

– ja, synagogen her har han bygget til os.” 

Så gik Jesus med dem. Men allerede in-

den han var nået frem til huset, sendte 

centurionen nogle venner ud til ham og 

lod sige: 

”Herre, gør dig ikke noget besvær. Jeg er 

jo slet ikke værdig til, at du skulle komme 

under mit tag. Derfor anså jeg heller ikke 

mig selv for værdig til at komme til dig. 

Men sig blot et ord, så vil min slave blive 

helbredt. Du forstår, jeg er jo selv et men-

neske, der står under kommando, og som 

har soldater under mig. Siger jeg til den 

ene: Gå! så går han, og til den anden: 

Kom! så kommer han, og til min slave: 

Gør dette! så gør han det.” 

Jesus blev forbavset over at høre dette, og 

han vendte sig mod folkeskaren, der 

fulgte efter ham og sagde: 

”Jeg kan godt fortælle jer, at end ikke i Is-

rael, har jeg fundet magen til inderlig til-

lid.” 
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Da de udsendte kom hjem, fandt de sla-

ven sund og rask. 

 

Opstandelse i Nain 

52. Næste dag kom han ind til en by, der 

hed Nain. Hans disciple fulgtes med ham 

sammen med en stor skare. Se, da de 

kommer hen til byporten, så blev en død 

netop båret ud – en mors eneste søn, og 

hun var tilmed enke. En stor skare fra 

byen var sammen med hende. Da Herren 

nu så hende, blev han fyldt med medli-

denhed og sagde til hende: 

”Du skal ikke græde!” 

Så gik han hen og tog fat i båren, så bæ-

rerne standsede. 

”Unge mand,” sagde han, ”jeg befaler dig: 

Stå op!” 

Den døde satte sig op og begyndte at tale, 

og Jesus gav ham til hans mor. 

Stor ærefrygt greb alle. De lovpriste Gud 

og sagde: 

”En stor profet er opstået iblandt os! Gud 

har besøgt sit folk!” 

Og rygtet om ham gik ud over hele Judæa 

og hele det omliggende område. 

 

Johannes Døberens spørgsmål 

53. Johannes’ disciple fortalte nu Johan-

nes om alt dette. Så tilkaldte Johannes to 

af sine disciple og sendte dem til Herren 

med følgende spørgsmål: 

”Er du virkelig ham, der kommer,147 eller 

skal vi vente en anden?” 

Da de var kommet hen til Jesus, sagde 

mændene: 

 

147 Dvs. den forventede Messias 

”Johannes Døberen har sendt os til dig for 

at spørge: Er du virkelig ham, der kom-

mer, eller skal vi vente en anden?” 

Netop på den tid helbredte han mange for 

sygdomme og smerter og onde ånder, og 

han skænkede mange blinde synet, så 

han svarede dem: 

”Gå tilbage og fortæl Johannes, hvad I 

selv har set og hørt: blinde ser, lamme 

går, spedalske bliver renset, døve hører, 

døde opstår og frihedsbudskabet forkyn-

des for fattige – og velsignet være den, som 

ikke tager anstød af mig. 

 

Jesus om Johannes 

54. Da Jesus havde sendt Johannes’ sen-

debud bort, begyndte han at tale til ska-

ren om Johannes:  

”Hvad var det, I gik ud i ørkenen for at se? 

Et siv, der svajer for vinden? Nej! men 

hvad gik I så ud for at se? Et menneske 

klædt i fint tøj? Hør engang: de, som går i 

det fineste tøj, og som lever i luksus, bor 

jo i kongeslottene. Men hvad gik I så ud 

for at se? En profet? Ja, jeg siger jer: én, 

der er større end en profet. Det er netop 

om ham, der er skrevet:  

Se, jeg sender min engel foran dig, 

han skal berede din vej for dig. 

Jeg kan godt sige jer: Der findes ingen 

større blandt kvindefødte end Johannes – 

og dog er selv den mindste i Guds rige 

større end ham. Hele folket hørte på ham 

– ja, selv tolderne bekendte Gud som ret-

færdig og blev døbt med Johannes’ dåb. 

Men farisæerne og juristerne forkastede 

Guds plan med dem selv og blev ikke døbt 

af ham. 
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Så hvad skal jeg sammenligne menne-

skene fra denne tid med? Hvad minder de 

om? Jo, de minder om små børn, der sid-

der på torvet og råber til hinanden:  

Vi spillede på fløjte for jer, men I dansede 

ikke. 

Vi sang sørgesange for jer, men I græd 

ikke. 

For Johannes Døberen kom til jer – han, 

som hverken spiste brød eller drak vin – 

og I siger: Han må være gal! 

Så kom Menneskesønnen til jer som én, 

der både spiser og drikker – og I siger: 

Sikke et menneske! en fråser og dranker 

– ven med toldere og forbrydere! 

Ja, ja! Visdommen retfærdiggøres ved alle 

sine børn!” 

 

Ser du denne kvinde? 

56. Engang bad en af farisæerne Jesus 

om at spise sammen med sig. Så han gik 

indenfor i farisæerens hjem og lagde sig til 

bords. Se, så dukker der en kvinde op. 

Hun var berygtet i byen som en glædes-

pige, og nu havde hun hørt, at Jesus sad 

til bords i farisæerens hus. Hun tog en 

alabastkrukke med salvelsesolie og stil-

lede sig bag Jesus ved hans fødder og 

græd, så hendes tårer vædede hans fød-

der, som hun så tørrede med sit hår. Og 

hun kyssede hans fødder og salvede dem 

med olien. 

Da nu farisæeren, som havde indbudt Je-

sus, så det, tænkte han ved sig selv:  

”Hvis han her var en profet, ville han vide, 

hvad slags kvinde det er, der rører ved 

ham – at hun er en luder.” 

”Simon!” sagde Jesus så til ham, ”jeg har 

noget at sige dig.” 

”Sig frem, Mester!” sagde han. 

”Der var engang to skyldnere, der skyldte 

en udlåner penge. Den ene skyldte ham 

fem hundrede denarer – den anden halv-

treds. Da de ikke havde noget at betale 

med, eftergav han dem begge deres gæld. 

Hvem af dem vil nu elske ham mest?” 

”Den, som han eftergav mest, formoder 

jeg,” svarede Simon. 

”Du har dømt ret,” sagde Jesus til ham. 

Så vendte han sig mod kvinden og sagde 

til Simon: 

”Ser du denne kvinde? Da jeg trådte ind i 

dit hjem, gav du mig ikke vand til mine 

fødder, men hun har vædet mine fødder 

med sine tårer og tørret dem med sit hår. 

Du gav mig intet velkomstkys, men lige 

fra jeg kom ind, er hun ikke ophørt med 

at kysse mine fødder. Du salvede ikke mit 

hoved med olie, men hun har salvet mine 

fødder med salvelsesolie. Derfor siger jeg 

dig: hendes mange svigt er blevet tilgivet, 

fordi hun elskede så meget. Den, som li-

det eftergives, lidet elsker.” 

Så sagde han til kvinden: 

”Du er tilgivet!” 

De, som sad til bords, tænkte ved sig selv:  

”Hvem er han, som ligefrem tilgiver men-

nesker?” 

Imidlertid fortsatte han til kvinden: 

”Det er din egen frimodighed, der har gjort 

dig fri. Gå med fred!”  

 

57. Derefter rejste han gennem byer og 

landsbyer og prædikede og forkyndte fri-

hedsbudskabet om Guds rige. Sammen 

med ham var De Tolv og nogle kvinder, 

der var blevet helbredt for onde ånder og 

forskellige sygdomme. Det var Maria, der 
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hed Magdalene, fra hvem syv dæmoner 

var drevet ud, og Johanna, Herodes’ hus-

holder Kuzas kone, og Susanna og mange 

andre, som tjente dem med deres egne 

midler. 

En bonde 

58. Da der engang samledes en stor skare 

om ham fra de forskellige byer, fortalte 

han dem følgende fortælling: 

”En bonde gik ud for at så sin sæd. Under 

såningen faldt noget langs vejen, hvor det 

blev trampet ned og spist af himlens fugle. 

Andet faldt på klippen, så da det havde 

spiret, visnede det af mangel på fugt. An-

det igen faldt ned midt i tjørnekrattet, så 

da det voksede op, blev det kvalt af tjør-

nene. Andet igen faldt i den gode jord. Det 

voksede op og bar hundrede fold frugt.”  

Da han havde sagt dette, råbte han: 

”Den, som har ører at høre med, han 

høre!” 

Alligevel spurgte hans disciple ham: 

”Hvad betyder denne fortælling?” 

”Jer er det skænket at kende Guds riges 

hemmeligheder,” sagde han, ”men for de 

andre kommer det i billeder, for de kigger 

og ser dog intet– hører og fatter dog intet.  

Nå, men sådan her er fortællingen: Sæden 

er Guds fortælling. Dem langs med vejen 

er dem, der har hørt den, men så kommer 

djævelen og fjerner fortællingen fra deres 

hjerte, for at de ikke skulle blive frelst i 

kraft af deres hengivenhed.  

Dem på klippen er dem, der hører fortæl-

lingen og med glæde tager imod den, men 

de har ikke rod i sig, så de hengiver sig 

måske for en tid, men i trængselstider fal-

der de fra.  

Dem, der faldt i tjørnekrattet, er dem, der 

har hørt fortællingen, men som går hen og 

bliver kvalt under livets bekymringer, rig-

dom og fornøjelser, så de aldrig bliver 

modne.  

Dem i den gode jord derimod, det er dem, 

der holder fast i den fortælling, de har 

hørt, i et smukt og godt hjerte, og som bæ-

rer frugt i udholdenhed. 

 

Ingen, der har tændt et lys, skjuler det 

med et kar eller sætter det under sengen. 

Nej, man sætter det på en stage, så de, der 

kommer ind, kan se lyset. For intet er 

skjult, som ikke skal åbenbares – intet er 

hemmeligt, som ikke skal blive kendt og 

komme for dagen.  

Så tænk over, hvordan I hører, for den, 

der har, til ham skal der gives, men den, 

der ikke har – ja, selv det, han tilsynela-

dende måtte have, skal tages fra ham.” 

 

Den sande familie  
59. Engang opsøgte Jesus’ mor og hans 

brødre ham, men de kunne ikke komme 

helt hen til ham på grund af skaren. Man 

lod ham så vide: 

”Din mor og dine brødre står udenfor og 

vil gerne tale med dig.” 

”Min mor og mine brødre,” svarede han, 

”det er dem, der hører Guds fortælling og 

handler efter den.” 

 

Stormvejr 

60. Der var en dag, hvor han gik ombord 

i båden sammen med sine disciple, og han 

sagde til dem: 

”Lad os sejle over til den anden side af 

søen.” 
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Så lagde de fra land. Mens de sejlede, faldt 

han i søvn. Pludselig kom der en storm-

vind ned over søen, så de blev oversvøm-

mede og kom i alvorlig fare. De gik så hen 

og vækkede ham og råbte: 

”Mester! mester! Vi går under!” 

Men han rejste sig bare op, truede ad vin-

den og de brusende bølger, så de lagde 

sig, og der blev helt stille. 

”Hvor er jeres tillid?” sagde han til dem. 

Fulde af ærefrygt og bestyrtelse sagde de 

til hinanden: 

”Hvem er dog han, som befaler over vind 

og vejr – og de adlyder ham?” 

Så sejlede de ned til gerasenernes land. 

Det ligger lige overfor Galilæa. 

 

Legion 

61. Da han var kommet i land, stødte han 

på en mand fra byen, der var besat af dæ-

moner, og som i lang tid ikke havde haft 

tøj på kroppen. Han boede ikke i et hus, 

men i gravhulerne. Da han så Jesus, 

råbte og skreg han og faldt ned for ham. 

”Hvad har vi med hinanden at gøre, søn af 

den højeste Gud?” råbte han, ”jeg beder 

dig! Pin mig ikke!” 

Han befalede jo den urene ånd at komme 

ud af mennesket. Den havde nemlig gre-

bet ham mange gange, så han blev bundet 

med lænker og holdt fast med sjækler, 

men han sprængte lænkerne og blev dre-

vet ud i ørkenen af dæmonen. 

”Sig mig, hvad er dit navn?” spurgte Jesus 

ham nu. 

”Legion,” sagde han, fordi så mange dæ-

moner var gået ind i ham. Så bad de ham 

om, ikke at befale dem at styrte i afgrun-

den. Nu gik der en stor flok svin og 

græssede på bjerget, så de bad ham om, 

at han ville lade dem fare ind i dem. Det 

tillod han dem. Så da dæmonerne for ud 

af manden, fór de ind i svinene, så hele 

flokken styrtede ned ad skrænten lige ned 

i søen og druknede. Da svinehyrderne så, 

hvad der var sket, flygtede de og fortalte 

om det i by og på land. 

Folk kom så ud for at se, hvad der var 

sket, og de kom hen til Jesus og fandt 

manden, som dæmonerne havde forladt, 

siddende ved Jesus’ fødder fuldt påklædt 

og ved sans og samling, så de blev ganske 

bange. Så fortalte øjenvidnerne dem, 

hvordan han, der havde været besat af 

dæmoner, var blevet helbredt. 

Derfor bad hele flokken fra gerasenernes 

egn ham om at tage bort fra dem, for de 

var grebet af stor frygt.  

62. Så han gik ombord i båden for at sejle 

tilbage. 

Imidlertid bad manden, han havde uddre-

vet dæmonerne af, om at måtte være sam-

men med Jesus, men han sendte ham 

bort med ordene: 

”Vend tilbage til dit hjem og fortæl om alt 

det, Gud har gjort for dig.” 

Han drog så bort gennem hele byen og for-

kyndte om alt det, Jesus havde gjort for 

ham. 

 

Jairus’ datter 

63. Da Jesus kom tilbage, blev han mod-

taget af skaren. De holdt nemlig alle udkig 

efter ham. Se, så kommer der en mand 

hen til ham. Han hed Jairus og var for-

stander for synagogen. Han faldt ned for 

Jesus’ fødder og bad ham om at komme 
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hjem til sig, fordi hans eneste datter på 

henved tolv år lå for døden. 

Mens han nu var på vej, stimlede flokken 

sammen om ham. Nu var der en kvinde, 

der havde haft blødninger igennem tolv 

år. Hun havde brugt alt, hvad hun skulle 

leve af på læger, uden at blive helbredt af 

nogen af dem. Hun kom nu bagfra og rørte 

ved fligen af hans kappe, og straks stand-

sede hendes blødning. Så sagde Jesus: 

”Hvem var det, der rørte ved mig?” Alle be-

nægtede og Petrus sagde: 

”Mester, skaren omgiver dig og presser 

på…” 

”Ja, nogen rørte ved mig,” sagde Jesus, 

”for jeg ved, at noget kraft har forladt 

mig.” 

Da nu kvinden så, at hun ikke kunne 

skjule sig, kom hun med frygt og bæven 

og faldt ned for ham, og i hele folkets på-

hør fortalte hun, hvorfor hun havde rørt 

ved ham, og hvordan hun straks var ble-

vet helbredt.  

”Kære datter,” sagde han til hende, ”det er 

dit mod, der har reddet dig. Gå med fred!” 

Mens han endnu talte, kommer der én fra 

synagogeforstanderens hus og siger: 

”Din datter er død. Gør ikke mesteren 

mere ulejlighed.” 

Da Jesus hørte det, sagde han til ham: 

”Vær ikke bange! Hav blot tillid! Så skal 

hun nok blive frelst.”  

Da han så var kommet ind i huset, tillod 

han ingen at gå ind sammen med ham, 

undtagen Petrus og Johannes og Jakob og 

barnets far og mor. Alle græd og sørgede 

over hende, men han sagde: 

”Græd ikke! Hun er ikke død – hun sover 

bare.” 

Men de lo ad ham. De vidste jo, at hun var 

død. 

Imidlertid greb han pigens hånd og råbte: 

”Rejs dig op, lille barn!” 

Så vendte hendes ånd tilbage, og hun stod 

straks op. Så foreslog han, at de kunne 

give hende noget at spise. 

Hendes forældre var bestyrtede, men han 

formanede dem om ikke at fortælle nogen, 

hvad der var sket. 

 

Udsendelse af de 12 disciple 

64. En dag sammenkaldte han De Tolv. 

Han gav dem magt og myndighed over alle 

dæmonerne og til at helbrede sygdomme. 

Så sendte han dem ud for at prædike om 

Guds rige og for at helbrede. 

”Tag ikke noget med på vejen,” sagde han 

til dem, ”hverken stav eller taske, brød el-

ler penge - ej heller en ekstra kjortel. I skal 

blive i det hus, I træder ind i, indtil I selv 

går derfra. Når nogen ikke tager imod jer, 

så skal I forlade den by og ryste støvet af 

jeres fødder som et vidnesbyrd imod 

dem.”  

Så tog de afsted og kom igennem landsby-

erne, hvor de forkyndte frihedsbudskabet 

og helbredte overalt. 

 

65. Imidlertid kom alt, hvad der hændte, 

tetrarken Herodes for øre, og han blev 

smækforvirret, for nogen påstod, at Jo-

hannes var blevet oprejst fra de døde; an-

dre mente, at Elias var kommet til syne – 

andre igen, at en af de gamle profeter var 

opstået. 

”Johannes har jeg personligt fået hals-

hugget,” sagde Herodes, ”men hvem er det 

så, jeg hører alt dette om?” 
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Så forsøgte han at komme i kontakt med 

ham. 

 

66. Senere vendte apostlene tilbage og for-

talte ham alt, hvad de havde gjort. Deref-

ter tog han dem med, og de trak sig alene 

tilbage til en by, der hed Betsajda. Men 

skarerne gennemskuede ham og fulgte ef-

ter ham. Så tog han imod dem og talte til 

dem om Guds rige, samtidig med at han 

helbredte dem, der havde brug for helbre-

delse. 

 

Mad til alle 

67. Da dagen begyndte at gå på hæld kom 

De Tolv og sagde til ham: 

”Send skaren bort, så de kan tage hen til 

de omliggende landsbyer og finde husly og 

mad – for det er godt nok et øde sted, vi er 

på. 

”Hvorfor giver I dem ikke noget at spise?” 

spurgte han dem. 

”Vi har ikke mere end fem brød og to fisk,” 

sagde de, ”medmindre vi skulle tage hen 

og købe mad til hele denne folkemængde.” 

Der var vel omkring fem tusind mænd. 

”Få dem til at lægge sig i grupper på om-

kring halvtreds,” sagde han så til sine di-

sciple. De gjorde, som der blev sagt og fik 

alle til at lægge sig. Så tog han de fem brød 

og de to fisk, så op mod Himlen, velsig-

nede dem og brækkede dem i stykker, 

hvorefter han gav dem til disciplene, så de 

kunne servere dem for skaren. 

Og de spiste og blev alle mætte, og der 

blev endda samlet tolv kurve ind med 

stykker, der var blevet til overs. 

 

 

Petrus’ bekendelse 

68. Engang, da han var alene og bad, kom 

hans disciple hen til ham, og så spurgte 

han dem ligeud: 

”Hvem anser folk mig egentlig for at 

være?” 

”Johannes Døberen,” sagde de, ”andre 

mener, at du er Elias, andre igen, at en af 

de gamle profeter skulle være opstået.” 

”Men I,” spurgte han dem så, ”hvem anser 

I mig for at være?” 

”Guds Messias,” svarede Petrus. 

Han formanede dem så i stærke vendinger 

om ikke at fortælle dette til nogen, for som 

han sagde: 

”Det er nødvendigt, at Menneskesønnen 

skal lide meget, han skal forkastes af de 

ældste, førstepræsterne og teologerne – ja, 

han skal dræbes, men oprejses på den 

tredje dag.” 

 

Om efterfølgelse 

Henvendt til alle sagde han: 

69. ”Hvis nogen ønsker at efterfølge mig, 

må han fornægte sig selv, tage sit kors på 

sig hver dag og følge mig. For den, som 

ønsker at redde livet, skal miste det, men 

den som måtte miste livet på grund af 

mig, han skal redde det. Ja, hvad gavner 

det et menneske, om han vinder hele ver-

den, hvis det koster ham hans liv?  

Den, der skammer sig over mig og over, 

hvad jeg siger, ham vil Menneskesønnen 

skamme sig over, når han kommer i sin 

guddomsglans sammen med Gud Fader 

og de hellige engle.  

Jeg skal fortælle jer en sandhed: Der er 

nogle af dem, der står her, som ikke skal 

smage døden, før de har set Guds rige.” 
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En vision 

70. Det var omkring otte dage efter denne 

tale, Jesus tog Petrus, Johannes og Jakob 

med op på bjerget for at bede. Og det 

skete, mens han bad, at hans fremtoning 

forandredes og hans tøj blev strålende 

hvidt. Og se nu, to mænd indleder en 

samtale med ham – det var Moses og 

Elias, der fremstod i lysende stråleglans 

og talte om den udgang, der ventede ham 

i Jerusalem. 

Petrus og hans ledsagere var imidlertid 

faldet i dyb søvn, men da de vågnede så 

de hans stråleglans og de to mænd stå 

sammen med ham.   

”Mester!” sagde Petrus til Jesus, uden at 

ane, hvad han sagde, ”her er godt at være. 

Skal vi ikke lave tre telte – et til dig, et til 

Moses og et til Elias…?” 

Mens han talte, kom der en sky og over-

skyggede dem, og de blev frygtelig bange, 

da skyen indhyllede dem. Så lød der en 

stemme fra skyen: 

”Dette er min søn, min udvalgte. Hør på 

ham!” 

Da stemmen lød, kunne de kun se Jesus. 

De blev helt stille, og i de følgende dage 

fortalte de ingen noget om, hvad de havde 

oplevet. 

 

En epileptisk dreng 

71. Dagen efter, at de var kommet ned fra 

bjerget, blev Jesus mødt af en stor folke-

mængde. Se, så var der en i mængden, der 

råbte: 

”Mester, jeg beder dig! Kig på min søn, for 

han er mit eneste barn, og hør her, der er 

en ånd, der besætter ham, så han pludse-

lig skriger, og den kaster ham omkuld i 

kramper og med fråde om munden, og 

kun med nød og næppe forlader den ham 

og efterlader ham fuldstændigt maltrakte-

ret. Ja, jeg bad dine disciple om at drive 

den ud, men det kunne de ikke.” 

”Åh, du utro og forkvaklede generation!” 

svarede Jesus, ”hvor længe skal jeg være 

sammen med jer og holde jer ud!? Kom 

her med din søn!” 

Da han nærmede sig, kastede dæmonen 

ham omkuld i et krampeanfald, men Je-

sus truede ad den urene ånd, helbredte 

drengen og gav ham tilbage til sin far. 

72. Alle blev bestyrtede over Guds stor-

hed, men mens alle således undrede sig 

over alt det, han kunne, sagde Jesus til 

sine disciple: 

”Mærk jer mine ord: Menneskesønnen 

skal snart udleveres i menneskehænder!” 

Men de fattede ikke, hvad han sagde. De-

res øjne var tilslørede, så de intet forstod, 

og samtidig var de bange for at spørge 

ham ud om det, han sagde. Til gengæld 

begyndte de at diskutere indbyrdes om, 

hvem af dem, der var den største. 

Om at være den største 

Jesus kendte imidlertid deres hjertes in-

derste tanker, så han fik fat i et barn og 

stillede det ved siden af sig.  

”Den, som tager imod dette barn i mit 

navn, tager imod mig,” sagde han til dem, 

”og den, som tager imod mig, tager imod 

ham, der har sendt mig. Den, som er den 

mindste af alle, han er den store.” 

”Mester,” svarede Johannes, ”vi så én, der 

uddrev onde ånder i dit navn. Vi forbød 

ham det, fordi han ikke var en af os.” 
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”Det skal I ikke forbyde,” sagde Jesus til 

dem, ”for den, der ikke er imod jer, er for 

jer.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod Jerusalem 

 

 

På vej 

73. Det var dengang, dagen for hans op-

tagelse i Himlen nærmede sig, at han 

vendte blikket mod Jerusalem, fast be-

sluttet på at tage derhen. Han sendte 

nogle sendebud foran sig, og de tog ind i 

en samaritansk landsby for at gøre klar til 

hans ankomst. Men de ville ikke tage 

imod ham, fordi han var så fast besluttet 

på at tage til Jerusalem. Da de to disciple 

Jakob og Johannes erfarede det, sagde 

de: 

”Herre, ønsker du, at vi skal kalde ild ned 

fra Himlen til at opsluge dem, sådan som 

Elias gjorde?” 

Men han vendte sig om og rystede på ho-

vedet ad dem: 

”I aner ikke, hvad det er for en ånd, I in-

deholder,” sagde han, ” Menneskesønnen 

er jo ikke kommet for at ødelægge livet for 

mennesker, men for at frelse dem.” 

Så gik de videre til en anden landsby. 

 

74. Mens de nu var på vej, var der en, der 

sagde til ham: 

”Jeg vil følge dig, hvor end du går.” 

”Rævene har huler og himlens fugle har 

reder,” sagde Jesus til ham, ”men Menne-

skesønnen har ikke det sted, hvor han 

kan hvile sit hoved.” 

”Kom med mig!” sagde han til en anden.  

”Herre,” sagde han, ”tillad mig først at gå 

hen og begrave min far.” 
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”Lad de døde begrave deres døde,” sagde 

han til ham, ”men du, gå du ud og forkynd 

Guds rige.” 

En anden sagde:  

”Jeg vil følge dig, Herre, men tillad mig at 

sige farvel til dem derhjemme.” 

”Ingen, som har lagt hånden på ploven og 

alligevel ser sig tilbage, er klar til Guds 

rige,” sagde han til ham. 

 

Udsendelse af de 72 disciple 
75. Senere udpegede Herren 72 andre og 

udsendte dem i forvejen to og to til alle de 

byer og steder, hvor han selv ville komme.  

”Høsten er stor,” sagde han til dem, ”men 

arbejderne få. Bed derfor høstens Herre 

om, at han må sende arbejdere ud til sin 

høst. Gå nu. Jeg sender jer ud som lam 

midt blandt ulve. Tag hverken pung eller 

taske eller sandaler med og hils ikke på 

nogen på vejen. Når I kommer ind i et hus, 

så sig først: Fred være med dette hjem. Er 

der en fredens søn til stede, vil jeres fred 

hvile over ham – hvis ikke, vil den vende 

tilbage til jer. Bliv nu i dette hjem og spis 

og drik, hvad de sætter for jer, for arbej-

deren er sin løn værd.  

76. I skal ikke gå fra hus til hus. I hvilken 

som helst by, I kommer ind og bliver mod-

taget, der skal I spise, hvad de sætter for 

jer - I skal helbrede syge og fortælle dem, 

at Guds rige er kommet tæt på dem.  

Kommer I ind i en by, der ikke tager imod 

jer, skal I gå rundt i gaderne og sige: Selv 

støvet, fra jeres by, der klæber sig til vore 

fødder, ryster vi af imod jer. Og dog skal I 

vide, at Guds rige er tæt på. 

Jeg kan godt sige jer, at det bliver nem-

mere for Sodoma på hin dag end for denne 

by.  

Forbandet være du, Korazin! Forbandet 

være du, Betsajda! For hvis de undere, 

der skete hos jer, var foregået i Tyrus eller 

Sidon, ville de for længst sidde i sæk og 

aske og have omvendt sig. Det skal gå Ty-

rus og Sidon nemmere ved dommen end 

jer. Og du, Kapernaum! Du skal ikke løf-

tes op til Himlen – nej, til Hades skal du 

føres ned! 

Den, som lytter til jer, lytter til mig, og den 

som forkaster jer, forkaster mig – men 

den, der forkaster mig, forkaster ham, der 

har udsendt mig.” 

 

77. Da de 72 vendte tilbage fortalte de 

med glæde:   

”Herre, selv dæmonerne ligger under for 

os i dit navn.” 

”Jeg så Satan falde fra Himlen som et lyn,” 

sagde han til dem. ”Hør her, jeg giver jer 

magt til at træde på slanger og skorpioner 

og over fjendens samlede styrke, og intet 

– slet intet - skal skade jer. Men glæd jer 

ikke over, at ånderne ligger under for jer – 

nej, glæd jer over, at jeres navne er ind-

skrevne i Himlene.  

 

78. I det øjeblik frydede Jesus sig i den 

hellige ånd og udbrød: 

”Jeg lovpriser dig, far, Himlens og jordens 

herre, fordi du har skjult dette for vise og 

forstandige og åbenbaret det for umæ-

lende små. Ja, far, således behagede det 

dig. Alt er blevet overdraget mig af min far, 

og ingen ved, hvem Guds Søn er, undta-

gen Gud Fader – eller hvem Gud Fader er, 
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bortset fra Guds Søn og hvem, Guds Søn 

beslutter at åbenbare det for.” 

Så vendte han sig til sine disciple alene og 

sagde: 

”Velsignet være de øjne, der ser, hvad I 

ser! Jeg kan fortælle jer, at mange profeter 

og konger ønskede at se, hvad I ser, uden 

at de så det – at høre, hvad I hører, uden 

at de hørte det.” 

 

Hvem er nærværende? 
79. Se, der var på et tidspunkt en jurist, 

der rejste sig op for at udfordre ham. 

”Mester,” sagde han, ”hvad skal jeg gøre 

for at arve evigt liv?” 

”Hvad står der skrevet i loven?” spurgte 

han ham, ”hvordan læser du den?” 

”Du skal elske Herren, din Gud af hele dit 

hjerte, med hele dit liv, med hele din 

styrke og med hele dit sind – og dit med-

menneske som dig selv,” svarede han. 

”Du har svaret ret,” sagde Jesus, ”gør 

dette, så skal du leve.” 

Nu ville han retfærdiggøre sig selv, så han 

spurgte Jesus: 

”Hvem er så mit medmenneske?” 

”Der var en mand, der tog ned fra Jerusa-

lem til Jeriko,” fortalte Jesus. ”Her blev 

han overfaldet af røvere. Efter at have re-

vet alt tøjet af ham og såret ham, for-

svandt de og efterlod manden halvdød. 

Tilfældigvis kom en præst gående ad den 

samme vej. Han fik øje på manden, men 

gik videre i den modsatte side af vejen. Nu 

kom der også en levit til stedet. Han kom 

og så og gik videre i den modsatte side af 

vejen. Men en samaritaner, der var på 

rejse, kom hen til ham, og da han så ham, 

blev han fyldt af medlidenhed. Så han gik 

hen og forbandt hans sår og hældte olie 

og vin på dem. Han satte ham op på sit 

eget trækdyr og bragte ham til en kro, 

hvor han tog sig af ham. Næste dag tog 

han to denarer op, gav dem til kroværten 

og sagde: 

”Tag dig af ham, og får du yderligere ud-

gifter, betaler jeg dig, når jeg kommer til-

bage.” 

Hvem af disse tre forekommer dig nu at 

have været mest nærværende for ham, 

der blev overfaldet af røvere?” 

”Han, som viste ham barmhjertighed,” 

sagde han. 

”Så gå også du hen og gør det samme,” 

sagde Jesus til ham. 

 
Martha og Maria 

80. Da de nu gik videre, kom han ind i en 

landsby, hvor der boede en kvinde, der 

hed Martha, og hun tog imod ham i sit 

hjem. Hun havde en søster, der hed Ma-

ria, som satte sig ved Herrens fødder og 

lyttede til, hvad han sagde. 

Imidlertid var Martha optaget af den me-

gen opvartning, og på et tidspunkt kom 

hun hen og sagde: 

”Herre, er du ligeglad med, at min søster 

har ladet mig være ene om at varte op? Sig 

til hende, at hun skal hjælpe mig!” 

”Martha, Martha!” svarede Herren hende, 

”du er urolig og bekymret over mangt og 

meget. Men det er så lidt, der er nødven-

digt, bortset fra én eneste ting. Maria har 

nu valgt den gode del – den skal ikke tages 

fra hende. 

 

Om bøn 
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81. Det hændte engang, mens Jesus var 

på et sted og bad, at en af hans disciple 

sagde til ham, da han var færdig: 

”Herre, lær os at bede, sådan som også 

Johannes lærte sine disciple det. 

”Når I beder,” sagde han til dem, ”skal I 

sige: 

Far! dit navn skal holdes helligt, dit rige 

skal komme. 

Giv os hver dag vort daglige brød. 

Tilgiv os, for også vi eftergiver jo enhver, 

som skylder os noget. Led os ikke i fri-

stelse.” 

Han sagde også til dem: 

”Hvem af jer har måske en ven, som, hvis 

I går hen til ham ved midnatstid og siger 

til ham: Kære ven, lån mig lige tre brød, 

for min ven er kommet rejsende, og jeg 

har ingenting at sætte for ham – og han 

så svarer inde fra huset: Vold mig ikke be-

svær. Døren er allerede blevet låst, og 

mine børn er kommet i seng sammen med 

mig. Jeg magter ikke at stå op og give dig 

noget? 

Jeg kan godt sige jer: han står ikke op og 

giver ham noget, fordi han er hans ven, 

nej, det er da på grund af hans pågåen-

hed, han står op og giver ham alt, hvad 

han har brug for. 

Derfor siger jeg jer: Bed, så skal der gives 

jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal 

døren åbnes for jer. For enhver, der beder, 

han får, og enhver, der søger, han finder 

– ja, for ham, der banker på, skal døren 

åbnes. 

Hvem af jer fædre ville give jeres søn en 

slange, når han beder om en fisk - eller en 

skorpion, når han beder om et æg? Så når 

I, som er onde, kender til at give gode 

gaver til jeres børn, hvor meget mere vil så 

ikke Gud Fader i Himlen skænke en god 

ånd til dem, der beder ham om det?” 

 

 
Onde ånder 

82. Engang uddrev han en dæmon, der 

var stum, og det skete virkelig, da dæmo-

nen var faret ud, at den stumme talte, så 

skarerne undrede sig. Men nogle af dem 

sagde: 

”Det var nok ved Beelzebul, dæmonernes 

fyrste, han uddrev dæmonerne.” Andre 

fristede ham og forlangte et tegn fra Him-

len af ham. Da han nu kendte deres tan-

ker, sagde han til dem: 

”Ethvert rige, der er i splid med sig selv, 

er dømt til undergang, så hus falder over 

hus. Men hvis nu Satan selv er kommet i 

splid med sig selv, hvordan kan hans rige 

så bestå? I siger jo, at det er ved Beelze-

bul, jeg uddriver dæmonerne. Men hvis 

det er ved Beelzebul, jeg uddriver dæmo-

nerne, ved hvem uddriver jeres egne søn-

ner dem så? Derfor skal de være jeres 

dommere. Er det derimod ved Guds fin-

ger, jeg uddriver dæmonerne – ja, så er 

Guds rige kommet til jer. 

Når den stærke vogter sin gård med våben 

i hånd, har han sin ejendom i fred. Men 

når en, der er stærkere end ham, overfal-

der ham og besejrer ham, fjerner han al 

den udrustning, han havde sat sin lid til, 

og deler ud af sit bytte. 

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og 

den, der ikke samler med mig, spreder! 

Når den urene ånd har forladt mennesket, 

går den igennem udtørrede steder for at 

søge hvile. Dog finder den ingen hvile og 
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siger så: Jeg vil vende tilbage til mit hjem, 

som jeg forlod. Og den kommer tilbage og 

finder det fejet og gjort i stand. Så tager 

den ud og henter syv andre ånder – on-

dere end den selv – og de tager ind og slår 

sig ned der, så det sidste bliver værre for 

det menneske end det første.”  

Da han havde sagt dette, råbte en kvinde 

fra skaren til ham: 

”Velsignet være det skød, som bar dig – de 

bryster, du diede!” 

”Nej, nej!” sagde han, ”velsignet være de, 

som hører Guds fortælling og holder sig til 

den!” 

 

Jonastegnet 

83. Mens skarerne strømmede til, tog han 

ordet og sagde: 

”Denne tid er en ond tid. Tegn på tegn for-

langer den, men intet tegn skal gives den 

– ikke andet end Jonas’ tegn. For ligesom 

Jonas blev et tegn for folk fra Nineve, så-

ledes skal Menneskesønnen blive det for 

denne generation.  

Sydens dronning skal stå frem ved dom-

men sammen med mænd fra denne gene-

ration, og hun skal fordømme dem, for 

hun kom fra jordens ende for at lytte til 

Salomons visdom – og se, her er mere end 

Salomon! 

Mænd fra Nineve skal rejse sig ved dom-

men sammen med denne generation, og 

de skal fordømme den, for de omvendte 

sig ved Jonas’ prædiken – og se, her er 

mere end Jonas! 

84. Ingen sætter en tændt lampe på et 

hemmeligt sted eller under en kurv, men 

på en lysestage, så de, der kommer ind, 

kan se lyset.  

Det er dit øje, der er legemets lys. Når dit 

øje er klart, er hele dit legeme lys – men er 

det ondt, er dit legeme mørke. Pas på, at 

ikke lyset i dig i virkeligheden er mørke. 

Så hvis dit legeme er fuldt af lys uden 

mørke pletter, vil det hele være lys, som 

når den strålende lampe oplyser dig. 

 

De forbandede 

85. Mens han således talte, indbød en fa-

risæer ham til at spise hos sig, så han gik 

ind og lagde sig til bords. Da farisæeren 

så det, undrede han sig over, at han ikke 

vaskede sig før spisningen. Så sagde Her-

ren til ham: 

”Hvad så med jer farisæere? I renser yder-

siden af bægeret og fadet, men indvendig 

er I fulde af grådighed og ondskab. Tåber! 

Han, som skabte det ydre, skabte vel også 

det indre? Brug hellere det indre til barm-

hjertighed, så vil I opdage, at alt er rent 

for jer. 

Nej, forbandet være I farisæere! For I be-

taler tiende af mynte og rude og alle slags 

grøntsager, men dommen og kærligheden 

til Gud forbigår I. Det ene skal I huske, 

men ikke forsømme det andet. 

86. Forbandet være I, farisæere! For I el-

sker de fornemste pladser i synagogerne 

og at blive hilst på torvene.  

Forbandet være I, for I er som grave uden 

mindesmærker. Mennesker tramper 

rundt oven på dem uden at vide det.” 

 

”Mester,” svarede en af juristerne ham, 

”du fornærmer også os, når du taler så-

dan.” 

”Forbandet være også I, jurister! svarede 

Jesus, ”for I lægger tunge byrder på 
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mennesker, og selv rører I ikke byrderne 

med så meget som en finger. 

87. Forbandet være I, for vel bygger I pro-

feterne mausoleer, men det var jeres for-

fædre, der dræbte dem. Altså er I vidner 

til og giver samtykke til jeres forfædres 

handlinger. De slog dem jo ihjel, men I 

bygger deres gravmæler. Derfor siger 

Guds visdom: 

Jeg vil sende prædikanter og apostle til 

dem, og nogle af dem vil de slå ihjel og for-

følge. Blodet fra alle profeterne, som er 

blevet spildt lige fra verdens grundlæg-

gelse, skal denne generation stå til ansvar 

for - lige fra Abels blod til blodet fra Zaka-

rias, som blev dræbt mellem alteret og 

templet. Ja, jeg gentager: denne slægt 

skal stå til ansvar for det! 

88. Forbandet være I jurister, for I har 

smidt kundskabens nøgle væk. Selv gik I 

ikke ind, og dem, som gerne ville ind, for-

hindrede I i det.” 

 

Da han var kommet ud derfra, begyndte 

teologerne og farisæerne for alvor at 

presse ham til at sige noget om forskellige 

forhold. De holdt nemlig øje med ham for 

at kunne gribe ham i noget af det, han 

sagde. 

 

Vogt jer! 

Det var på den tid, hvor tusindvis af men-

nesker var samlet, så de nærmest tram-

pede på hinanden, at han først begyndte 

at sige til sine disciple: 

”Vogt jer for den surdej, som farisæernes 

hykleri er. For der er intet fordækt, der 

ikke skal åbenbares – intet skjult, som 
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ikke skal blive kendt. Tværtimod vil alt, 

hvad I siger i mørket blive hørt i lyset, og 

hvad I har hvisket i øret i det hemmelige 

rum, vil blive forkyndt på hustagene. 

Jeg kan godt sige jer, kære venner, I skal 

ikke være bange for dem, der slår legemet 

ihjel og derefter ikke er i stand til at gøre 

yderligere. Nej, jeg skal vise jer, hvem I 

skal frygte: I skal frygte ham, som efter 

drabet har magt til at kaste folk i Ge-

henna. Ja, jeg gentager: ham skal I frygte! 

Sælges ikke fem spurve for en krone?148 

Og ikke én af dem er glemt af Gud. Nej, 

endog alle jeres hovedhår er talte. I skal 

ikke være bange! I er mere værd end 

mange spurve. 

Jeg kan fortælle jer, at enhver, der ved-

kender sig mig overfor mennesker, ham 

vil Menneskesønnen også vedkende sig 

overfor Guds engle. Men den, der har for-

nægtet mig overfor mennesker, han vil 

selv blive fornægtet overfor Guds engle.  

Enhver, der siger noget imod Menneske-

sønnen, ham skal det tilgives, men den, 

der har bespottet den hellige ånd, skal 

ikke tilgives. 

Når de fører jer frem for synagogerne og 

herskerne og myndighederne, så skal I 

ikke være bekymrede for, hvordan I skal 

forsvare jer eller hvad I skal sige, for hellig 

ånd skal nok lære jer, hvad I skal sige i 

øjeblikket.” 

 

Om at være ubekymret 

89. Engang var der en fra mængden, der 

sagde til Jesus: 

”Mester, sig til min bror, at han skal dele 

arven med mig.” 
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”Jamen dog!” sagde han til ham, ”hvem 

har udpeget mig til dommer eller til mæg-

ler mellem jer? Pas på, at I vogter jer for 

grådighed. Ingens liv beror jo på, om han 

har overflod af ejendom.” 

90. Så fortalte han dem en historie: 

”Der var en rig mand, hvis mark havde bå-

ret godt, så han tænkte ved sig selv: Hvad 

skal jeg nu gøre, for jeg har ikke noget 

sted, hvor jeg kan samle min afgrøde? 

Nåh, jo, sagde han så, jeg vil rive mine la-

der ned og bygge nogle større, og der vil 

jeg opbevare alt mit korn og alt mit gods. 

Og så vil jeg sige til min sjæl: Sjæl! Nu har 

du meget godt på lager til mange år. Slå 

dig til ro – spis, drik og vær glad! 

Men Gud sagde til ham: Dit fjols! I denne 

nat kræves din sjæl af dig. Hvad nu med 

alt det, du har forberedt – hvem skal nyde 

godt af det?  

Sådan er det med den, der bare lægger til 

side til sig selv og ikke er rig i Gud. 

Derfor siger jeg jer,” fortsatte han hen-

vendt til disciplene, ”vær ikke bekymrede 

for livet, hvad I skal spise eller for krop-

pen, hvad I skal tage på. Er ikke livet mere 

end maden – kroppen mere end tøjet?  

Tænk på ravnene, som hverken sår eller 

høster og som hverken har lager eller lade 

– og dog føder Gud dem. I er så meget 

mere værd end fuglene! 

Hvem af jer er i stand til at føje så meget 

som en time til jeres liv ved at bekymre 

jer? Så hvis ikke I kan gøre selv det mind-

ste, hvorfor så bekymre jer om alt det an-

det? 

Tænk på liljerne, hvordan de bare vokser. 

De arbejder ikke, spinder ikke, men jeg si-

ger jer, end ikke Salomon i al sin pragt var 

klædt som en af dem. Så når Gud nu i den 

grad klæder græsset på marken, der står 

i dag, og som kastes i ovnen i morgen, 

hvor meget mere så ikke jer? Har I slet in-

gen tillid?  

I skal altså ikke gå og spekulere over, 

hvad I skal spise, eller hvad I skal drikke 

– nej, lad være med at bekymre jer. Det er 

jo den slags alverdens folk spekulerer på, 

men jeres far ved godt, at I har brug for 

det. Søg hans rige, så skal I få det andet i 

tilgift. 

 

Om årvågenhed 

91. Vær ikke bange, du lille flok, for det 

har behaget jeres far at skænke jer Riget. 

Sælg jeres ejendele og vis barmhjertighed. 

Skaf jer punge, som ikke ældes – en ufor-

gængelig skat i Himlen, hvor ingen tyv 

kommer nær – hvor intet møl fortærer. 

For hvor jeres skat er, der vil også jeres 

hjerte være. 

92. Lad bæltet være spændt om livet på 

jer og lamperne tændt. Ja, vær også I som 

de mennesker, der venter på, at deres 

herre vender tilbage fra brylluppet – så de 

straks kan lukke op for ham, når han 

kommer og banker på. Velsignet være de 

slaver, som herren finder årvågne, når 

han kommer. Ja, jeg kan godt sige jer, 

han vil selv binde op om sig, sætte dem til 

bords og gå rundt og servere for dem. 

Hvad enten han kommer i den anden – ja, 

selv i den tredje nattevagt og finder dem i 

gang med det – velsignet være de tjenere! 

 

Det er nu engang sådan, at hvis husets 

herre vidste, hvad tid tyven kommer, ville 

han ikke tillade noget indbrud i sit hus. 
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Vær også I beredte, for Menneskesønnen 

kommer i den time, I ikke regnede med 

det.” 

”Herre,” sagde Petrus, ”taler du til os i 

denne fortælling, eller gælder den alle?” 

93. ”Hvem er nu den trofaste og kloge for-

valter,” fortsatte Herren, ”som hans herre 

vil sætte over sine husfolk, så han kan 

give dem deres madrationer i rette tid? 

Velsignet være den slave, som hans herre 

finder i gang med det, når han kommer. 

Jeg kan godt sige jer: han vil sætte ham 

over hele sin ejendom.  

Men hvis sådan en slave tænker i sit stille 

sind: Min herre er nok forsinket, og han 

så begynder at slå drengene og pigerne og 

æde og drikke sig fuld, så vil denne slaves 

herre dukke op den dag, han mindst ven-

ter det – i den time han ikke havde regnet 

med, og så vil han hugge ham midt over 

og give ham plads sammen med de utro.  

Den slave, som har vidst besked med sin 

herres vilje, og som ikke har forberedt no-

get eller udført noget efter hans vilje, han 

skal have mange slag. Den, som ikke har 

kendt hans vilje, men som alligevel har 

gjort noget strafbart, han skal have få 

slag. 

Enhver, som har fået meget givet, af ham 

skal der kræves meget – ja, den som blev 

betroet meget, af ham skal der forlanges 

så meget mere. 

 

Om lidenskab 

94. Ild kom jeg for at kaste over jorden,  

og hvor ville jeg ønske, den allerede havde 

fænget!  

Der er en dåb, jeg skal døbes med,  
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og hvor det plager mig, indtil den er fuld-

byrdet! 

Tror I, min tilstedeværelse skaber fred på 

jorden? Nej, tværtimod siger jeg: fjend-

skab! Fra nu af vil der være fem i et hus, 

og de vil være splittede – tre mod to og to 

mod tre. Der skal være splid mellem far og 

søn, mellem søn og far – mellem mor og 

datter og datter og mor – svigermor og svi-

gerdatter – ja, svigerdatter og svigermor.” 

 

Tidens tegn 

95. Han sagde også til skarerne: 

”Når I ser en sky stige op i vest, siger I 

straks: der kommer en byge – og det gør 

der. Og når søndenvinden blæser, siger I: 

Det bliver varmt – og det bliver det. 

Hyklere! Jordens og Himlens fænomener 

forstår I at tyde, men tidens tegn fatter I 

ikke, hvordan I skal tyde?  

Hvorfor skønner I end ikke for jer selv, 

hvad der er ret?  

 

Så når du går til retten sammen med din 

modpart, så gør dig allerede på vejen 

umage for at indgå forlig med ham, så han 

ikke skal slæbe dig for dommeren, og 

dommeren skal overgive dig til betjenten, 

og betjenten skal kaste dig i fængsel. Jeg 

siger dig, du kommer ikke ud derfra, før 

du har betalt den sidste øre.”149 

 

Skæbne og skyld 

96. Nu var der på den tid nogle af de til-

stedeværende, der fortalte ham om de ga-

lilæere, hvis blod, Pilatus havde blandet 

med blodet fra deres offerdyr. 
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”Så I mener, at disse galilæere var større 

forbrydere end alle andre galilæere, fordi 

de måtte udstå dette?” spurgte han dem, 

”Nej, da! Men hvis ikke I omvender jer, vil 

I alle gå til grunde på samme måde.  

Eller hvad med de 18, som tårnet i Siloa 

faldt ned over og dræbte? Mener I, at de 

var større skyldnere end alle andre men-

nesker, der bor i Jerusalem? Nej, da! Men 

hvis ikke I omvender jer, skal I alle gå til 

grunde.” 

 

Så fortalte han dem en historie: 

”En mand plantede et figentræ i sin vin-

gård. Han kom så hen og ledte efter frugt 

på det, men fandt ingen. Så sagde han til 

gartneren:  

”Hør her, Gennem tre år er jeg nu kommet 

og har ledt efter frugt på dette figentræ 

uden at finde noget. Hug det om! Hvorfor 

skal det optage pladsen til ingen nytte?” 

”Herre,” svarede gartneren ham, ”lad det 

stå dette år med, så skal jeg grave om-

kring det og gøde jorden, og så skal det 

nok bære frugt. Hvis ikke, så kan du jo 

hugge det om.” 

 

En krumbøjet kvinde 

97. Engang underviste han i en af syna-

gogerne på en sabbat. Se, nu var der en 

kvinde til stede, der havde haft en sygdom 

i 18 år. Hun var helt sammenkrummet, 

ude af stand til at rejse sig i fuld højde. Da 

Jesus fik øje på hende, kaldte han hende 

til sig og sagde: 

”Kvinde, du er blevet løst fra din sygdom.” 

Så lagde han sin hånd på hende, og straks 

kunne hun rette sig op, og hun lovpriste 

Gud. 

Men nu tog synagogeforstanderen ordet. 

Han var vred over, at Jesus havde hel-

bredt på en sabbat, så han sagde til for-

samlingen: 

”Der er seks dage, hvor man bør arbejde. 

På dem kan I komme og blive helbredt, 

men ikke på sabbatsdagen.” 

”Din hykler!” svarede Herren ham, ”hvem 

af jer løser ikke sin okse eller sit æsel fra 

fodertruget på en sabbat og fører det hen, 

så det kan drikke? Men hende her – en 

Abrahams datter, som Satan har holdt 

lænket - tænk engang i 18 år - skulle hun 

ikke kunne blive løst fra disse lænker, 

bare fordi det er sabbat i dag?” 

Da han sagde dette, blev alle hans mod-

standere skamfulde, mens hele forsamlin-

gen frydede sig over alle de herlige ting, 

der skete gennem ham. 

Om Guds rige 

98. ”Guds rige,” sagde han engang, ”hvad 

minder det om? Hvad skal jeg sammen-

ligne det med? Jo, det ligner et senneps-

frø, som et menneske tog og smed ind i sin 

have. Det voksede op og blev til et træ, 

hvor Himlens fugle kom og byggede rede i 

dets grene. 

Hvormed skal jeg sammenligne Guds 

rige?” sagde han igen. ”Jo, det ligner sur-

dej, som en kvinde æltede ind i tre mål 

mel, indtil det hele var gennemsyret.” 

 

Den snævre dør 

99. Jesus kom igennem byer og lands-

byer, hvor han underviste, mens han var 

på vej mod Jerusalem. 

”Herre!” var der en, der spurgte ham, ”er 

det kun få, der bliver frelst?” 
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”Stræb efter at gå ind gennem den snævre 

dør,” svarede han, ”for jeg kan fortælle jer, 

at mange vil søge at komme ind uden at 

kunne det. Fra det øjeblik, hvor husher-

ren har rejst sig og lukket døren, og hvor 

I står udenfor og begynder at banke på dø-

ren og beder:  

”Luk op for os, Herre!” Da vil han svare 

jer:  

”Jeg aner ikke, hvor I kommer fra.” 

”Jamen, vi spiste og drak jo sammen med 

dig,” vil I så hævde, ”og det var i vores ga-

der, du underviste.” 

”Jeg siger jer,” vil han gentage, ”jeg aner 

ikke, hvor I kommer fra. Gå væk med jer, 

alle I, som begår uretfærdighed. Der skal 

være gråd og tænderskæren, når I ser 

Abraham, Isak og Jakob sammen med 

alle profeterne i Guds rige, mens I selv 

skal kastes udenfor. De skal komme fra 

øst og vest – fra nord og syd og sidde til 

bords i Guds rige, og se, således skal de 

sidste blive de første og de første de sid-

ste.” 

 

Åh, Jerusalem 

100. På den tid kom nogle farisæere hen 

til ham og sagde: 

”Rejs bort herfra, for Herodes er ude på at 

slå dig ihjel.” 

”Gå hen og fortæl den ræv,” sagde han, 

”se, i dag og i morgen uddriver jeg dæmo-

ner og foretager helbredelser – men på 

tredjedagen bliver jeg fuldkommen.  

Nej, i dag og i morgen og den næste dag 

bør jeg fortsætte, for det passer sig ikke 

for en profet at blive dræbt udenfor Jeru-

salem.  
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Jerusalem, Jerusalem! Du som dræber 

profeterne og stener dem, der er udsendt 

til dig. Hvor mange gange har jeg ønsket 

at samle dine børn, som en høne samler 

sine kyllinger under sine vinger – men I 

ville ikke! Hør nu her! Jeres hus bliver 

overladt til jer selv. Ja, jeg siger jer: I skal 

ikke mere se mig, før den dag oprinder, 

hvor I siger: Velsignet være han, som 

kommer i Herrens navn!” 

 

Helbredelse på sabbatten 

101. Se, engang hændte det, at han kom 

ind i en af de ledende farisæeres hjem på 

en sabbat for at holde måltid150 – og de 

holdt øje med ham. Så står der et menne-

ske foran ham med ødem i hele kroppen, 

så Jesus henvendte sig til de juristerne og 

farisæerne og spurgte: 

”Er det tilladt at helbrede på sabbatten el-

ler ej?” 

Men de tav. 

Så tog han fat i manden, helbredte ham 

og lod ham gå. 

”Hvem af jer,” sagde han så til dem, ”ville 

ikke straks redde jeres søn eller okse op, 

hvis de var faldet i en grøft, selv om det 

var sabbat?” 

Det kunne de ikke svare på. 

 

Om at være indbudt 

102. Så fortalte han en historie til de ind-

budte, da han lagde mærke til, hvordan 

de udsøgte sig de øverste pladser: 

”Når nogen inviterer dig til bryllup,” sagde 

han, ”så læg dig ikke på den øverste plads. 

Det kan jo være, der er inviteret en, der er 

fornemmere end dig, så han, der har 
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inviteret både dig og ham, kommer hen til 

dig og siger: Giv din plads til ham her! Så 

må du med skam indtage den nederste 

plads. 

Nej, når du bliver inviteret, så gå hen og 

læg dig på den nederste plads. Så kommer 

han, der har inviteret dig måske hen og 

siger: Sæt dig højere op, min ven! Så vil 

du blive hædret foran alle dem, der sidder 

til bords sammen med dig. For enhver, 

der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, 

der ydmyger sig selv, skal ophøjes.” 

Henvendt til ham, der havde indbudt 

ham, sagde han nu: 

”Når du arrangerer en frokost eller en 

middag, så lad være med at indbyde dine 

venner eller brødre eller din familie eller 

dine rige naboer, så de ikke skal indbyde 

dig som tak for sidst - som en slags beta-

ling til dig. Nej, når du holder fest, så ind-

byd fattige, krøblinge, lamme og blinde. 

Så skal du være velsignet, for de har ikke 

noget at betale dig tilbage med. Til gen-

gæld vil du få det tilbage i form af de ret-

færdiges opstandelse.” 

Da en af gæsterne hørte det, sagde han til 

Jesus: 

”Velsignet være han, som holder måltid i 

Guds rige.” 

”Der var engang en mand,” sagde han til 

ham, ”der arrangerede en stor middag og 

inviterede mange. Lige før middagen 

sendte han sin slave ud for at sige til de 

indbudte: 

”Kom, maden er allerede serveret.” 

Men de begyndte alle som en at undskylde 

sig. Den første sagde til ham: 

”Jeg har købt en mark og bliver nødt til at 

gå ud og se på den. Jeg beder dig have mig 

undskyldt.” 

”Jeg har købt fem spand okser,” sagde en 

anden, ”dem skal jeg hen og godkende. 

Jeg beder dig have mig undskyldt.” 

”Jeg har lige giftet mig,” sagde en tredje, 

”og derfor kan jeg ikke komme.” 

Slaven gik nu tilbage og fortalte det til sin 

herre. Så blev husherren vred: 

”Skynd dig ud på byens gader og stræ-

der,” sagde han til sin slave, ”og hent de 

fattige og forkrøblede, de blinde og lamme 

herind.” 

”Det er sket, som du befalede,” sagde sla-

ven lidt efter, ”men der er stadig plads.” 

”Så gå ud på landevejene og ved gær-

derne,” sagde herren til sin slave, ”og nød 

dem til at komme, så mit hus kan blive 

fyldt. For det kan jeg sige jer: ingen af de 

mænd, som er blevet indbudt, skal smage 

mit festmåltid.” 

 

Om at være Jesus’ discipel 

103. Efterhånden fulgte store skarer Je-

sus, så på et tidspunkt vendte han sig om 

og sagde til dem: 

”Hvis nogen kommer til mig og ikke tør 

give slip på sin egen far og mor, kone og 

børn, brødre og søstre – ja, selv sit eget liv, 

kan han ikke være min discipel. Den, som 

ikke bærer sit kors og kommer med mig, 

kan ikke være min discipel. 

Hvis én vil i gang med at bygge et tårn, 

sætter han sig så ikke først ned og udreg-

ner omkostningerne, for at se om han har 

råd til at gennemføre projektet? Han 

skulle jo nødig have lagt fundamentet 

uden at være i stand til at fuldføre 
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byggeriet, så alle, der ser det begynder at 

håne ham: Sikke dog et menneske, der 

begyndte at bygge, men ikke kunne gøre 

det færdigt! 

Eller hvilken konge, der planlægger at gå 

i krig med en anden konge, sætter sig ikke 

først ned og lægger råd op om, hvorvidt 

han er i stand til med ti tusind mand at 

møde ham, der kommer imod ham med 

tyve tusind? Og hvis ikke sender han en 

udsending og forhandler om fred, mens 

han endnu er langt borte. 

På samme måde kan ingen af jer, der ikke 

opgiver alt, hvad han ejer, være min disci-

pel.  

Salt er en god ting, men hvis selv saltet 

bliver smagløst, hvad skal man så salte 

med? Det dur hverken til jorden eller som 

gødning. Man smider det ud.  

Den, som har ører at høre med, han høre!” 

 

Om de fortabte 

104. Alle tolderne og forbryderne holdt sig 

nær ved Jesus for at høre ham, så både 

farisæerne og teologerne skumlede og 

sagde: 

”Den mand tager imod forbrydere og spi-

ser sammen med dem.” 

Så fortalte han dem følgende historie: 

”Hvis I havde 100 får og havde mistet bare 

ét af dem, hvem af jer ville så ikke efter-

lade de 99 i ødemarken og gå ud efter det 

fortabte, indtil han finder det? Og når han 

så finder det, lægger han det op på sine 

skuldre af lutter glæde. Når han kommer 

hjem, sammenkalder han venner og na-

boer og siger:  

”Glæd jer sammen med mig! for jeg har 

fundet mit får, som jeg havde mistet.” 

Jeg kan fortælle jer, at der på samme 

måde vil blive større glæde i Himlen over 

én forbryder, der omvender sig, end over 

99 retfærdige, der ikke har brug for om-

vendelse. 

Eller hvis en kone, der har ti drakmer, mi-

ster én af dem, tænder hun så ikke lys og 

fejer hele huset og leder grundigt, indtil 

hun finder den? Når hun så har fundet 

den, sammenkalder hun venner og na-

boer og siger:  

”Glæd jer med mig, for jeg har fundet min 

drakme, som jeg havde mistet.” 

Således, kan jeg sige jer, bliver der glæde 

for Guds engle over én forbryder, der om-

vender sig. 

 

105. Der var en mand, der havde to søn-

ner.” fortsatte han, ”Den yngste af dem 

sagde på et tidspunkt til sin far:  

”Far, giv mig den del af ejendommen, der 

tilfalder mig.” 

Så skiftede han ejendommen imellem 

dem.  

Ikke mange dage senere tog den yngste 

søn afsted efter at have pakket alle sine 

ting. Han tog til et fjernt land, og der øds-

lede han sin ejendom bort i et udsvæ-

vende liv. Da han havde opbrugt alt, ud-

brød der tilmed en slem hungersnød i hele 

landet, så han kom virkelig til at lide nød. 

Så gik han ud og holdt sig til gode hos en 

af borgerne i landet, som så sendte ham 

ud på sine marker for at fodre svin. Her 

drømte han om at fylde sin mave med de 
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bælge,151 svinene åd, men ingen gav ham 

noget. 

Endelig kom han til sig selv og tænkte: 

”Hvor mange af min fars daglejere har 

ikke overflod af mad, og her sidder jeg og 

er ved at dø af sult. Nu står jeg op og går 

til min far, og så vil jeg sige til ham: Far, 

jeg har syndet imod Himlen og imod dig. 

Jeg er ikke længere værdig til at kaldes 

din søn. Gør mig bare til en af dine dagle-

jere.” 

Så stod han op og gik hjem til sin far. 

Men endnu mens han var langt borte, fik 

hans far øje på ham og blev fyldt med 

medlidenhed, så han løb hen og faldt ham 

om halsen og kyssede ham.   

Nu sagde sønnen så til ham:  

”Far, jeg har syndet imod Himlen og imod 

dig. Jeg er ikke længere værdig til at kal-

des din søn… ” 

”Skynd jer at komme med det fineste tøj 

og giv ham det på,” sagde hans far til sine 

slaver, ”og sæt en ring på hans finger og 

sandaler på hans fødder. Og hent fedekal-

ven ind og slagt den. Lad os nu spise og 

være glade. For min søn her var død og er 

blevet levende igen. Han var fortabt, men 

er blevet genfundet.” 

Så begyndte festen. 

Imidlertid var hans ældste søn ude på 

marken. Da han kom og nærmede sig hu-

set, hørte han musik og dans. Så tilkaldte 

han en af drengene og begyndte at ud-

spørge ham om, hvad der foregik. 

”Din bror er kommet,” svarede han, ”og 

din far har slagtet fedekalven, fordi han 

kom hjem i god behold.” 

 

151 Egentlig ’karobbælge’. Måske bedre kendt som 
Johannesbrød 

Så blev han vred og ville ikke gå indenfor, 

men hans far gik ud og tryglede ham. 

”Hør nu her,” svarede han sin far, ”i så 

mange år har jeg puklet for dig uden at 

bryde et eneste af dine bud, og mig har du 

aldrig givet så meget som et kid, så jeg 

kunne holde fest sammen med mine ven-

ner. Men så snart han der, din søn, som 

har fråset din ejendom bort sammen med 

fruentimmere, dukker op, så slagter du 

fedekalven for ham!” 

”Mit barn,” sagde han til ham, ”du er altid 

hos mig, og alt mit er dit. Men nu bør vi 

holde fest og være glade, for din bror her 

var død, men er blevet levende igen – han 

var fortabt, men er blevet genfundet.” 

 

En utro bestyrer 

106. Engang fortalte Jesus denne fortæl-

ling til sine disciple: 

”Der var en rig mand, der havde en besty-

rer. En dag blev det bedyret ham, at be-

styreren ødslede hans ejendom bort. Han 

kaldte ham så til sig og sagde til ham: 

”Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg 

regnskab for din forvaltning, for du kan 

ikke længere beholde din stilling.” 

”Hvad skal jeg nu gøre,” tænkte bestyre-

ren ved sig selv, ”når min herre tager min 

stilling fra mig? Grave orker jeg ikke – 

tigge skammer jeg mig ved … Jo, nu ved 

jeg, hvad jeg skal gøre, så folk vil modtage 

mig i deres hjem, når jeg bliver fjernet fra 

min stilling.” 

Han kaldte så alle sin herres skyldnere til 

sig. 
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”Hvor meget skylder du min herre?” sagde 

han til den første. 

”Hundrede ankre152 olie,” svarede han. 

”Tag dit gældsbevis, sæt dig hurtigt ned og 

skriv halvtreds.” 

”Og du, hvor meget skylder du?” sagde 

han til en anden. 

”Hundrede sække153 hvede,” svarede han. 

”Tag dit gældsbevis og skriv firs,” sagde 

han. 

Og herren roste bestyrerens svindel, fordi 

han havde handlet kløgtigt. Jo, for denne 

verdens sønner handler snedigere overfor 

deres egne end lysets sønner, så jeg siger 

ligeud: skaf jer venner ved hjælp af den 

uretmæssige rigdom,154 så de venner kan 

modtage jer i de evige boliger, når det hele 

er slut. 

Den, som er trofast i det mindste, er også 

trofast i det store, og den, der er bare det 

mindste uretfærdig, er også uretfærdig i 

det store. Så hvis I ikke har turdet benytte 

jer af den uretmæssige rigdom, hvem 

skulle så betro jer den virkelige rigdom? 

Og hvis I ikke har turdet skalte og valte 

med andres ejendom, hvem skulle så give 

jer jeres egen? 

107. Ingen husslave er i stand til at tjene 

to herrer, for enten vil han afsky den ene 

og elske den anden eller hengive sig til den 

ene og foragte den anden. I kan ikke tjene 

både Gud og Mammon.” 

 

Alt dette hørte farisæerne, der elskede 

penge, så de gjorde nar ad ham. Men han 

sagde til dem: 

 

152 Egentlig ’bat’ der svarer til ca. 22 liter. 
153 Egentlig ’kor’ der svarer til ca. 220 liter. 

”I er sådan nogle, der gerne retfærdiggør 

jer selv overfor mennesker, men Gud ken-

der jeres hjerter. Hvad der lovprises 

blandt mennesker, er en væmmelse for 

Gud!  

108. Loven og profeterne gjaldt indtil Jo-

hannes. Fra da af forkyndes Guds rige og 

alle kæmper sig vej ind i det. Og dog er det 

nemmere for Himlen og jorden at forgå, 

end at så meget som en tøddel af loven 

falder bort. Så enhver, som skiller sig fra 

sin kone og gifter sig med en anden, be-

driver hor. Også den, der gifter sig med en 

fraskilt kvinde, bedriver hor. 

 

Lazarus 

109. Der var engang en rig mand, der gik 

klædt i fint purpurrødt linned og levede 

hver dag i sus og dus. Samtidig lå der en 

fattig mand ved hans dør, der hed Laza-

rus. Han var fuld af sår og ønskede blot at 

blive mæt af det, som faldt fra den rige 

mands bord, men det var kun hundene, 

der kom hen for at slikke hans sår. 

Så hændte det, at den fattige mand døde 

og englene kom og bar ham bort til Abra-

hams bryst.  Også den rige mand døde og 

blev begravet. Da han åbnede øjnene i Ha-

des, hvor han var under tortur, ser han 

langt borte Abraham og Lazarus ved hans 

bryst. 

”Min far, Abraham!” råbte han så, ”for-

barm dig over mig og send Lazarus, så 

han kan dyppe spidsen af sin finger i vand 

og læske min tunge, for jeg martres af 

denne ild.” 

154 Egentlig: uretfærdighedens Mammon 
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”Mit barn,” sagde Abraham, ”husk på, at 

du havde det godt, mens du levede, sam-

tidig med at Lazarus døjede ondt. Til gen-

gæld trøstes han her, mens du lider. Der-

til kommer, at der er lavet en dyb afgrund 

mellem os og jer, så de, der ønsker at 

komme over fra os til jer, ikke er i stand 

til det, så lidt som de kan komme derfra 

over til os.” 

”Men far, så beder jeg dig om, at du vil 

sende Lazarus til mit fædrene hus,” sagde 

han, ”jeg har nemlig fem brødre – så han 

kan advare dem, for at ikke også de skal 

havne i dette torturkammer.” 

”De har Moses og profeterne,” sagde Abra-

ham, ”dem kan de lytte til.” 

”Nej, far, Abraham,” sagde han, ”men hvis 

der kommer én til dem fra de døde, skal 

de nok lægge deres liv om.”  

”Hvis ikke de lytter til Moses og profe-

terne,” svarede han ham, ”vil de heller 

ikke blive overbevist, om så én stod op af 

døde.”  

 

Om tilgivelse og tillid 

110. Engang sagde Jesus til sine disciple:  

”Det er umuligt at undgå fristelser, men 

forbandet være den, der er årsag til det! 

Det var bedre for ham, om en møllesten 

blev hængt om halsen på ham og han blev 

kastet i havet, end at han skulle lokke blot 

én af disse små på afveje. 

Vær opmærksomme mod hinanden! Hvis 

din bror svigter dig, så sæt ham i rette, og 

hvis han angrer, så tilgiv ham. Om han så 

svigter dig syv gange om dagen og syv 

gange vender tilbage til dig og siger, at 

han angrer, så skal du tilgive ham.” 

 

155 Egentlig: ’Giv os tro’. 

111. ”Herre, giv os tillid!”155 sagde apost-

lene engang til Herren. 

”Hvis I havde tillid som et sennepskorn,” 

sagde Herren, ”kunne I sige til dette mor-

bærtræ: Ryk dig op med rode og plant dig 

i havet! Og det ville adlyde jer. 

Hvis I havde en slave, der pløjede eller 

vogtede får, hvem af jer ville så sige til 

ham, når han kom hjem fra marken: Kom 

straks og læg dig til bords? Nej, vil I ikke 

snarere sige til ham: Lav mad til mig, og 

når du har skiftet tøj, kan du servere for 

mig, mens jeg spiser og drikker. Bagefter 

kan du selv spise og drikke? Han er vel 

ikke ligefrem taknemmelig mod slaven, 

fordi han gjorde som befalet? Det samme 

gælder jer. Når I har udført alt, hvad I er 

blevet befalet, skal I sige: Vi er kun uvær-

dige slaver, der blot har gjort, hvad vi fik 

besked på.” 

 

Ti spedalske 

112. På sin vej mod Jerusalem rejste Je-

sus tværs igennem både Samaria og Gali-

læa. Da han var på vej ind i en landsby, 

blev han mødt af ti spedalske mænd, der 

stod langt borte og råbte: 

”Jesus, Mester! Forbarm dig over os!” 

”Gå I bare hen og vis jer frem for præ-

sterne,” råbte han til dem, da han så dem, 

og mens de var på vej, blev de renset. 

Én af dem vendte imidlertid om, da han 

opdagede, at han var blevet helbredt. Han 

lovpriste Gud med høj røst, faldt ned for 

Jesus’ fødder og takkede ham. Det var 

ovenikøbet en samaritaner. 

”Var der ikke ti, der blev renset?” spurgte 

Jesus. ”Hvor er de ni? Fandtes der virkelig 
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ikke andre end denne fremmede, der kom 

tilbage for at give Gud æren?” 

”Rejs dig op og gå!” sagde han til ham, ”det 

er din egen frimodighed, der har befriet 

dig!” 

 

Om Guds rige 

113. Da han engang blev spurgt af farisæ-

erne om, hvornår Guds rige kommer, sva-

rede han dem: 

”Guds rige kommer ikke, så man kan ud-

pege det eller sige: Se, hér eller dér er det. 

For se, Guds rige er inden i jer.”  

Henvendt til sine disciple sagde han: 

”Der skal komme dage, hvor I vil længes 

efter at opleve blot én af Menneskesøn-

nens dage, uden at I skal få den at se. De 

vil sige til jer: Se der! Se her! Men gå ikke 

derhen og følg ikke efter dem! For som ly-

net, der lyner og lyser op fra den ene ende 

af Himlen til den anden, sådan vil det 

være med Menneskesønnen til sin tid. 

Dog først må han lide meget og forkastes 

af denne generation.  

Som det skete i Noahs dage, således vil 

det også være i Menneskesønnens dage. 

De spiste og drak, giftede sig og blev 

bortgiftet, lige indtil den dag, hvor Noah 

gik ind i arken, og oversvømmelsen kom 

og ødelagde alt.  

Eller ganske som det skete i Lots dage, 

hvor de spiste og drak, købte og solgte, 

plantede og byggede. Men den dag, Lot gik 

ud af Sodoma, regnede det med ild og 

slagger fra Himlen, og alt blev ødelagt. 

 

156 Hun blev til en saltstøtte, fordi hun på trods af 
advarslen vendte sig om og så sig tilbage, mens de 
flygtede. Se 1. Mosebog kap. 13. 

Sådan går det den dag, hvor Menneske-

sønnen bliver åbenbaret. 

På den dag skal den, der befinder sig på 

hustaget, ikke gå ned og hente sine ting 

inde i huset. Og den, der befinder sig på 

marken, skal heller ikke vende tilbage til 

det, han har efterladt. Husk på Lots 

kone!156 Den, der søger at redde livet, skal 

miste det, men den som mister det, skal 

bevare det.  

Jeg siger jer, at den nat, ligger der måske 

to i den samme seng – den ene bliver taget 

med, den anden efterladt. To kvinder ma-

ler måske korn ved den samme kværn – 

den ene bliver taget med, den anden efter-

ladt.” 

”Hvor, Herre?” spurgte de ham så. 

”Hvor liget er, vil ørnene samles,” svarede 

han dem. 

 

Dommeren og enken  

114. Engang fortalte han dem en historie 

om, at man altid skal bede uden at miste 

modet: 

”I en by boede der en dommer, som hver-

ken havde ærefrygt for Gud eller respekt 

for mennesker. I den samme by boede der 

en enke, som jævnligt kom hen til ham og 

sagde: 

”Skaf mig ret overfor min modpart!” 

En tid lang ville han ikke, men til sidst 

sagde han til sig selv: 

”Selv om jeg hverken har ærefrygt for Gud 

eller respekt for mennesker, vil jeg allige-

vel give hende ret, for denne enke volder 
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mig besvær. Det skulle jo nødig ende med, 

at hun kommer og slår mig i ansigtet.” 

”Hør efter, hvad den uretfærdige dommer 

siger,” sagde Herren. ”Skulle Gud så ikke 

skaffe sine udvalgte ret - de, som råber til 

ham dag og nat - og have tålmodighed 

med dem? Jo, siger jeg, han vil skaffe dem 

ret – og det snart.  

Men når det så er sagt, så er spørgsmålet, 

om Menneskesønnen nogensinde vil 

møde virkelig hengivenhed på jorden?” 

 

Farisæeren og tolderen 

Engang fortalte han denne historie til 

nogle, som stolede på, at de selv var ret-

færdige, og som foragtede andre: 

”To mennesker gik op til templet for at 

bede. Den ene var farisæer – den anden 

tolder. 

Farisæeren stod frem og bad således for 

sig selv: 

”Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som 

andre mennesker – svindlere, uretfær-

dige, horebukke – eller som denne tolder. 

Selv faster jeg to gange om ugen, og jeg 

betaler skat af hele min indkomst.” 

Tolderen derimod, stod langt borte og ville 

ikke engang løfte sine øjne mod Himlen, 

men slog sig for brystet og sagde: 

”Gud, vær barmhjertig mod mig arme for-

bryder!” 

Jeg siger jer: tolderen gik hjem som fri-

kendt – den anden ikke. For enhver, der 

ophøjer sig selv, skal ydmyges – mens 

den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.” 

 

Børnene 

116.  Engang bar de nogle småbørn hen 

til ham, for at han skulle røre ved dem, 

men da hans disciple fik øje på dem, 

skældte de dem ud. Jesus kaldte dem 

imidlertid hen til sig: 

”Lad de små børn komme til mig,” sagde 

han, ”det må I ikke forbyde dem, for Guds 

rige er deres. Ja, jeg kan godt sige jer: den, 

der ikke tager imod Guds rige ligesom et 

lille barn, han kommer slet ikke ind i det.” 

 

Om det evige liv 

117. Der var engang et medlem af rådet, 

der spurgte ham: 

”Gode mester, hvad skal jeg gøre for at 

arve evigt liv?” 

”Hvorfor kalder du mig god?” spurgte Je-

sus ham, ”ingen er god – ingen andre end 

Gud selv. Nå, men du kender budene: Du 

må ikke bedrive hor, du må ikke slå ihjel, 

du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, 

du skal ære din far og din mor.” 

”Alt sammen har jeg overholdt fra ung-

dommen af,” sagde han. 

”Endnu én ting mangler du,” svarede Je-

sus, da han havde hørt på ham, ”sælg alt, 

hvad du ejer og giv pengene til de fattige. 

Så vil du have en skat i Himlene. Og kom 

så med mig!” 

Men da han hørte det, blev han dybt be-

drøvet, for han var overordentlig rig. Da 

Jesus så hans reaktion, sagde han: 

”Hvor er det svært for dem, der er rige, at 

komme ind i Guds rige. Det er nemmere 

for en kamel at komme igennem et nåle-

øje, end for en rig at komme ind i Guds 

rige.” 

”Hvem kan så blive frelst?” spurgte en af 

tilhørerne. 

”Hvad der er umuligt for mennesker, er 

muligt for Gud,” svarede han. 
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”Hør her, vi har forladt vort eget og har 

fulgtes med dig,” sagde Petrus. 

”Ja, jeg kan godt sige jer,” sagde han til 

dem, ”der er ingen, som har forladt hjem 

eller kone, brødre, forældre eller børn på 

grund af Guds rige, som ikke får det 

mange gange igen allerede i denne tid – og 

i den kommende verden evigt liv.” 

 

Lidelsen forudsiges 

118. På et tidspunkt tog han De Tolv til 

side og sagde til dem: 

”Hør her, nu tager vi op til Jerusalem, og 

alt, hvad der er blevet skrevet af profe-

terne om Menneskesønnen, skal blive 

fuldbyrdet. Han skal udleveres til de frem-

mede. Han skal spottes og hånes og spyt-

tes på. De vil piske ham og slå ham ihjel, 

men på den tredje dag skal han genop-

stå.” 

Dog fattede de intet af dette – det var sort 

tale for dem, og nej, de begreb intet af, 

hvad der blev sagt. 

 

Den blinde ved Jeriko 

119. Engang, da han nærmede sig Jeriko, 

sad der en blind mand ved siden af vejen 

og tiggede. Da han hørte flokken af men-

nesker drage forbi, spurgte han, hvad der 

var på færde. De fortalte ham så, at det 

var Jesus, nazoræeren, der kom forbi. Så 

råbte han: 

”Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!” 

De, der gik foran, skældte ham ud, så han 

kunne være stille, men han råbte bare 

endnu højere: 

”Davids søn! Forbarm dig over mig!” 

Så standsede Jesus op og befalede, at han 

skulle føres hen til ham. Da de havde 

bragt ham hen til ham, spurgte han ham: 

”Hvad vil du, at jeg skal gøre?” 

”At jeg må kunne se igen, Herre!” sagde 

han. 

”Så se!” sagde Jesus til ham, ”dit gåpå-

mod har reddet dig.” 

Straks kunne han se igen, og han gik med 

ham, mens han lovpriste Gud – ja, hele 

folket lovpriste Gud, da de så det. 

 

Zakæus 

120. Nu kom han ind igennem Jeriko. Se, 

dér var der var en mand, der hed Zakæus. 

Han var overtolder og en rig mand. Han 

var ivrig efter at se, hvem Jesus var, men 

han kunne ikke komme til på grund af fol-

kemængden. Han var nemlig en lille 

mand. Så løb han i forvejen og kravlede op 

i et morbærtræ, så han kunne se ham, for 

han ville komme den vej. 

Da Jesus nu kom derhen, så han op og 

sagde til ham:  

”Zakæus, skynd dig ned, for i dag bør jeg 

være gæst i dit hjem.” 

Så skyndte han sig ned og tog imod ham 

med glæde.  

Alle, der så det, skumlede og sagde:  

”Han er taget ind som gæst hos en forbry-

der.” 

Zakæus derimod rejste sig op og sagde til 

Herren: 

”Halvdelen af hvad jeg ejer, giver jeg til de 

fattige, Herre, og hvis jeg har bedraget no-

gen for noget, giver jeg det firedobbelt 

igen.” 

”I dag er frelsen kommet til dette hjem,” 

sagde Jesus til ham, ”fordi også han er 
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Abrahams søn. Menneskesønnen er jo 

kommet for at opsøge og befri det for-

tabte.” 

 

De betroede miner157 
121. Mens tilhørerne var forsamlede, fort-

satte han med at fortælle en historie - dels 

fordi han var tæt på Jerusalem og dels 

fordi de mente, at Guds rige ville bryde 

frem inden længe: 

”Der var en mand af fornem slægt,” sagde 

han, ”der tog til et fjernt land for at blive 

udråbt som konge og så vende tilbage 

igen. Forinden tilkaldte han ti af sine tje-

nere, gav dem en mine158 hver og sagde til 

dem:  

”Dem skal I gøre godt med, indtil jeg kom-

mer tilbage.” 

Nu var det sådan, at hans medborgere ha-

dede ham, så de sendte en delegation af-

sted, der meddelte: 

”Vi ønsker ikke, at denne mand skal her-

ske over os.” 

Men efter at han så var blevet udråbt til 

konge, vendte han tilbage og befalede, at 

de tjenere, han havde givet penge, skulle 

tilkaldes, for at han kunne få at vide, hvad 

de havde fået ud af handlen.  

Nu kom den første hen og sagde: 

”Herre, din mine har skabt ti miner til.” 

”Det var godt, min gode tjener,” sagde han 

til ham, ”fordi du var tro i det mindste, 

skal du have magt over ti byer.” 

Så kom den anden frem og sagde: 

”Din mine har skabt fem miner til, Herre.” 

”Så skal du få magt over fem byer,” sagde 

han til ham. 

 

157 Græsk møntenhed svarende til 100 drakmer. 
Se note 126. 

Nu kom der en anden, og han sagde: 

”Se, her er din mine, Herre. Jeg har holdt 

den skjult i et tørklæde. Jeg frygtede dig 

nemlig, fordi du er en hård mand, der ta-

ger hvad der ikke er dit – høster, hvad du 

ikke såede.” 

”Din onde tjener,” sagde han til ham, ”jeg 

skal dømme dig på dine egne ord. Du vid-

ste altså, at jeg er en hård mand, der ta-

ger, hvad der ikke er mit og høster, hvad 

jeg ikke såede? Men hvorfor satte du så 

ikke mine penge i banken, så jeg kunne 

have fået dem tilbage med renter, når jeg 

kom tilbage?” 

Så sagde han til dem, der stod der: 

”Tag minen fra ham og giv den til ham, der 

har de ti miner.” 

”Herre, han har allerede ti miner,” sagde 

de. 

”Jeg siger jer: enhver, som har, han skal 

gives, men fra den, som ikke har, skal 

endog det, som han måtte have, tages 

bort. Og hent så lige mine fjender, som 

ikke ville have mig som deres konge, og 

hug dem ned her foran mig.” 

 
  

158 Egentlig ’ti miner hver’, men det passer ikke 
rigtig med det følgende. 
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Opgør i Jerusalem 
 

 

 

Indtog i Jerusalem 

122. Da han var færdig med at fortælle, 

gik han i forvejen op mod Jerusalem. Da 

han nærmede sig Bethfage og Bethania 

ved det bjerg, som kaldes Olivenbjerget, 

sendte han to af sine disciple afsted: 

”Gå ind i den landsby derhenne,” sagde 

han. ”Når I kommer ind, vil I finde et føl, 

der står bundet, og som intet menneske 

endnu har siddet på. Løs det og kom med 

det. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor I 

løser føllet, skal I svare: Fordi Herren har 

brug for det.” 

De udsendte tog så af sted og fandt det, 

sådan som han havde fortalt dem. Da de 

løste føllet, sagde dets ejer det dem: 

”Hvorfor løser I føllet?” 

”Fordi Herren har brug for det,” svarede 

de. 

Så førte de det hen til Jesus, og efter at 

have lagt deres kapper på føllet, satte de 

Jesus op på det. Som han red frem, 

spredte folk deres kapper på vejen.  

Da han kom nærmere, begyndte hele flok-

ken af disciple allerede på vej ned af Oli-

vebjerget at juble og lovprise Gud med høj 

røst for alle de mægtige ting, de havde op-

levet: 

”Velsignet være kongen, som kommer i 

Herrens navn!” sang de, ”fred i Himlen og 

ære i det højeste!” 

Nogle af farisæerne fra skaren sagde så til 

ham: 

”Mester, få dog dine disciple til at holde 

op!” 

”Jeg siger jer,” svarede han, ”om de end 

tier stille, vil stenene råbe.” 

 

123. Da han kom nærmere og så byen, 

græd han over den: 

”Gid også du på denne dag vidste, hvad 

der tjener til din fred! Men nu er det skjult 

for dine øjne. For der skal komme dage 

over dig, hvor dine fjender vil opkaste en 

vold omkring dig, omringe dig og trænge 

ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig 

med jorden og dine børn sammen med 

dig, og de vil ikke efterlade sten på sten i 

dig, fordi du aldrig forstod, at tiden var 

kommet for Guds tilsyn med dig.” 

Så gik han ind i templet og begyndte at 

smide de handlende ud: 

”Der står skrevet,” sagde han til dem, ”mit 

hus skal være et bedehus. Men I har gjort 

det til et fristed for røvere!” 

Hver dag underviste han i templet. Men 

førstepræsterne og teologerne gik efter at 

få ham slået ihjel. Det samme gjorde spid-

serne i folket. Dog kunne de ikke finde ud 

af hvordan, for hele folket hang ved ham 

og lyttede til, hvad han sagde. 

 

Om Jesus’ myndighed 

24. En dag, hvor han underviste folk i 

templet og fortalte om frihedsbudskabet, 

kom førstepræsterne og teologerne hen til 

ham sammen med de ældste, og de 

spurgte ham: 

”Fortæl os, med hvilken autoritet du gør 

dette. Hvem er det, der har givet dig denne 

myndighed?” 

”Jeg vil også gerne spørge jer om en sag,” 

svarede han dem, ”fortæl mig: Johannes’ 
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dåb, kom den fra Himlen eller fra menne-

sker?” 

De drøftede sagen indbyrdes og sagde: 

”Siger vi fra Himlen, vil han spørge, hvor-

for vi ikke troede på ham, men siger vi fra 

mennesker, vil hele folket stene os, for de 

er overbevist om, at Johannes var en pro-

fet.” 

Så de svarede, at de ikke vidste hvorfra 

den kom. 

”Så vil jeg heller ikke fortælle jer, med 

hvilken autoritet jeg gør, hvad jeg gør,” 

sagde Jesus til dem. 

 

De onde vinbønder 

125. Så gav han sig til at fortælle folket 

følgende historie: 

”Der var en mand, der plantede en vin-

gård og lejede den ud til vinbønder. Så rej-

ste han udenlands for en længere periode. 

Da tiden kom, sendte han en slave til vin-

bønderne, så de kunne overdrage ham no-

get af vingårdens høst. Men vinbønderne 

sendte ham tomhændet bort efter at have 

gennembanket ham. 

Manden blev ved og sendte endnu en 

slave, men også ham sendte de tomhæn-

det bort efter at have gennembanket og 

ydmyget ham. 

Manden fortsatte dog og sendte en tredje, 

men også ham sårede de og smed ud. 

”Hvad skal jeg dog gøre? tænkte vingår-

dens herre. ”Nåh jo, jeg sender min el-

skede søn. Ham vil de nok respektere.” 

Men da de fik øje på sønnen, gav vinbøn-

derne sig til at drøfte indbyrdes:  

”Det her er arvingen,” sagde de, ”lad os slå 

ham ihjel, så vingården kan blive vores.” 

Så smed de ham ud af vingården og slog 

ham ihjel. 

Hvad vil vingårdens herre mon nu gøre 

med dem? Han vil komme og smadre 

disse vinbønder og forære vingården til 

andre.” 

Da de hørte det, sagde de: 

”Det sker aldrig!” 

”Hvad betyder så dette, som står skrevet,” 

sagde han, mens han så på dem, ”den 

sten, som bygherrerne forkastede, den er 

blevet hovedhjørnesten? Enhver, som fal-

der over den sten, vil blive kvæstet, men 

den, den falder på, ham vil den knuse til 

støv.” 

I det øjeblik forsøgte teologerne og første-

præsterne at lægge hånd på ham, men de 

var alligevel bange for folket. De forstod jo 

nok, at han fortalte denne historie imod 

dem. 

 

Cæsars mønt 

126. De holdt så øje med ham og sendte 

spioner, der foregav at være retfærdige, så 

de kunne få ham til at sige noget forkert 

og således udlevere ham til øvrigheden og 

til guvernørens myndighed. 

Nu spurgte de ham så: 

”Mester, vi ved, at du taler og underviser 

korrekt og ikke ligger under for nogen, 

men lærer Guds vej på sandhedens 

grund. Er det tilladt os at betale skat til 

Cæsar – ja eller nej?” 

Han gennemskuede imidlertid deres ræn-

ker og sagde til dem: 

”Vis mig en denar. Hvis billede og inskrip-

tion er der på den?” 

”Cæsars,” sagde de. 
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”Så giv Cæsar tilbage, hvad der er Cæsars 

– og giv Gud, hvad der er Guds.” 

For øjnene af folket var de ude af stand til 

at få ham til at falde i, så de undrede sig 

bare over hans svar og sagde ikke mere. 

 

Om opstandelsen 

127. Nu kom der så nogle saddukæere 

hen til ham. Det er dem, der går imod, at 

der findes en opstandelse, og de spørger 

ham så: 

”Mester, Moses skrev til os, at hvis ens 

bror dør, mens han har en kone, men in-

gen børn, at så skal hans bror gifte sig 

med konen og skaffe sin bror afkom.159Nu 

var der syv brødre. Den første tog sig en 

kone, men døde barnløs. Både den anden 

og den tredje giftede sig med hende – ja, 

alle syv døde uden at få børn. Til sidst 

døde også konen. Hvem af dem vil hun nu 

være kone for i opstandelsen? Alle syv har 

jo været gift med hende. 

”Børn af denne tid gifter sig og bortgiftes,” 

sagde han til dem, ”men de, som anses for 

værdige til den kommende tidsalder og til 

opstandelsen fra de døde, de hverken gif-

ter sig eller bortgiftes, så lidt som de er i 

stand til at dø. For de er som engle – ja, 

de er Guds børn - børn af opstandelsen.  

Men at de døde bliver oprejst, viste Moses 

allerede ved tornebusken,160 når han kal-

der Herren for Abrahams, Isaks og Jakobs 

Gud. Gud er ikke Gud for de døde, men 

for de levende. Alle lever jo for ham.” 

”Vel talt, Mester!” svarede nogle af teolo-

gerne. De turde nemlig ikke længere 

spørge ham om noget. 

 

159 Egentlig: ’oprejse sæd’.  
160 Se 2. Mosebog kap. 3. 

Om teologerne 

128. Til gengæld spurgte han dem:  

”Hvordan kan teologerne påstå, at Mes-

sias er Davids søn? Selv siger David jo i 

Salmernes Bog: Gud sagde til min Herre: 

Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg stil-

ler dine fjender som en fodskammel for 

dine fødder. David kalder ham altså 

Herre. Hvordan kan han så være hans 

søn? 

Mens hele folket lyttede, sagde han til di-

sciplene: 

”Vogt jer for teologerne, der gerne går om-

kring i lange kjoler, og som holder af at 

blive hilst på torvene og nyder de øverste 

pladser ved måltiderne. De opæder enkers 

hjem, mens de beder længe for et syns 

skyld. De vil få en endnu hårdere dom!  

129. Da han så op, lagde han mærke til 

de rige, der lagde deres gaver i skatkam-

meret. Så fik han øje på en fattig enke, der 

lagde to lepta161 i.  

”Jeg kan godt fortælle jer,” sagde han, ”at 

den der enke lagde mere i end alle de an-

dre. For de gav alle ud af deres overflod, 

mens hun gav af sin fattigdom – alt, hvad 

hun ejede. 

 

Om de sidste tider 
130. Da nogle talte om templet, hvordan 

det var smykket med smukke sten og tem-

pelgaver, sagde han: 

”Med hensyn til det, I beundrer, så skal 

der komme dage, hvor sten ikke vil ligge 

på sten – alt vil være brudt ned.” 

161 Se note 75 
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”Hvornår vil dette ske, Mester?” spurgte 

de, ”og hvad er tegnet på, at det skal til at 

ske?” 

”Pas på, I ikke bliver forført,” sagde han, 

”for mange skal komme i mit navn og sige: 

Det er mig! eller: Tiden er nær! Dem skal 

I ikke følge. Når I hører om krig og oprør, 

så bliv ikke forskrækkede. Det er nødven-

digt, at den slags sker først. Men det er 

ikke enden. 

Folk skal rejse sig mod folk - kongerige 

mod kongerige. Der vil komme store jord-

skælv, hungersnød og pest mange steder. 

Frygtelige ting skal ske og store tegn fra 

Himlen. Men før alt dette vil de lægge 

hånd på jer - de vil forfølge jer og udlevere 

jer til synagoger og fængsler og føre jer 

frem for konger og guvernører på grund af 

mit navn. Det vil ende som et vidnesbyrd 

for jer. Læg jer derfor på sinde, at I ikke 

på forhånd skal tænke over, hvordan I 

skal forsvare jer, for jeg vil give jer mund 

og mæle og visdom, som alle de, der går 

imod jer, hverken kan modstå eller mod-

sige. I vil blive udleveret selv af forældre, 

brødre, slægtninge og venner, og nogle af 

jer vil de slå ihjel – ja, I vil blive afskyet af 

alle på grund af mit navn - dog ikke et hår 

på jeres hoved skal gå tabt. Gennem jeres 

udholdenhed, skal I vinde livet. 

 

131. Når I ser Jerusalem omringet og be-

lejret, så ved I, at hendes ødelæggelse er 

nær. Så skal de, som er i Judæa flygte op 

i bjergene, og de, som befinder sig midt i 

byen, skal se at komme ud. De, som er på 

landet, skal ikke tage ind i byen. For det 

er hævnens tid, hvor alt, hvad der er skre-

vet, skal opfyldes.  

Arme de, der venter sig, og som giver bryst 

i de dage, for der vil komme stor elendig-

hed over jorden og vrede mod dette folk. 

Ja, de skal falde for sværdet og blive ført 

som fanger til de fremmede folk, og hele 

Jerusalem vil blive trampet ned af de 

fremmede, indtil de fremmedes tid er 

omme. 

Og der skal ske tegn i sol og måne og stjer-

ner, og på jorden skal folkene ængstes i 

fortvivlelse over havets brølen og bølger-

nes rasen. Mennesker skal falde om af 

angst og bange anelser om det, der kom-

mer over jorden, for Himlenes kræfter skal 

rystes. 

Og så – ja, da skal de se Menneskesønnen 

komme i skyen med kraft og stor gud-

domsglans. Men når dette begynder at 

ske, da skal I se op og løfte jeres hoveder, 

for jeres forløsning nærmer sig.” 

 

Så fortalte han dem en historie: 

”Betragt figentræet – ja, alle træerne. Så 

snart I ser, de springer ud, ved I, at som-

meren allerede er nær. På samme måde 

når I ser dette ske, så ved I, at Guds rige 

er nær. Ja, jeg kan fortælle jer, at denne 

generation ikke vil være borte, før alt dette 

sker. Himlen og jorden skal forgå, men 

min fortælling vil aldrig forgå! 

Vær opmærksomme, så jeres hjerter ikke 

tynges af tømmermænd og fuldskab eller 

hverdagens bekymringer, så Dagen ikke 

pludselig kommer over jer som en fælde. 

For den kommer over alle, som bor over 

hele jorden.  

Våg hele tiden og bed om, at I må få styrke 

til at undfly alt, hvad der skal ske og til at 

stå fast overfor Menneskesønnen.” 
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132. Jesus var i templet om dagen, hvor 

han underviste, men om natten gik han 

ud. Natten tilbragte han på det bjerg, der 

hedder Olivenbjerget. Tidligt hver morgen 

kom hele folket til ham i templet for at 

høre ham. 

 

Judas’ forræderi 

Festen for de usyrede brød – den som kal-

des Påske – nærmede sig. Førstepræ-

sterne og teologerne søgte at få Jesus 

slået ihjel, for de frygtede for, hvad folket 

kunne finde på. Så tog Satan ved Judas, 

som kaldes Iskariot, og som regnedes 

blandt De Tolv. Han gik hen og talte med 

førstepræsterne og lederne af tempelvag-

ten om, hvordan han kunne udlevere ham 

til dem. Det blev de glade for, og de blev 

enige om at han skulle have penge for det. 

Det indvilligede han i og begyndte at søge 

efter en lejlighed til at udlevere ham til 

dem uden at det kom til opløb. 

 

Påskemåltidet 

133. Så oprandt dagen for de usyrede 

brød – den dag, hvor påskelammet skulle 

ofres. Jesus sendte Petrus og Johannes 

afsted med besked om, at de skulle gå hen 

og tilberede påskelammet til dem, så de 

kunne spise det. 

”Hvor vil du have, at vi skal tilberede det?” 

spurgte de. 

”Hør her,” sagde han til dem, ”når I kom-

mer ind i byen, møder I en mand, der bæ-

rer en krukke vand. Følg efter ham ind i 

det hus, hvor han går ind. Så skal I sige 

til husets herre: 

”Mesteren spørger dig: Hvor er det væ-

relse, hvor jeg kan spise påskelammet 

sammen med mine disciple?” 

Så vil han vise jer op til et stort rum, hvor 

der allerede er dækket op. Der skal I tilbe-

rede det.” 

Så gik de bort og fandt det, ganske som 

han havde sagt til dem. Derpå tilberedte 

de påskelammet. 

134. Da timen kom, lagde han sig til bords 

sammen med sine apostle og han sagde til 

dem: 

”Hvor har jeg længtes efter at spise dette 

påskelam sammen med jer, før jeg skal 

lide. Jeg kan fortælle jer, at jeg aldrig mere 

skal spise af lammet, før det hele bliver 

fuldendt i Guds rige.” 

Så tog han et bæger, takkede og sagde: 

”Tag dette og del det mellem jer, for jeg si-

ger jer: fra nu af skal jeg aldrig mere 

drikke af vinens frugt, før Guds rige kom-

mer.” 

Og han tog et brød, takkede, brækkede 

det over, gav dem det og sagde: 

”Dette er mit legeme, som gives hen for je-

res skyld. Spis det til minde om mig.” 

På samme måde tog han bægeret efter 

måltidet og sagde: 

”Dette bæger er den nye pagt med Gud 

ved mit blod, som bløder for jeres skyld.  

Men se! Den hånd, som skal udlevere mig, 

er sammen med min egen her på bordet. 

Ja, Menneskesønnen går bort, sådan som 

det er bestemt, men arme det menneske, 

der udleverer ham.”  

Så begyndte de at udspørge hinanden om, 

hvem af dem det dog kunne være, som 

skulle gøre sådan noget. 
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135. Det kom også til diskussion imellem 

dem om, hvem af dem, der skulle anses 

for størst. Men han sagde til dem: 

”Folkenes konger hersker over deres un-

dersåtter, og de, der udøver myndighed 

over dem, kaldes velgørere. Sådan skal 

det ikke være blandt jer. Nej, den største 

iblandt jer, lad ham være som den yngste, 

og lederen som den, der tjener. Hvem er 

størst? Den, der sidder til bords eller den, 

der tjener? Er det ikke den, der sidder til 

bords? Men jeg er midt iblandt jer som én, 

der tjener. I har til gengæld holdt fast ved 

mig i mine trængsler, og ligesom min far 

har tildelt mig riget, tildeler jeg jer, at I 

skal spise og drikke ved mit bord i mit rige 

og sidde på troner og dømme Israels tolv 

stammer. 

Simon, Simon! Hør her, Satan krævede, at 

I alle skulle sigtes som hvede, men jeg bad 

for dig, at dit mod ikke skulle svigte. Og 

du! når du er kommet til dig selv, så styrk 

dine brødre!” 

”Herre!” sagde han til ham, ”sammen med 

dig er jeg rede til at gå i fængsel – ja, i dø-

den!” 

”Jeg kan fortælle dig, Petrus:” sagde han, 

”hanen galer ikke i dag, før du har benæg-

tet tre gange, at du kender mig.” 

 

Han sagde også til dem: 

”Dengang jeg udsendte jer uden pung og 

taske og sandaler, manglede I da noget?” 

”Intet,” svarede de. 

”Men nu,” sagde han, ”nu skal den, der 

har en pung, tage den med sig – på 

samme måde med en taske. Og den, som 

intet har, bør sælge sin kappe og købe sig 

et sværd. For jeg siger jer: Det, som er 

skrevet, skal gå i opfyldelse på mig: Han 

blev regnet blandt de lovløse. Også for mit 

vedkommende går det mod enden.” 

”Se, Herre!” sagde de, ”her er to sværd.” 

”Så er det nok!” sagde han til dem. 

 

Tilfangetagelse 

137. Da han var kommet ud, gik han som 

sædvanlig til Olivenbjerget sammen med 

sine disciple. Da de kom hen til stedet, 

sagde han til dem: 

”Bed om, at I ikke falder i fristelse.” 

Selv trak han sig tilbage fra dem omkring 

et stenkast, faldt på knæ og bad: 

”Far, hvis du vil, så lad dette bæger gå 

forbi mig – dog, ske ikke min vilje, men 

din!” 

Nu viste en engel fra Himlen sig for ham 

og styrkede ham, for han kom i dødsangst 

og bad heftigere, så hans sved blev som 

tyktflydende bloddråber, der faldt til jor-

den. 

Da han rejste sig fra bønnen og ´kom hen 

til sine disciple, opdagede han, at de lå og 

sov af ren og skær bedrøvelse.  

”Hvorfor sover I?” spurgte han dem, ”rejs 

jer og bed om, at I ikke må falde i fri-

stelse!” 

Mens han endnu talte, se, så kommer der 

en flok gående hen imod dem, og forrest 

gik han, der hedder Judas, en af De Tolv. 

Da han nærmede sig Jesus for at kysse 

ham, sagde Jesus til ham: 

”Judas dog! Forråder du Menneskesøn-

nen med et kys?” 

Da de, der var sammen med Jesus, så, 

hvad der var ved at ske, spurgte de: 

”Skal vi gribe til sværd, Herre?” 
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Så huggede en af dem til førstepræstens 

slave, så hans højre øre røg af. 

”Lad det være nok” svarede Jesus, og han 

rørte ved øret og helbredte ham. Så sagde 

han til dem, der var kommet ud efter ham 

– førstepræsterne, lederne af tempelvag-

ten og de ældste:  

”I er draget ud med sværd og køller, som 

om vi var røvere. Hver dag stod jeg sam-

men med jer i templet, uden at I lagde 

hånd på mig. Men dette er jeres øjeblik, 

hvor mørket har magten.” 

Så arresterede de ham og førte ham bort. 

De bragte ham ind i førstepræstens hus. 

 

Fornægtelse 

Imidlertid fulgte Petrus efter på afstand, 

og da de havde tændt et bål midt i gården 

og sat sig ved det, satte Petrus sig midt 

imellem dem. 

139. Nu var der en pige, der fik øje på 

ham, mens han sad i lysskæret. Hun stir-

rede på ham og sagde: 

”Han her var også sammen med ham.” 

Men han benægtede og sagde: 

Jeg kender ham ikke, kvindemenneske!” 

Kort efter var der en anden, der fik øje på 

ham og sagde: 

”Du er da også én af dem.” 

”Vel er jeg ej, menneske!” sagde Petrus. 

Omkring en time senere var der en anden, 

der insisterede og sagde: 

”Det er rigtigt nok! Han her var også med 

ham. Han er jo galilæer.” 

”Jeg aner ikke, hvad du taler om, menne-

ske,” sagde Petrus.  

I samme øjeblik, mens han endnu talte, 

galede hanen. Og Herren vendte sig om og 

så på Petrus, så han blev mindet om Her-

rens ord, dengang han sagde til ham: 

”Før hanen galer i dag, vil du fornægte mig 

tre gange.” 

Så gik han udenfor og græd som pisket. 

 

For rådet 

De mænd, som holdt Jesus fanget, gjorde 

nar ad ham og slog ham. Efter at have til-

hyllet ham, sagde de: 

”Profeter så! Hvem var det, der gjorde nar 

ad dig?” 

Mange andre forhånelser rettede de imod 

ham. 

140. Om morgenen samledes folkets æld-

steråd sammen med førstepræsterne og 

teologerne. De førte ham frem for syne-

driet og sagde: 

”Hvis du er Messias, så sig os det!” 

”Om jeg så siger det, vil I alligevel ikke tro 

på det,” sagde han til dem, ”Og hvis jeg 

spørger, vil I heller ikke svare. Men fra nu 

af vil Menneskesønnen sidde ved Guds 

krafts højre hånd.” 

”Du er altså Guds søn!?” sagde de alle 

sammen. 

”I har selv sagt, at det er jeg,” sagde han 

til dem. 

”Hvad skal vi med flere vidnesbyrd?” 

sagde de. ”Vi har jo selv hørt det af hans 

egen mund!” 

Så rejste de sig alle sammen og førte ham 

hen til Pilatus. 

 

For Pilatus 
141. Nu begyndte de at anklage Jesus: 

”Denne mand har vi grebet i at forføre vort 

folk og i at ville forhindre os i at betale 
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skat til Cæsar. Han har også sagt om sig 

selv, at han er en salvet konge.” 

”Er du judæernes konge?” spurgte Pilatus 

ham. 

”Det siger du,” svarede han ham. 

”Jeg finder ingen skyld hos dette menne-

ske,” sagde Pilatus så henvendt til første-

præsterne og skarerne. 

Men de råbte op og sagde: 

”Han ophidser folket med sin undervis-

ning i hele Judæa lige fra Galilæa og her-

til.” 

Da Pilatus hørte det, spurgte han, om 

manden var galilæer, og da han havde fået 

bekræftet, at han stammede fra Herodes’ 

myndighedsområde, sendte han ham hen 

til Herodes, som også var i Jerusalem i de 

dage. 

 

142. Da Herodes så Jesus, blev han over-

måde glad, for gennem længere tid ville 

han gerne møde ham, fordi han havde 

hørt om ham, og han håbede at se ham 

udføre et mirakel. Han stillede ham derfor 

en mængde spørgsmål, men Jesus sva-

rede ham ikke et ord.  

Til gengæld fremførte førstepræsterne og 

teologerne voldsomme anklager mod 

ham, så da Herodes sammen med sine 

soldater havde hånet ham og gjort nar ad 

ham, iførte de ham en skinnende hvid 

kappe og sendte ham tilbage til Pilatus. 

Den dag blev Herodes og Pilatus gode ven-

ner. Tidligere var der nemlig fjendskab 

mellem dem. 

 

143. Nu sammenkaldte Pilatus førstepræ-

sterne og rådsmedlemmerne og folket og 

sagde til dem: 

”I har ført dette menneske til mig som én, 

der forfører folket, men hør her, efter at 

have vurderet ham indgående i jeres på-

hør, har jeg ikke fundet nogen skyld hos 

dette menneske med hensyn til det, I an-

klager ham for. Det samme mener Hero-

des, som har sendt ham tilbage til os, så 

hør nu efter: han har intet gjort, som for-

tjener dødsstraf! Nu vil jeg give ham en re-

primande og løslade ham.” (Han var jo 

nødt til at løslade dem én, fordi det var 

højtid). Imidlertid råbte de alle sammen: 

”Tag ham væk! – løslad os hellere Barab-

bas!”  

Barabbas var blevet kastet i fængsel på 

grund af et oprør, der havde været i byen 

og på grund af mord. 

144. Atter en gang tilkaldte Pilatus dem, 

fordi han ønskede at løslade Jesus, men 

de råbte op og skreg: 

”Korsfæst! Korsfæst ham!” 

”Hvad ondt har han dog gjort?” sagde han 

til dem for tredje gang, ”intet har jeg fun-

det hos ham, der gjorde ham skyldig til 

døden. Så nu giver jeg ham altså en repri-

mande og løslader ham.” 

Så begyndte de med høje råb at kræve af 

ham, at Jesus blev korsfæstet, og deres 

råb fik efterhånden overtaget, så Pilatus 

til sidst besluttede, at deres krav skulle 

opfyldes. Han løslod ham, der var kastet i 

fængsel for oprør og mord, sådan som de 

forlangte, og Jesus udleverede han, så de 

kunne gøre med ham, som de ville. 

 

Henrettelsen 

145. Da de var ved at føre ham væk, greb 

de Simon, en mand fra Kyrene, der kom 
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ude fra marken. Ham tvang de til at bære 

korset bagved Jesus.  

Der var en stor del af folket, der fulgte ef-

ter ham – bl.a. kvinder, der slog sig selv 

og sang klagesange over ham. Men Jesus 

vendte sig om mod dem og sagde: 

”Græd ikke over mig, Jerusalems døtre – 

nej, græd over jer selv og over jeres børn. 

For hør her: der kommer dage, hvor de 

skal sige: Velsignet være de ufrugtbare – 

de moderliv, som ikke fødte og de bryster, 

som ikke gav mælk. Da skal de sige til 

bjergene: Styrt ned over os! Til højene: Be-

grav os! For gør de sådan her ved det saf-

tige træ, hvad vil der da ske med det 

visne?” 

146. De førte også andre – det var to for-

brydere – ud sammen med ham for at 

blive henrettet, og da de kom til det sted, 

der kaldes Kranios, korsfæstede de ham 

dér sammen med forbryderne, den ene til 

højre og den anden til venstre for ham. 

Hans tøj fordelte de mellem sig ved at 

trække lod om det. 

Folket stod og så på, og nogle rådsmed-

lemmer spottede ham: 

”Andre har han befriet,” sagde de, ”lad 

ham nu befri sig selv, hvis han virkelig er 

Guds Messias, den udvalgte selv.” 

Også soldaterne gjorde nar ad ham. De 

kom hen til ham med noget sur vin og 

sagde: 

”Hvis du virkelig er judæernes konge, så 

befri dig selv.” 

Der var jo opsat en indskrift over ham: 

DETTE ER JUDÆERNES KONGE.  

147. En af de korsfæstede forbrydere 

spottede ham: 

”Er du ikke Messias?” sagde han, ”så befri 

dig selv og os med.” 

”Frygter du slet ikke Gud?” svarede den 

anden ham irettesættende. ”Du er dog un-

der den samme dom, og vi er det med 

rette, for vi får, hvad vi har fortjent for det, 

vi har gjort.” 

”Jesus!” sagde han så, ”husk mig, når du 

kommer til dit rige.” 

”Jeg kan godt sige dig,” sagde han til ham, 

”i dag skal du være sammen med mig i 

Paradis.”  

148. Det var allerede hen ved middagstid, 

da der kom mørke over hele jorden indtil 

ved tretiden, fordi solen formørkedes. 

Ydermere flængedes forhænget, der hang 

i templet, midt igennem. Da råbte Jesus 

med høj røst: 

”Far, i dine hænder overgiver jeg min 

ånd.”  

Da han havde sagt sådan, udåndede han. 

Da centurionen så, hvad der skete, lovpri-

ste han Gud og sagde: 

”Dette menneske var en sand retfærdig.” 

Alle skarerne, der var stimlet sammen til 

dette skue, slog sig for brystet og vendte 

hjem, da de så, hvad der skete. Alle hans 

bekendte havde imidlertid stillet sig på af-

stand for at se på sammen med de kvin-

der, der havde fulgt ham fra Galilæa. 

 

Begravelsen 

149. Se, nu var der en mand, der hed Jo-

sef. Han var medlem af rådet og en god og 

retskaffen mand, der ikke var enig i rådets 

beslutning og deres handlinger. Han var 

fra Arimathæa, en af judæernes byer, og 

han længtes efter Guds rige. Han gik hen 

til Pilatus og bad om Jesus’ legeme, og da 
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han havde taget det ned, svøbte han ham 

i fint linned og lagde ham ind i en grav-

hule, udhugget i klippen, hvor der aldrig 

havde ligget nogen før.  

Det var forberedelsesdag. Sabbatten 

stundede til.  

Kvinderne, som havde fulgtes med ham 

fra Galilæa, så gravhulen og hvordan 

hans legeme blev lagt ind. Da de var vendt 

tilbage, tilberedte de vellugtende olier og 

myrra, men på sabbatten holdt de sig i ro 

ifølge buddet.  

 

Jesus’ opstandelse 

150. Til gengæld kom de meget tidligt ud 

til gravhulen på den første dag i ugen med 

de vellugtende olier, de havde tilberedt. 

Da opdagede de, at stenen var væltet fra 

gravhulen, og da de gik ind, kunne de ikke 

finde vor Herre Jesus’ legeme. Mens de 

var i vildrede om det hele, stod der plud-

selig to mænd hos dem i lysende tøj. De 

blev bange og bøjede deres ansigter mod 

jorden. 

”Hvorfor søger I den levende blandt de 

døde,” sagde de til dem, ”han er ikke her, 

han er blevet oprejst. Husk, hvordan han 

talte til jer, mens I endnu var i Galilæa – 

om at Menneskesønnen skulle udleveres i 

syndige menneskehænder og korsfæstes, 

men på den tredje dag skulle han opstå.” 

Så kom de i tanke om, hvad han havde 

sagt, og de vendte tilbage fra graven og 

fortalte det hele til De elleve og til alle de 

andre. Det var Maria Magdalene og Jo-

hanna og Maria, Jakobs mor og de andre, 

der var sammen med dem, der fortalte 

dette til apostlene, men deres fortælling 

 

162 Egentlig: 60 stadier. 

forekom dem at være det rene vrøvl, og de 

troede ikke på dem.  

Men Petrus rejste sig alligevel og løb hen 

til gravhulen, og da han bøjede sig ind, så 

han kun linnedet, der lå for sig selv. Så 

gik han hjem, mens han undrede sig over, 

hvad der mon var sket. 

 

På vej til Emmaus 

151. Se, to af disciplene var samme dag 

på vej til en landsby, der lå en halv snes 

kilometer162 fra Jerusalem. Den hed Em-

maus. De drøftede med hinanden alt det, 

der var sket, og mens de diskuterede, kom 

Jesus pludselig hen og slog følge med 

dem. Dog var deres øjne tillukkede, så de 

ikke genkendte ham.  

”Hvad er det, I går og snakker med hinan-

den om?” spurgte han dem. De stoppede 

op med dystre miner, og en af dem, Kleo-

pas, sagde til ham: 

”Er du den eneste i Jerusalem, der ikke 

ved, hvad der er sket i byen i disse dage?” 

”Hvad da?” sagde han. 

”Det med Jesus nazareneren,” sagde de, 

”en profet, der var stærk i tale og handling 

både overfor Gud og overfor hele folket - 

hvordan vore førstepræster og rådsmed-

lemmer udleverede ham til at blive døds-

dømt og korsfæstede ham. Vi håbede jo, 

at det var ham, der skulle befri Israel. Nå, 

men oven i alt dette er det nu tredjedagen, 

efter at det skete, og nu har nogle af vore 

kvinder bragt os helt ud af fatning, for de 

var tidligt i morges taget hen til gravhu-

len, men de fandt ikke hans legeme, og så 

kom de og fortalte, at de i et syn havde set 

engle, som sagde, at han lever. Nogle af 
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dem, der var sammen med os, løb så hen 

til gravhulen og fandt det, ganske som 

kvinderne havde fortalt. Men ham selv så 

de ikke.” 

”Åh, hvor er I dog tåbelige og sendrægtige 

i jeres hjerter til at stole på det, som pro-

feterne allerede har sagt,” sagde han til 

dem. ”Skulle Messias virkelig ikke lide og 

indgå til sin guddomsglans?” 

Så gik han ud fra Moses og alle profeterne 

og udlagde for dem det, som handlede om 

ham selv i alle skrifterne.  

Da de nærmede sig den landsby, de var på 

vej til, lod han som om, han ville gå videre, 

men de nødte ham og sagde: 

”Bliv dog hos os, for det går mod aften - 

dagen hælder allerede.” 

Det var så, da han havde lagt sig til bords 

med dem - da han tog brødet, velsignede 

det, brækkede det over og gav dem det - 

at deres øjne åbnedes, så de genkendte 

ham. Og da blev han usynlig for dem.  

Men de sagde til hinanden: 

”Brændte ikke vore hjerter i os, dengang 

han talte til os på vejen og åbnede skrif-

terne for os?” 

 

Syn for sagn og himmelfart 

151. Så brød de op med det samme og 

vendte tilbage til Jerusalem. De fandt De 

Elleve og de andre forsamlede og fik at 

vide, at Herren virkelig var oprejst og var 

blevet set af Simon. Selv beskrev de nøje, 

hvad der var sket på vejen, og hvordan de 

genkendte ham, da han brækkede brødet 

over. 

Endnu mens de talte, stod Jesus selv 

midt iblandt dem. 

”Fred være med jer!” sagde han. 

De blev rystende bange og mente, de så en 

ånd. 

”Hvorfor er I rystede?” sagde han, ”hvorfor 

opstår der tvivl i jeres hjerter? Se mine 

hænder og fødder. Det er virkelig mig! Rør 

ved mig, så kan I se, at en ånd ikke har 

kød og knogler, sådan som jeg har. ” 

Da han havde sagt det, viste han dem sine 

hænder og fødder. Men da de endnu ikke 

kunne hengive sig til glæden, men blot 

stod og måbede, sagde han til dem: 

”Har I noget spiseligt her?” 

Så gav de ham noget stegt fisk, og det tog 

han og spiste for øjnene af dem. Så sagde 

han til dem: 

”Som jeg fortalte jer, mens jeg endnu var 

sammen med jer, så skal alt, hvad der er 

skrevet om mig i Moseloven og profeterne 

og i salmerne opfyldes.”  

Derpå åbnede han deres sind, så de 

kunne forstå skrifterne, og han sagde til 

dem: 

”Således står der skrevet: Messias skal 

lide og opstå af døde på den tredje dag. I 

hans navn skal der forkyndes omvendelse 

til tilgivelse for alle folk - med udgangs-

punkt i Jerusalem. Det skal I skal være 

vidner om. Og hør her, jeg sender det, som 

min far lovede, over jer. Men I skal blive i 

byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.” 

Så tog han dem med udenfor – til Betha-

nia - hvor han løftede hænderne og velsig-

nede dem – og mens han velsignede dem, 

skiltes han fra dem og blev båret op til 

Himlen. 

Efter at de havde kysset ham farvel, 

vendte de tilbage til Jerusalem med stor 

glæde. Hele tiden holdt de sig i templet, 

hvor de lovpriste Gu 
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Ifølge Lukas 

 

Kære Theofilus.163 I min første afhandling 

har jeg skrevet om alt det, som Jesus fra 

begyndelsen gjorde og lærte, indtil den 

dag, hvor han blev optaget i Himlen. For-

inden havde han dog instrueret sine ud-

valgte apostle gennem hellig ånd. Han vi-

ste sig nemlig levende for dem efter sin li-

delse med mange beviser gennem fyrre 

dage, hvor han blev set af dem og talte om 

det med Guds rige.  
Jesus’ optagelse i Himlen 
Mens apostlene var forsamlede, pålagde 

han dem, ikke at forlade Jerusalem, men 

at afvente vor Faders løfte, som han 

sagde:  

”Det løfte, som I har hørt af mig. For Jo-

hannes døbte med vand, men I skal døbes 

med hellig ånd om ikke mange dage.” 

Mens de nu var sammen, spurgte de ham: 

”Herre, er det så nu, du vil genoprette Ri-

get for Israel?” 

”Det er ikke op til jer at kende tider eller 

timer, som Gud Fader har fastsat i hen-

hold til sin egen beslutning,” sagde han til 

dem, ”men I vil få kraft, når den hellige 

ånd kommer over jer, og I skal blive mine 

vidner både i Jerusalem, i hele Judæa og 

Samaria – ja, helt til verdens ende.” 

Da han havde sagt sådan, blev han opta-

get til Himlen, mens de så på det, indtil en 

sky skjulte ham for deres øjne. 

 

 

163 Antagelig den samme Theofilus, der optræder i 
indledningen til Lukasevangeliet. Muligvis en per-
son, men måske snarere et slags kælenavn for de 
forsamlinger, fortællingerne henvender sig til. 
Navnet betyder Guds ven. Forfatteren til 

Da de således stod og stirrede op mod 

Himlen, mens han fór bort, se, så stod der 

to mænd ved siden af dem i hvide klæder. 

”Galilæere!” sagde de, ”hvorfor står I og 

kigger ind i Himlen? Denne Jesus, som nu 

er optaget fra jer til Himlen, han skal 

komme igen på samme måde, som I så 

ham tage op til Himlen.” 

Så vendte de tilbage til Jerusalem fra det 

bjerg, som hedder Olivenbjerget, og som 

ligger tæt på Jerusalem – bare en sab-

batsvej164 derfra. 

Da de var kommet ind i byen, gik de op på 

andensalen i den lejlighed, hvor de boede. 

Det var Petrus og Johannes og Jakob, An-

dreas, Filip og Thomas, Bartholomæus, 

Matthæus og Jakob Alfæus’ søn, Simon 

Zeloten og Judas, Jakobs søn. 

Alle var de samstemmende og vedhol-

dende i bønnen sammen med nogle kvin-

der og Jesus’ mor, Mariam og sammen 

med hans brødre. 

 

Judas’ efterfølger 
2. Det var på den tid Petrus stod frem 

midt blandt brødrene – der var vel forsam-

let en flok på omkring 120 navngivne per-

soner. 

”Kære brødre,” sagde han, ”Det var nød-

vendigt, at skriften blev opfyldt, sådan 

som den på forhånd ved den hellige ånd 

havde talt gennem Davids mund angå-

ende Judas, der blev bannerfører for dem, 

der arresterede Jesus. Han var jo en af os 

og var tildelt denne tjenestes lod. Manden 

købte så en mark for sin uretmæssige be-

lønning, og her styrtede han ned, og brast 

Apostelfortællingen er formentlig den samme som 
til Lukasevangeliet. 
164 Den afstand, det var tilladt en jøde at gå på 
sabbatten – ca. 2000 skridt. 
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på midten, så alle hans indvolde væltede 

ud. Det blev kendt for alle, der bor i Jeru-

salem, så de kaldte marken for Hakel-

dama på deres eget sprog – det betyder 

Blodmark.  

Der står jo skrevet i Salmernes bog:   

Lad hans bolig blive øde – 

ja, lad aldrig nogen bo på den. 

Og der står også skrevet: 

Lad en anden overtage hans tilsynsem-

bede. 

Derfor bør en af de mænd, der har været 

sammen med os i al den tid, vor Herre Je-

sus gik ind og ud iblandt os - lige fra Jo-

hannes Døberen til den dag, han blev op-

taget fra os til Himlen - blive et vidne sam-

men med os om hans opstandelse.” 

Så opstillede de to: Josef, som hed 

Barsabbas med tilnavnet Justus og så 

Matthias. De bad og sagde: 

”Du, Herre, som kender alles hjerter, vis 

os, hvem af de to, du har valgt til at over-

tage dette embede og apostolat, som Ju-

das vendte sig fra til sin egen ulykke.” 

De trak nu lod, og loddet faldt på Mat-

thias, som så blev regnet sammen med de 

elleve apostle. 

 

Hellig ånd 
3. Da pinsedagen165 oprandt, var de alle 

forsamlede det samme sted, da der plud-

selig kom en lyd fra Himlen som af et kraf-

tigt vindstød, og det fyldte hele huset, 

hvor de sad. Tunger, der var som ild, viste 

sig for dem, og de fordelte sig og satte sig 

på hver enkelt af dem. De blev alle fyldt af 

hellig ånd og begyndte at tale på andre 

sprog, alt efter hvad ånden skænkede 

dem af udtryk. 

 

165 Egentlig: den 50. dag. – dvs. efter påske. 

Nu boede der i Jerusalem gudfrygtige 

mænd fra alle folkeslag under Himlen. Da 

denne lyd så opstod, stimlede mængden 

sammen og blev ganske forvirret, fordi de 

alle hørte dem tale på deres eget sprog. De 

blev ude af sig selv af forundring. 

”Hør, er alle de, som taler ikke galilæere?” 

sagde de, ”men hvordan kan vi så alle 

sammen forstå dem på vores eget moders-

mål – alle vi partere, medere og elamitter 

– vi, der hører hjemme i Mesopotamien, i 

Judæa og Kappadokien, Pontus og Asien, 

Frygien og Pamfylien, Egypten og dele af 

Libyen ned mod Kyrene – ja, vi herboende 

romere, judæere og proselytter, kretere og 

arabere – alle hører vi dem tale om Guds 

storhed på vores sprog.” 

De var alle ude af sig selv og rådvilde, og 

de spurgte hinanden, hvad dette mon 

skulle føre til, mens andre gjorde nar og 

mente, at de bare var fulde af sød vin. 

 

Petrus’ prædiken 
Så rejste Petrus sig op sammen med De 

Elleve, og med høj røst sagde han til dem: 

”Judæere! – ja, alle I, som bor i Jeru-

salem! Dette skal I vide - og mærk jer 

mine ord: Disse mænd er langtfra be-

rusede, som I tror – klokken er jo kun 

ni. Nej, dette er opfyldelsen af profeten 

Joels udsagn: 

Det skal ske i de sidste dage, siger 

Gud, at jeg vil udgyde min ånd over al-

verden, så jeres sønner og døtre skal 

profetere. Jeres unge skal se syner - je-

res gamle opleve drømmesyner. Ja, 

selv over mine slaver og slavinder vil 

jeg udgyde min ånd i de dage, så de 

skal prædike. Der skal ske undere oppe 

i Himlen og tegn nede på jorden med 
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blod og ild og røg. Solen skal vendes til 

mørke og månen til blod, før Guds store 

dag oprinder og åbenbares. Og da skal 

enhver, som påkalder sig Guds navn, 

blive frelst. 

Israelitter! Hør disse ord: Jesus naza-

ræeren, en mand, der blev udpeget for 

os af Gud gennem kraftfulde undere og 

tegn, som Gud udvirkede gennem ham 

her midt iblandt jer, sådan som I også 

ved – han, som ifølge Guds forudbe-

stemte vilje blev udleveret ved hjælp af 

lovløse – ham, I har korsfæstet og 

dræbt – ham har Gud oprejst efter at 

have forløst dødens veer, for det var 

umuligt for døden at holde ham fast. 

Det er jo ham, David taler om, når han 

siger: 

Jeg havde altid Gud for øje. han er ved 

min højre hånd, så jeg aldrig skal ry-

stes. Derfor frydede mit hjerte sig, og 

min tunge jublede – ja, også mit legeme 

skal bo i håb. For du vil ikke efterlade 

mit liv i Hades – din fromme vil du ikke 

lade opleve fordærv. Du har lært mig li-

vets veje at kende – du vil fylde mig 

med velbehag for dit ansigt. 

Kære brødre! Må det være mig tilladt 

at tale ligeud til jer om patriarken Da-

vid. Han døde og blev begravet, og 

hans gravmæle findes hos os den dag i 

dag. Han var altså en profet og da han 

vidste, at Gud med en ed havde tilsvo-

ret ham, at en af hans lænders frugt 

skulle sætte sig på hans trone, omtalte 

han, hvad han allerede havde set, an-

gående Messias’ opstandelse, at han 

ikke skulle efterlades i Hades, så lidt 

som hans legeme skulle opleve for-

dærv. Det var Jesus, som Gud 

 

166 Egentlig ’brydelsen af brødet’. 

oprejste, hvilket vi alle kan bevidne. 

Nu er han så ophøjet til Guds højre 

hånd og har taget imod den hellige 

ånd, der blev lovet ham af hans far, og 

den har han så udgydt, som I både kan 

se og høre. David steg jo ikke op til 

Himlen, men siger selv: 

Gud sagde til min Herre: Sæt dig ved 

min højre hånd, indtil jeg får sat dine 

fjender som en fodskammel for dine 

fødder.  

Så skal da hvert hus i Israel for alvor 

erkende, at denne Jesus, som I kors-

fæstede, har Gud gjort til både Herre 

og Messias.” 

Da de hørte dette, stak det dem i hjertet, 

så de spurgte Petrus og de øvrige apostle: 

”Kære brødre! Hvad skal vi gøre?” 

”Læg jeres liv om,” sagde Petrus til dem, 

”og lad jer hver især døbe i Jesus Messias’ 

navn til så I kan få tilgivelse for jeres svigt, 

så vil I modtage den hellige ånds gave. For 

løftet gælder både jer og jeres børn – ja, 

alle dem, der er langt borte, og som Jahve 

vor Gud vil kalde til sig.” 

Også med mange andre fortællinger vid-

nede han for dem, og sagde blandt andet: 

”Lad jer befri fra denne forkvaklede 

slægt.” 

Så blev de, der godtog hans fortælling, 

døbt, og den dag blev der tilføjet omkring 

tre tusind sjæle. 

 

Åndens frugt 
Imidlertid var de meget optagede af apost-

lenes lære - af fællesskabet, nadveren166 

og bønnerne. Alle og enhver var grebet af 

ærefrygt, og det kom til mange undere og 

tegn ved apostlene. Alle de hengivne bo-

ede sammen og havde alting fælles. De 



 

174 

 

solgte gerne deres ejendom og gods og for-

delte det til alle - alt efter, hvad enhver 

havde behov for. Hver dag kom de enga-

gerede og samdrægtigt i templet, mens de 

fejrede nadver i hjemmene, hvor de holdt 

måltid med hjertelig glæde og oprigtighed. 

De lovpriste Gud og vandt hele folkets 

gunst. Og hver dag føjede Herren nogle til, 

som blev frelst. 

 

Helbredelse af en lam 
4. Ved bedetiden klokken tre om eftermid-

dagen gik Petrus og Johannes op til tem-

plet. Dér var der en mand, der havde væ-

ret lam fra fødslen af. Hver dag blev han 

båret hen og sat op ad den dør, der kaldes 

Den skønne Dør, for at han kunne bede 

om lidt barmhjertighed fra dem, der gik 

ind i templet. Da han fik øje på Petrus og 

Johannes, der var ved at gå ind i templet, 

bad han dem om at vise lidt barmhjertig-

hed med ham. 

”Se på os!” sagde Petrus og Johannes, 

mens de så fast på ham. Så så han på 

dem i forventning om at få noget af dem. 

”Sølv og guld ejer jeg ikke,” sagde Petrus 

så, ”men hvad jeg har, det giver jeg dig: I 

Jesus Messias’ nazaræerens navn rejs dig 

og gå!” 

Så greb han ham ved hånden og rejste 

ham op. Med det samme blev hans fødder 

og ankler stærke, så han sprang op og 

stod og gik, og han fulgtes med dem ind i 

templet, hvor han gik og sprang omkring 

og lovpriste Gud. Hele folket så ham 

springe omkring og lovprise Gud. De gen-

kendte ham som ham, der plejede at sidde 

op ad Den skønne Dør i templet og bede 

om barmhjertighed, og de blev fyldt af un-

dren og henrykkelse over det, der var sket 

med ham. 

Petrus’ tale til folket  
Mens han således holdt sig tæt ved Jo-

hannes og Petrus, stimlede hele folket 

sammen om dem ved den søjlegang, der 

kaldes Salomons Søjlegang. De var ude af 

sig selv af bestyrtelse. Da Petrus opdagede 

det, holdt han en tale til folket: 

”Israelitter! Hvorfor undrer I jer over 

dette? Hvorfor stirrer I på os, som om 

vi ved egen kraft eller fromhed havde 

fået denne mand til at gå?  

Abrahams, Isaks og Jakobs Gud – vore 

fædres Gud – har ophøjet sin tjener, 

Jesus – ham, I udleverede og fornæg-

tede overfor Pilatus, dengang han be-

sluttede sig for at løslade ham. Ja, I 

fornægtede den hellige og retfærdige og 

forlangte at få udleveret en morder. 

Dermed dræbte I Livets Fyrste – han, 

som Gud til gengæld oprejste af døde, 

hvilket vi alle kan bevidne. Det er gen-

nem inderlig tillid til hans navn – ja, 

ved hans navn, er denne mand, som I 

ser og også kender, blevet rask. Det var 

det livsmod, som er kommet gennem 

Jesus, der skænkede ham hans førlig-

hed i alles påsyn. 

Og nu, kære brødre! Jeg ved godt, at I 

handlede ud af uvidenhed, ligesom je-

res rådsherrer også gjorde det. Men så-

ledes opfyldte Gud, hvad han tidligere 

havde forkyndt gennem alle profe-

terne: at hans salvede skulle lide.  

Så læg jeres liv om – omvend jer, så je-

res svigt kan blive udvisket – så veder-

kvægelsens tid må oprinde fra Guds 

ansigt, så han udsender Messias Je-

sus, som for længst er særligt udvalgt 

for jer. Han bør være i Himlen, indtil 

det bliver tid for genoprettelsen af al-

ting – den genoprettelse, Gud talte om 
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gennem sine hellige profeter lige fra ti-

dernes begyndelse.  

Moses sagde for eksempel: 

Jahve jeres Gud vil oprejse en profet 

som mig blandt jeres brødre. Ham skal 

I lytte til i alt, hvad han fortæller jer. Ja, 

enhver, som ikke vil lytte til denne pro-

fet, skal udryddes af folket. 

Alle profeterne lige fra Samuel og alle 

de senere, der sagde noget, har for-

kyndt disse dage. I er sønner af profe-

terne og af den pagt, som Gud indgik 

med vore fædre, da han sagde til Abra-

ham: I dit afkom skal alle jordens slæg-

ter velsignes. 

Det er først og fremmest for jeres 

skyld, Gud har oprejst sin tjener og 

udsendt ham til jer med sin velsignelse 

for at vende hver enkelt bort fra jeres 

onde handlinger.” 

 

For rådet 
Mens de talte til folket, blev de pludselig 

overfaldet af præsterne, chefen for tem-

pelvagten og saddukæerne, der var stærkt 

oprevne over, at de underviste folk og i Je-

sus forkyndte opstandelsen fra de døde. 

De arresterede dem og satte dem i forva-

ring til næste morgen, eftersom det alle-

rede var aften. Men mange af dem, der 

havde hørt talen, blev grebet af nyt mod, 

så medlemsantallet steg til omtrent fem 

tusinde. 

Næste morgen samledes rådsmedlem-

merne, de ældste og teologerne i Jerusa-

lem med førstepræsten Annas og Kaiafas 

og Johannes og Alexandros – ja, alle af 

førstepræstelig slægt. Så fremstillede de 

dem midt iblandt dem og forhørte dem: 

”Med hvilken myndighed eller i hvis navn 

har I gjort dette?” 

Da blev Petrus fyldt med hellig ånd og 

sagde til dem: 

”Folkets rådsmedlemmer og ældste! Efter-

som vi i dag forhøres på grund af en vel-

gerning mod en syg mand, som er blevet 

helbredt, så skal I – ja, hele Israels folk – 

vide, at det er i Jesus Messias’ - nazaræ-

ernes navn. Det var ham, I korsfæstede – 

ham, Gud oprejste fra de døde. Det er ved 

ham, denne mand står rask for øjnene af 

jer. Han er den sten, som ikke blev regnet 

for noget af jer husbyggere, men som er 

blevet hovedhjørnesten. Der findes ingen 

frelse i nogen som helst anden, så lidt som 

der gives noget andet navn blandt menne-

sker under Himlen, der kan frelse os.” 

De blev slået af forundring over Petrus’ og 

Johannes’ frimodighed, da det gik op for 

dem, at de var ulærde jævne folk, og så 

genkendte de dem som dem, der plejede 

at være sammen med Jesus. Da de tilmed 

så den helbredte mand stå sammen med 

dem, kunne de ikke sige dem imod. Så be-

falede de dem at forlade synedriet, hvoref-

ter de konfererede med hinanden: 

”Hvad skal vi stille op med disse menne-

sker?” sagde de, ”det er jo klart, at de har 

udført et tegn, som er blevet kendt af alle, 

der bor i Jerusalem. Det kan vi ikke 

nægte. Men for at det ikke skal spredes 

mere ud blandt folket, så lad os true dem 

til ikke at sige mere til noget menneske på 

grundlag af dette navn.” 

Så kaldte de dem ind og forbød dem at ud-

tale sig endsige undervise i Jesus Messias’ 

navn.  

Men Petrus og Johannes svarede dem: 

”Døm selv om det er rigtigt for Guds ansigt 

at lytte mere til jer end til Gud, men for os 

er det umuligt ikke at tale om det, vi har 

set og hørt.” 
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Efter at have truet dem, løslod de dem 

imidlertid uden at have fundet ud af, 

hvordan de skulle straffe dem. Det skyld-

tes folket, for alle lovpriste Gud på grund 

af det skete. Den mand, helbredelsesteg-

net var udført på, var over fyrre år. 

 

Forsamlingens takkebøn 
Da de var blevet løsladt, tog de hen til de-

res egne og fortalte om alt det, førstepræ-

sterne og de ældste havde sagt. Da de 

havde hørt det råbte de alle som én til 

Gud: 

”Enerådende Herre! Du, som har skabt 

Himlen og jorden og havet og alt, hvad der 

findes i dem – du, som gennem vor fader, 

din tjener David, ved hellig ånd har sagt: 

Hvorfor fnyste folkene – hvorfor beskæfti-

gede folket sig med tomhed? Jordens kon-

ger rejste sig, og fyrsterne samlede sig 

imod Jahve og imod hans salvede.  

Ja, de samlede sig i sandhed i denne by 

mod din hellige tjener Jesus, som du sal-

vede - Herodes såvel som Pontius Pilatus 

sammen med de fremmede folk og Israels 

folk – for at udføre, hvad din hånd og vilje 

i forvejen havde bestemt. Og nu, Herre, se 

til deres trusler og skænk dine slaver at 

kunne fortælle din fortælling med frimo-

dighed. Stræk din hånd ud, så der sker 

helbredelse, tegn og undere i din hellige 

tjener, Jesus’ navn.” 

Efter at de havde bedt indtrængende, ry-

stedes stedet, hvor de var samlet, og alle 

blev fyldt af hellig ånd, så de fortalte Guds 

fortælling med frimodighed. 

Fællesskabet 
5. For de mange hengivne var hjerte og 

sjæl ét. Ikke én påstod, at noget af hans 

ejendom var hans eget – nej, alt var fælles 

for dem. Med stor kraft aflagde apostlene 

vidnesbyrdet om vor Herre Jesus’ opstan-

delse og stor nåde kom over dem alle sam-

men. Der var heller ingen trængende 

iblandt dem, for når alle de, som ejede 

jordstykker eller boliger, solgte, kom de 

med beløbene for det, de havde solgt og 

lagde dem for apostlenes fødder, og så 

blev det fordelt til enhver, alt efter, hvad 

man havde behov for. Således Josef, med 

tilnavnet Barnabas (hvilket oversat bety-

der Trøstens Søn) – en levit af cypriotisk 

afstamning. Han havde en mark, som han 

solgte, og så kom han med pengene og 

lagde dem for apostlenes fødder. 

 

Ananias og Safira 
Til gengæld var der en mand, der hed 

Ananias, der sammen med sin kone Safira 

solgte en ejendom. I samråd med sin kone 

lagde han noget af prisen til side og kom 

så med resten og lagde den for apostlenes 

fødder. 

”Ananias!” sagde Petrus til ham, ”hvorfor 

har Satan fyldt dit hjerte, så du løj overfor 

den hellige ånd og lagde noget af prisen 

for jordstykket til side? Var det måske 

ikke dit, og blev det ikke solgt, mens du 

ejede det? Hvordan kan det så være, du 

kom på den slags? Det er ikke for menne-

sker, du har løjet, men for Gud!”  

Da Ananias hørte de ord, faldt han om og 

udåndede, og alle, som hørte om det, blev 

meget bange. Nogle unge mænd rejste sig 

op og tildækkede ham. Så bar de ham ud 

og begravede ham. 

Omkring tre timer senere dukkede hans 

kone op. Hun vidste ikke, hvad der var 

sket. 

”Sig mig,” sagde Petrus så til hende, 

”solgte I jordstykket for dette beløb?” 

”Ja, dette beløb,” svarede hun.  
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”Hvordan kan det dog være,” sagde Petrus 

til hende, ”at I ligefrem er blevet enige om 

at udfordre Herres ånd? Hør, fodtrinnene 

af dem, der begravede din mand, er lige 

udenfor døren. De vil også bære dig ud.” 

Så faldt hun om på stedet og udåndede for 

hans fødder. Da de unge mænd kom ind, 

fandt de hende død. Så bar de hende ud 

og begravede hende ved siden af hendes 

mand.  

En massiv frygt bredte sig nu i hele for-

samlingen til alle dem, der hørte om det. 

 

Forsamlingen vokser 
Ved apostlenes hænder skete der mange 

tegn og undere i folket, og alle som én 

holdt de til i Salomons søjlegang. Ingen 

fra øvrigheden167 vovede at slutte sig til 

dem, men folket hyldede dem. Og hvad 

mere er, så føjedes hele tiden flere til, som 

hengav sig til Herren – masser af både 

mænd og kvinder. Ja, de bar ligefrem de 

syge ud på gaderne og lagde dem på bårer 

og måtter, så Petrus’ skygge kunne falde 

på nogle af dem, når han gik forbi.  

Nu begyndte også masser af folk fra by-

erne omkring Jerusalem at samles med-

bringende deres syge og de, som var pla-

get af urene ånder. De blev alle helbredt. 

 

For rådet igen 
6. Nu rejste førstepræsten sig sammen 

med alle dem, der var med ham fra sad-

dukæernes side, fulde af harme. De arre-

sterede apostlene og satte dem i offentlig 

forvaring. Men en Guds engel åbnede i lø-

bet af natten fængselsdørene, førte dem 

ud og sagde: 

 

167 Egentlig: ’ingen af de øvrige’ (loipos), men det 
giver ikke mening i forhold til det følgende. 

”Gå hen og stil jer i templet og fortæl 

denne livsalige fortælling til folket.”  

Efter at have hørt, hvad han sagde, kom 

de tidligt om morgenen til templet, hvor de 

begyndte at undervise.  

Da nu førstepræsten og hans følge var 

stået op, sammenkaldte de synedriet og 

ældsterådet for alle Israels sønner. De 

sendte så bud til fængslet, om at apost-

lene skulle hentes. Men da tjenerne kom 

derhen, fandt de dem ikke i fængslet. Så 

vendte de tilbage og aflagde beretning: 

”Vi fandt fængslet låst på alle måder,” 

sagde de, ”og vagterne stod ved dørene, 

men da vi åbnede dem, fandt vi ingen in-

denfor.” 

Da chefen for tempelvagten og førstepræ-

sterne hørte denne fortælling, kom de i 

vildrede om, hvad dette mon skulle føre 

til. Da kom der nogen og berettede for 

dem: 

”Hør her, de mænd, som I satte i fængsel, 

de står og underviser folket i templet.” 

Straks tog chefen for tempelvagten afsted 

sammen med tjenerne og hentede dem – 

dog ikke med magt, eftersom de var bange 

for, at folket ligefrem skulle stene dem.  

Da de havde hentet dem, stillede de dem 

for rådet, hvor førstepræsten forhørte 

dem: 

”Vi forbød jer på det strengeste at under-

vise i dette navn,” sagde han, ”og se, nu 

har I fyldt Jerusalem med jeres lære, og I 

er besluttede på, at bringe dette menne-

skes blod over os.” 

”Man bør adlyde Gud mere end menne-

sker,” svarede Petrus og apostlene. ”Vore 

fædres Gud oprejste Jesus, som I ryddede 

af vejen ved at hænge ham op på et træ. 
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Ham har Gud gjort til fyrste og befrier ved 

at ophøje ham til sin højre hånd, så han 

kunne skaffe omvendelse og tilgivelse til 

Israel.  Og vi – vi er vidner om denne for-

tælling sammen med den hellige ånd, som 

Gud skænkede dem, der betragter ham 

som deres Herre.” 

Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, 

og de var opsatte på at klynge dem op. 

Men én i synedriet rejste sig – det var en 

farisæer, der hed Gamaliel.  Han var højt 

agtet som jurist af hele folket, og nu for-

langte han, at man midlertidigt skulle 

sende folk udenfor.  Så henvendte han sig 

til rådet: 

”Israelitiske mænd! Pas nu på, hvad I er i 

færd med at gøre mod disse folk. For ikke 

længe siden stillede Theudas sig op og er-

klærede, at han var noget særligt, og hen-

ved 400 mænd sluttede sig til ham. Han 

blev ryddet af vejen, og alle, som troede på 

ham, blev spredt – ja, de blev tilintetgjort. 

Efter ham stillede Judas Galilæeren sig op 

– det var i folketællingens dage – og fik folk 

til at følge sig. Også han blev udryddet, og 

alle, som troede på ham, blev spredt.  

Med hensyn til det, som sker nu, vil jeg 

bare sige til jer: Hold jer fra disse menne-

sker! Lad dem være! For hvis denne plan 

eller dette værk stammer fra mennesker, 

så vil det gå i opløsning af sig selv. Men 

stammer det fra Gud, kan I alligevel ikke 

opløse dem, med mindre I vil anses for at 

bekæmpe Gud selv.” 

De lod sig så overtale af ham, og efter at 

have hidkaldt apostlene, lod de dem piske 

og forbød dem at tale i Jesus’ navn. Der-

efter løslod de dem.  

Så forlod de synedriet, alt imens de fry-

dede sig over, at de var blevet anset for 

 

168 Det vil sige de græsktalende judæere. 

værdige til at blive vanæret for Navnets 

skyld. Uophørligt underviste de og for-

kyndte frihedsbudskabet om Messias Je-

sus hver dag - i templet såvel som i hjem-

mene. 

 

En strid bilægges 
7. Mens disciplenes antal således vok-

sede, opstod der imidlertid utilfredshed 

blandt hellenisterne 168 i forhold til he-

bræerne, fordi deres enker blev overset 

ved den daglige tjeneste. 

Så sammenkaldte De Tolv alle disciplene. 

”Det går ikke, at vi opgiver Guds fortælling 

for at tjene ved bordene,” sagde de, ”derfor 

skal I udpege syv mænd iblandt jer med 

et godt omdømme, og som er fyldt med 

ånd og visdom. Dem vil vi så indsætte i 

dette arbejde. Selv vil vi til gengæld være 

fuldt og helt optagede af bønnen og tjene-

sten omkring fortællingen.” 

Denne tale behagede dem alle sammen, 

så de udvalgte Stefanos, en mand fuld af 

inderlig hengivenhed og hellig ånd – dertil 

Filip, Prokoros, Timon, Parmenas og Ni-

kolaos, en proselyt fra Antiokia. Så frem-

stillede de dem for apostlene, som bad og 

lagde hænderne på dem. 

Guds fortælling udbredtes mere og mere 

og antallet af disciple i Jerusalem voksede 

stærkt, så selv en stor del af præsterne 

blev grebet af hengivenhed. 

 

Stefanos anklages 
8. Stefanos, der var fuld af nåde og kraft, 

udførte imidlertid store tegn og undere i 

folket. Men så var der nogle af dem fra den 

synagoge, der kaldes ’De frigivnes’, der 

stod frem sammen med nogle fra kyrenæ-

ernes og alexandrinernes synagoge og 
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nogle fra Kilikien og Asien, og de gav sig 

til at diskutere med Stefanos. Dog kunne 

de ikke stille noget op mod den ånd og vis-

dom, han talte med. Så fik de i al hemme-

lighed nogle mænd til at påstå, at de 

havde hørt ham komme med hånlige ud-

talelser om Moses – ja, om Gud selv. Så-

ledes skabte de uro både i folket og hos de 

ældste og teologerne. Siden hen overfaldt 

de ham og bortførte ham til Synedriet, 

hvor de fremstillede falske vidner, som 

hævdede: 

”Dette menneske holder ustandseligt taler 

imod det hellige sted og imod loven. Vi har 

for eksempel hørt ham sige, at Jesus, 

denne hersens nazoræer, vil nedbryde 

dette sted og forandre, de skikke, Moses 

har overleveret til os.” 

Alle, som sad i Synedriet, så ufravendt på 

ham, og de bemærkede, at hans ansigt 

var som en engels. 

Nu sagde førstepræsten til Stefanos: 

”Forholder dette sig således?” 

 

Stefanos’ forsvarstale 
”Israelitter,” sagde han så, ”brødre og 

fædre. Hør nu her: Stråleglansen fra 

Gud viste sig for vores far Abraham, 

mens han var i Mesopotamien, endnu 

før han bosatte sig i Karan, og han 

sagde til ham: Forlad dit land og din 

slægt og kom herover til det land, som 

jeg vil vise dig. Da han så havde forladt 

kaldæernes land, bosatte han sig i Ka-

ran. Og efter at hans far var død, fik 

Gud ham flyttet til denne jord, hvor I 

nu bor. Dog gav han ham hverken lod 

eller del i landet - end ikke en fodsbred 

– men han lovede at skænke det som 

ejendom til ham og til hans afkom efter 

ham – skønt han var barnløs.  

Derpå sagde Gud: Hans afkom skal 

være udlændinge på fremmed jord. 

Man vil gøre dem til slaver og mis-

handle dem i 400 år, men det folk, de 

måtte trælle under, vil jeg dømme. Men 

bagefter skal de slippe ud og dyrke mig 

på dette sted. 

Og Gud skænkede ham omskærelsens 

pagt. Derpå fik han Isak, som han om-

skar på ottendedagen, og Isak fik Ja-

kob og Jakob de tolv patriarker.  

Patriarkerne blev skinsyge på Josef, så 

de solgte ham til Egypten. Gud var dog 

med ham og udfriede ham af alle hans 

trængsler og skænkede ham yndest og 

visdom overfor Farao, Egyptens konge, 

så han indsatte ham som leder over 

Egypten og over hele sit hus.  

Så kom der hungersnød og stor elen-

dighed over hele Egypten og i Kanaan, 

så vore fædre ingen føde kunne finde. 

Da Jakob så hørte, at der var brød i 

Egypten, udsendte han vore fædre før-

ste gang. Anden gang det skete, blev 

Josef genkendt af sine brødre, og Jo-

sefs afstamning blev afsløret for Farao. 

Derpå sendte Josef bud og indbød sin 

far Jakob og hele hans slægt på i alt 

75 sjæle til at flytte derover.  

Jakob rejste så ned til Egypten, hvor 

han døde ligesom vore fædre. De blev 

flyttet til det gravminde, som Abraham 

havde købt for et beløb af Hamors søn-

ner i Sikem.  

Som tiden nærmede sig for opfyldelsen 

af det løfte, Gud havde givet Abraham, 

voksede folket og blev talrigt i Egypten, 

indtil der fremstod en ny konge, som 

ikke kendte Josef. Han udtænkte en 

snedig plan mod vores slægt og mis-

handlede vore fædre, idet han tvang 
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dem til at sætte deres spædbørn ud, 

for at de skulle omkomme. Det var på 

den tid, Moses blev født. Han var 

usædvanlig smuk og blev opfostret i 

tre måneder i sin fars hus. Da han så 

blev sat ud, tog Faraos datter ham til 

sig og opfostrede ham som sin egen 

søn. Moses blev således oplært i al 

Egyptens visdom og blev stærk i tale og 

handling. 

Da han så var blevet fyrre år gammel, 

fik han lyst til at besøge sine brødre, 

Israels sønner. Her så han en, der blev 

mishandlet, så han forsvarede ham og 

hævnede den stakkels mand ved at slå 

egypteren ned. Han mente vel, at hans 

brødre forstod, at Gud ved hans ind-

griben var ved at redde dem, men det 

begreb de intet af. Næste dag viste han 

sig nemlig for dem, mens et par af dem 

var oppe at slås. Han prøvede at få 

dem til at holde fred ved at sige:  

”Mænd! I er jo brødre. Hvorfor mis-

handler I så hinanden?” 

Men han, der var ved at mishandle sit 

medmenneske, stødte ham fra sig. 

”Hvem har sat dig til at være vores le-

der og dommer?” spurgte han. ”Vil du 

nu gøre det af med mig, sådan som du 

gjorde det af med ham ægypteren i 

går?” 

Efter den svada flygtede Moses. Han 

boede som fremmed i Midjan, hvor han 

senere fik to sønner. 

Da endnu fyrre år var gået, viste en en-

gel sig for ham i en brændende torne-

busk. Det var i ørkenen tæt ved Sinaj-

bjerget. Da Moses fik øje på den, un-

drede han sig over, hvad han så, men 

mens han gik hen for at se nærmere på 

det, lød Herres stemme: 

”Jeg er dine forfædres, Abrahams, 

Isaks og Jakobs Gud.” 

Moses kom til at ryste og bæve og 

turde ikke undersøge det nærmere. 

”Tag sandalerne af dine fødder,” sagde 

Jahve til ham, ”for det sted, du står på, 

er hellig grund. Alt alt for tydeligt har 

jeg set hvordan mit folk i Egypten bli-

ver mishandlet, og jeg har hørt deres 

suk. Derfor er jeg kommet ned for at 

hente dem ud. Så kom nu her, så jeg 

kan sende dig til Egypten.” 

Så den samme Moses, som de fornæg-

tede, dengang de sagde: Hvem har sat 

dig til at være vores leder og dommer? 

ham udsendte Gud som både leder og 

befrier ved hjælp af den engel, der viste 

sig for ham i tornebusken. Det var 

ham, der førte dem ud, efter at have 

udført undere og tegn både i Ægypten, 

ved Det røde Hav og i ørkenen gennem 

fyrre år. Det var den samme Moses, 

der sagde til Israels sønner:  

”Gud skal fremstille en profet for jer – 

en af jeres brødre ligesom mig.” 

Det var ham, der, mens han var i for-

samlingen i ørkenen, var sammen med 

den engel, der talte med ham på Sinaj-

bjerget – ligesom med vore fædre. Ja, 

han modtog levende guddomsord, som 

skulle gives videre til os. Det var ham, 

vore fædre ikke ville høre på – nej, de 

stødte ham fra sig og vendte deres 

hjerter mod Egypten, dengang de 

sagde til Aaron: 

”Lav guder til os, som kan går foran os. 

For ham Moses, som førte os ud af 

Egypten, ham aner vi ikke, hvad der er 

sket med.” 
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Så lavede de en kalv i de dage, og de 

bragte ofre til afgudsbilledet, mens de 

frydede sig over deres hænders værk. 

Men Gud vendte sig fra dem og lod 

dem dyrke en himmelsk hærskare af 

guder, sådan som det er skrevet i Pro-

feternes Bog:  

I fyrre år i ørkenen frembar I ingen slag-

tedyr eller slagtofre, Israels Hus – nej, 

det var Moloks169 telt og guden 

Raifans170 stjerne, I bar på – billeder, I 

gjorde jer for at dyrke dem. Derfor flyt-

ter jeg jer over på den anden side af Ba-

bylon. 

Vidnesbyrdets telt var hos vore fædre i 

ørkenen, sådan som den, der talte med 

Moses havde arrangeret det, ganske 

som han havde set det. Og vores fædre 

bragte det med sig, dengang de overtog 

landet under Josva - det land, som var 

besat af de folk, som Gud drev bort fra 

vore fædres ansigt lige indtil Davids 

dage. David fandt nåde for Guds ansigt 

og bad om at finde en bolig for Jakobs 

Gud. Det blev dog Salomon, der byg-

gede et hus til ham. Imidlertid bor Den 

Højeste ikke i huse bygget af hænder, 

som profeten siger: 

Himlen er min trone, jorden er min fod-

skammel. Hvilket hus vil I bygge til mig, 

spørger Jahve - hvilket sted er mit hvi-

lested? Er det ikke min hånd, der har 

skabt alt dette? 

Stivnakker! Uomskårne i jeres hjerter 

og ører! Altid står I imod den hellige 

ånd – ganske som jeres fædre. Hvem af 

profeterne, har jeres fædre ikke for-

fulgt? De dræbte dem, som forud for-

kyndte om Den Retfærdiges komme – 

 

169 Molok betyder egentlig ’kongen’. En ammoni-
tisk gud, der bl.a. krævede børneofringer. 

han, som I nu har forrådt og myrdet. I, 

som modtog loven, der var foreskrevet 

af engle – men I overholdt den aldrig!” 

 

Stefanos henrettes 
Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, 

så de blev fyldt af vrede mod ham. Opfyldt 

af hellig ånd stirrede han imidlertid mod 

Himlen, hvor han så Guds stråleglans og 

Jesus, der stod ved Guds højre hånd. 

”Nej, tænk,” sagde han, ”jeg kan se Him-

lene helt åbne og Menneskesønnen stå-

ende ved Guds højre hånd.” 

Så råbte og skreg de og holdt sig for 

ørerne, mens de alle som én kastede sig 

over ham. Så drev de ham udenfor byen 

og stenede ham. Vidnerne lagde deres 

overtøj for fødderne af en ung mand, der 

hed Saulus. Ja, de stenede Stefanos, 

mens han bad: 

”Herre Jesus! Tag imod min ånd.” 

Så knælede han ned og råbte med høj 

røst: 

”Herre! Tilregn dem ikke denne synd.”  

Da han havde sagt dette, sov han ind - og 

Saulus var glad over hans henrettelse. 

 
Forfølgelse og opbrud 
9. Samme dag kom det til en større forføl-

gelse af forsamlingen i Jerusalem, så alle 

med undtagelse af apostlene blev spredt 

over Judæa og Samaria. 

Nogle fromme mænd bar nu Stefanos til 

graven under højlydt klage. Saulus der-

imod begyndte at pine og plage forsamlin-

gen ved at gå fra hus til hus og slæbe både 

mænd og kvinder ud og få dem sat i fæng-

sel.  

170 Et andet navn for den romerske gud Saturn. 
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De adspredte rejste imidlertid omkring og 

forkyndte frihedsbudskabet. Således Fi-

lip, der var kommet ned til byen Samaria, 

hvor han forkyndte om Messias for dem. 

Folk hengav sig alle som en til det, Filip 

fortalte. De hørte efter og så de tegn, han 

gjorde. Mange af dem havde nemlig urene 

ånder, der råbte op og skreg, før de kom 

ud. Mange lamme og vanføre blev hel-

bredt, så der opstod stor glæde i den by.  

 

Simon Seer 
10. Der var en mand, der hed Simon. Han 

var forinden begyndt at udøve magi i 

byen, og hensatte Samarias befolkning i 

forbavselse. Han mente selv, han var no-

get stort, og alle fra den mindste til den 

største blev imponeret af ham og sagde: 

”Han er Guds mægtige kraft.” 

Det var fordi, han gennem længere tid 

havde forbløffet dem med sine magiske 

evner, de holdt sig til ham. Men da de så 

faldt for Filip, der fortalte frihedsbudska-

bet om Guds rige og Jesus Messias’ navn, 

blev både mænd og kvinder døbt. Selv Si-

mon overgav sig og efter at være blevet 

døbt, holdt han sig til Filip. Han var im-

poneret over tegnene og de store mirakler, 

der skete. 

Da apostlene i Jerusalem forstod, at Sa-

maria havde taget imod Guds fortælling, 

sendte de Petrus og Johannes til dem. Da 

de var kommet derned, bad de for dem, 

for at de kunne få hellig ånd. Den var 

nemlig endnu ikke kommet over nogen af 

dem. De var jo kun blevet døbt i vor Herre 

Jesus’ navn. Så lagde de hænderne på 

dem, så de modtog hellig ånd.  

Da nu Simon så, at ånden blev givet i kraft 

af apostlenes håndspålæggelse, tilbød 

han dem penge. 

”Skænk også mig denne magt,” sagde 

han, ”så den, jeg lægger hænderne på, må 

få hellig ånd.” 

11. ”Gid dit sølv må rådne op sammen 

med dig,” sagde Petrus imidlertid til ham, 

”eftersom du troede, at du kunne anskaffe 

dig Guds frie gave ved hjælp af penge. Du 

har hverken lod eller del i denne fortæl-

ling, for dit hjerte er ikke oprigtigt overfor 

Gud. Så omvend dig fra din ondskab og 

bed om, at dit hjertes tanke må blive tilgi-

vet dig, for jeg forstår, det er opfyldt af bit-

ter galde – ja, uret klæber til dig.” 

”Bed I for mig til Herren,” svarede Simon, 

”så intet af, hvad I har sagt, skal ramme 

mig.” 

Efter at de således havde aflagt vidnes-

byrd og fortalt Guds fortælling, vendte de 

tilbage til Jerusalem, mens de spredte fri-

hedsbudskabet i mange af Samarias 

landsbyer.  

 

Den etiopiske eunuk 
12. Nu sagde Guds engel til Filip: 

Rejs dig op og tag sydpå ad den vej, der 

går fra Jerusalem ned til Gaza – det er en 

ørkenvej. Så rejste han sig op og tog af 

sted. 

Men hør nu. En etiopier – en magtfuld eu-

nuk hos etiopiernes dronning Kandake, 

som havde opsyn med alle hendes skatte, 

var taget til Jerusalem for at tilbede Gud, 

og var nu på vej tilbage. Han sad i sin 

vogn og læste profeten Jesajas. Så sagde 

ånden til Filip: 

”Gå hen og hold dig til denne vogn!” 

Filip løb derhen, og han hørte ham læse 

profeten Jesajas. 

”Mon du nu også forstår det, du læser,” 

spurgte han ham. 
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”Hvordan skulle jeg kunne det, hvis ikke 

der er nogen, der vejleder mig?” svarede 

han. 

Så opfordrede han Filip til at komme op 

og sætte sig hos sig. Det stykke af skriften 

han læste, var dette: 

Som et får, der føres til slagtning – 

som et lam, der er stumt, når det klippes, 

således åbner han ikke sin mund.  

I ydmygelsen blev dommen over ham taget 

bort. 

Hvem vil kunne fortælle om hans slægt. 

når hans liv tages bort fra jorden? 

”Undskyld mig,” spurgte eunukken Filip, 

”hvem taler profeten således om? Om sig 

selv eller om en anden?”  

Så tog Filip ordet, og idet han gik ud fra 

dette skriftsted, fortalte han frihedsbud-

skabet om Jesus for ham.  

Som de nu kørte hen ad vejen, kom de til 

noget vand, og eunukken udbryder: 

”Se, der er vand. Er der noget til hinder 

for, at jeg bliver døbt?” 

Han befalede så, at vognen skulle 

standse, og både Filip og eunukken gik 

ned i vandet. Så døbte han ham. Da de 

kom op af vandet, bortførte Herrens ånd 

Filip, så eunukken så ham ikke mere, 

men han fortsatte sin rejse med glæde. 

Filip befandt sig en tid i Ashdod. På vejen 

videre forkyndte spredte han frihedsbud-

skabet i alle byerne indtil han nåede Cæ-

sarea. 

 

Saulus’ omvendelse 
13. Imidlertid skummede Saulus fortsat 

over af trusler og mord mod Herrens di-

sciple. Således tog han hen til førstepræ-

sten og bad om breve fra ham til 

 

171 Vejen er et synonym for den nye messiashengi-
venhed. Jf. Johannesevangeliet, hvor Jesus kalder 
sig selv for vejen, sandheden og livet. 

synagogerne i Damaskus. Fandt han så 

nogen, der fulgte Vejen171 – mænd såvel 

som kvinder – kunne han føre dem til Je-

rusalem i lænker.  

Mens han nu var på vej og var ved at 

nærme sig Damaskus, blev han pludselig 

omstrålet af et lys fra Himlen. Han faldt til 

jorden og hørte en stemme, der sagde til 

ham: 

”Saul! Saul, hvorfor forfølger du mig?” 

”Hvem er du, Herre?” spurgte han. 

”Det er mig, der er Jesus - ham du forføl-

ger,” sagde han, ”men rejs dig nu op og gå 

ind i byen, så vil du få at vide, hvad du 

skal gøre.” 

De mænd, der var på vej sammen med 

ham, tabte både næse og mund, for godt 

nok hørte de stemmen, men de kunne 

ikke se nogen. Så rejste Saulus sig op fra 

jorden, men da han åbnede øjnene, kunne 

han ikke se, så de førte ham ved hånden 

ind i Damaskus. I tre dage kunne han 

ikke se og han hverken spiste eller drak.  

Nu var der en discipel i Damaskus, der 

hed Ananias, og til ham sagde Herren i et 

syn: 

”Ananias!” 

”Her er jeg, Herre,” svarede han. 

”Rejs dig op,” sagde Herren til ham, ”og gå 

hen i den gade, som kaldes ’Den Lige’. I 

Judas’ hus skal du spørge efter én, der 

hedder Saulus fra Tarsus. Han er nemlig 

i gang med at bede, og han har set en 

mand for sig ved navn Ananias komme 

ind og lægge hænderne på ham, så han 

må få sit syn igen.”  

”Men Herre,” svarede Ananias, ”jeg har 

hørt fra mange om denne mand, hvor me-

get ondt, han har forvoldt dine hellige i 
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Jerusalem. Og her har han bemyndigelse 

fra førstepræsterne til at lænke alle dem, 

der påkalder sig dit navn.” 

”Gå blot,” sagde Herren til ham, ”for 

denne mand er mit udvalgte redskab til at 

bære mit navn frem for både folkeslag og 

konger og Israels sønner. Jeg skal lære 

ham, hvor meget han skal udsættes for på 

grund af mit navn.” 

Så tog Ananias af sted. Han kom ind i hu-

set og lagde hænderne på Saulus. 

”Saul, min bror,” sagde han, ”det er Her-

ren, der har sendt mig – ja, Jesus, som du 

så på vejen hertil – for at du må få dit syn 

igen og blive fyldt med hellig ånd.” 

Straks faldt der ligesom skæl fra hans 

øjne, så han kunne se igen. Så rejste han 

sig op og blev døbt. Da han havde fået no-

get at spise, kom han til kræfter, og han 

blev sammen med disciplene i Damaskus 

nogle dage. Lige fra begyndelsen for-

kyndte han om Jesus i synagogerne, at 

han er Guds søn. 

Alle, der hørte det, blev ude af sig selv og 

spurgte: 

”Sig mig, er det ikke ham, der i Jerusalem 

har hærget dem, der påkalder sig dette 

navn, og som var kommet hertil for at føre 

dem i lænker til førstepræsterne?” 

 

Modstand mod Saulus 
Saulus blev imidlertid dygtigere og dygti-

gere, og han bragte judæerne i Damaskus 

helt fra koncepterne, når han argumente-

rede for, at Jesus er Messias. Til sidst 

drøftede judæerne muligheden for at gøre 

det af med ham, men deres anslag blev 

meddelt Saulus. Ydermere holdt de vagt 

ved byportene både dag og nat, for at gøre 

det af med ham, men de hengivne fik fat i 

ham om natten og firede ham ned via mu-

ren i en kurv. 

Da han var kommet til Jerusalem, for-

søgte han at slutte sig til disciplene, men 

de var alle sammen bange for ham, og tro-

ede ikke på, at han selv var blevet en hen-

given. Så tog Barnabas sig af ham. Han 

tog ham med hen til apostlene og fortalte 

dem, hvorledes Saulus havde set Herren 

på vejen, og at han havde talt til ham – ja, 

hvordan han i Damaskus frimodigt havde 

talt i Jesus’ navn.  

Så blev han hos dem i Jerusalem. Han gik 

ud og ind hos dem, alt imens han frimo-

digt talte i Herrens navn. Han talte og dis-

kuterede også med hellenisterne, men de 

var mest indstillet på at få ham ryddet af 

vejen. Da brødrene fandt ud af dét, førte 

de ham til Cæsarea og derfra sendte de 

ham til Tarsus. 

 

I hele Judæa, Galilæa og Samaria havde 

forsamlingen nu fred, mens den opbygge-

des og udviklede sig i ærefrygt for Herren 

– og tilskyndet af den hellige ånd voksede 

den. 

 
Helbredelser i Lydda 
14. Mens Petrus gennemrejste alle de for-

skellige egne, hændte det, at han også 

kom ned til de hellige, der boede i Lydda. 

Dér stødte han på en mand, der hed 

Æneas, og som havde ligget lam på en 

madras i otte år. 

”Æneas!” sagde Petrus til ham, ”Jesus 

Messias helbreder dig. Så stå nu op og red 

selv din seng.” 

Så stod han op med det samme. 

Alle, som boede i Lydda – ja, på hele Sa-

rons slette, hørte om ham, og de om-

vendte sig til Herren. 
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I Joppe boede der en discipel, der hed Ta-

bitha – det betyder gazelle.172 Hun var al-

tid optaget af at gøre gode gerninger og 

vise barmhjertighed. Men netop i de dage 

skete det, at hun blev syg og døde. Da de 

havde vasket hende, lagde de hende op i 

et værelse ovenpå.  

Eftersom Lydda lå nær ved Joppe, og de 

hengivne hørte, at Petrus var dér, sendte 

de to mænd af sted til ham. 

”Skynd dig at komme hen til os,” bad de 

ham. 

Så rejste Petrus sig og gik af sted sammen 

med dem. Da de kom frem, førte de ham 

op i værelset ovenpå, og alle enkerne stil-

lede sig ved siden af ham. De græd og 

græd og viste ham alt det undertøj og 

overtøj, som Gazellen havde lavet, mens 

hun var hos dem. Efter at have sendt alle 

udenfor, lagde Petrus sig på knæ og bad. 

Henvendt til liget siger han så: 

”Tabitha! Stå op!” 

Hun åbnede øjnene, og da hun fik øje på 

Petrus, satte hun sig op. Han rakte hende 

hånden og fik hende op at stå. Så kaldte 

han på de hellige og på enkerne og præ-

senterede hende lyslevende for dem.  

Det kom så ud over hele Joppe, så mange 

hengav sig til Herren.  

Når Petrus senere kom til Joppe, blev han 

der gerne nogle dage hos en vis Simon 

Garver. 

 

Mission blandt fremmede folk 
15.  Der var en mand i Cæsarea, der hed 

Kornelius. Han var centurion i den så-

kaldte italienske forlægning. Han var der-

til både from og gudfrygtig sammen med 

hele sit hus og udøvede megen 

 

172 Dorkas på græsk 

barmhjertighed blandt folk, mens han 

uophørligt bad til Gud.  

En eftermiddag – det var ved tretiden - så 

han aldeles tydeligt i et syn Guds engel 

komme hen til sig og sige: 

”Kornelius!” 

Han stirrede på ham og sagde så med 

frygt og bæven: 

”Hvad er der, Herre?” 

”Dine bønner og din barmhjertighed er 

kommet op og har sat sig fast i Guds er-

indring, ” sagde han til ham, ”så find nu 

nogle mænd og send bud efter en vis Si-

mon, som kaldes Petrus. Han er gæst hos 

en Simon Garver, der har et hus ved ha-

vet.” 

Så såre englen, der havde talt med ham, 

var forsvundet, tilkaldte han to af sine 

husslaver samt en hengiven soldat af 

dem, han hele tiden havde omkring sig. 

Dem forklarede han hele sagen og sendte 

dem så til Joppe. 

 

Petrus’ vision 
Næste dag, mens de tre var på vej og nær-

mede sig byen, gik Petrus op på taget ved 

middagstid for at bede. Imidlertid blev 

han sulten og bad om noget at spise. Men 

mens de var ved at tilberede maden, kom 

han i ekstase. Han ser Himlen åben og 

ned daler en ting ligesom en stor dug, der 

blev holdt sammen i de fire hjørner, mens 

den blev sænket ned mod jorden. I den be-

fandt sig alle dyr og krybdyr og alle Him-

lens fugle.  

En stemme sagde så til ham: 

”Rejs dig Petrus! Slagt og spis!” 

”Nej, aldrig i livet, Herre,” sagde Petrus, 

”jeg har jo aldrig nogensinde spist uind-

viet173 eller uren mad.” 

173 Egentlig ’fælles’ (koinos). 
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”Hvad Gud har renset, skal du ikke kalde 

uindviet,” lød stemmen igen tilbage til 

ham. 

Dette gentog sig nu tre gange, og straks 

derefter blev tingen taget op i Himlen. 

 

Se, mens Petrus stadig var i vildrede om, 

hvad det syn, han havde set, skulle be-

tyde, så står de mænd ved porten, som 

Kornelius havde udsendt. De havde 

spurgt efter Simons hus. Nu råbte de så 

ind og forhørte sig, om Simon, som kaldes 

Petrus, var gæst dér. Mens Petrus således 

endnu spekulerede over synet, sagde ån-

den til ham: 

”Hør her, der er tre mænd, der leder efter 

dig. Rejs dig nu og gå ned og følg bare med 

dem uden betænkeligheder, for det er 

mig, der har sendt dem.” 

Petrus gik så ned til mændene og sagde: 

”Se her, det er mig, I leder efter. Hvad er 

grunden til, at I er kommet?” 

”Det skyldes en centurion, der hedder 

Kornelius,” sagde de, ”en retfærdig og 

gudfrygtig mand, som også har et godt 

omdømme i hele det jødiske folk. Han har 

af en hellig engel fået befaling af Gud om 

at sende bud efter dig, så du kan komme 

hjem til ham, og han kan høre, hvad du 

har at sige.” 

Så inviterede han dem indenfor og tog 

imod dem som gæster.  

 

Petrus og Kornelius 
Næste dag stod han op og tog af sted sam-

men med dem. Også nogle af brødrene fra 

Joppe tog med, og den følgende dag an-

kom de så til Cæsarea. Her ventede Kor-

nelius på dem. Han havde indbudt sine 

slægtninge og nærmeste venner. Da så 

Petrus trådte ind, gik Kornelius ham i 

møde, faldt ned for hans fødder og kys-

sede dem. Men Petrus rejste ham op. 

”Bliv bare stående,” sagde han, ”også jeg 

er kun et menneske.” 

Mens snakken således gik, kommer han 

ind og finder de mange, der er samlet. Så 

siger han til dem: 

”I ved sikkert alt om, hvor utilbørligt det 

er for en judæer at have samkvem med el-

ler blot besøge nogen af anden afstam-

ning. Men Gud har nu vist mig, at jeg ikke 

bør anse noget menneske for uindviet el-

ler urent. Derfor kom jeg også uden ind-

vendinger, da der blev sendt bud efter 

mig. Så nu vil jeg gerne vide, hvad der er 

årsag til, at I har sendt bud efter mig.” 

”For fire dage siden,” sagde Kornelius, 

”var jeg om eftermiddagen i færd med at 

bede herhjemme. Pludselig står der en 

mand i strålende tøj foran mig og siger: 

”Din bøn er blevet hørt, Kornelius, og din 

barmhjertighed bliver husket for Guds 

ansigt. Send nu bud til Joppe og tilkald 

Simon, som kaldes Petrus. Han er gæst i 

Simon Garvers hus ved havet.” 

Straks sendte jeg bud efter dig, og hvor 

var det smukt af dig at komme. Nu er vi 

så alle samlet for Guds ansigt for at høre 

alt, hvad Herren har pålagt dig.” 

Så gik Petrus i gang med at fortælle: 

”Nu forstår jeg for alvor, at der ikke er 

personsanseelse hos Gud. Nej, i et-

hvert folk bliver den, som viser ham 

ærefrygt og udøver retfærdighed mod-

taget af ham. Han udsendte fortællin-

gen til Israels sønner, idet fortalte fri-

hedsbudskabet om fred gennem Jesus 

Messias, som er herre over alle. Ja, I 

kender den fortælling, som kom ud 

over hele Judæa efter at være begyndt 

i Galilæa omkring den dåb, som 
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Johannes forkyndte – den om Jesus 

fra Nazareth, hvordan Gud salvede 

ham med hellig ånd og kraft – hvordan 

han gik omkring og gjorde godt og hel-

bredte alle dem, der var undertrykt af 

djævelen, fordi Gud var med ham. Og 

vi er vidner om alt det, han gjorde både 

i Judæa og i selve Jerusalem – også om 

at de gjorde det af med ham ved at 

hænge ham op på et træ. Ham oprejste 

Gud på den tredje dag og lod ham 

fremstå synligt – ikke for hele folket, 

men for de vidner, der på forhånd var 

udvalgt af Gud. Det var os – ja, vi, som 

spiste og drak med ham efter at han 

var opstået af døde. Og han pålagde os 

at forkynde for folket og for alvor vidne 

om, at han er den, som Gud har udset 

til at være dommer over levende og 

døde. Om ham fortæller samtlige pro-

feter, at enhver, som hengiver sig til 

ham, skal modtage tilgivelse for sine 

svigt i hans navn.” 

Endnu mens Petrus var i gang med sin 

tale, faldt den hellige ånd på alle dem, der 

lyttede til fortællingen, så de blev ude af 

sig selv af forundring – såvel de trofaste 

blandt de omskårne, som de, der var kom-

met sammen med Petrus - fordi den hel-

lige ånds frie gave også blev udgydt over 

fremmede folk De hørte dem nemlig tale i 

tunger og ophøje Gud. 

Så tog Petrus atter ordet: 

”Der er vel ikke nogen, der vil forhindre, 

at disse mennesker, der har modtaget den 

hellige ånd, ligesom vi selv, bliver døbt 

med vand?” 

Derefter insisterede han på, at de skulle 

døbes i Jesus Messias’ navn. Senere bad 

de ham om at blive der nogle dage. 

 

Forsvar for missionen 
16. Apostlene og de brødre, der var rundt 

om i Judæa, hørte nu, at også andre folk 

tog imod Guds fortælling. Så da Petrus 

kom til Jerusalem, begyndte de omskårne 

at diskutere med ham: 

”Du er gået ind til mænd med forhud og 

har spist sammen med dem!?” sagde de. 

Så begyndte Petrus at forklare sammen-

hængen for dem: 

”Jeg var i byen Joppe, og mens jeg bad, 

kom jeg i ekstase og så i et syn en ting, 

der lignede en stor dug, som ved de fire 

hjørner blev sænket ned fra Himlen og 

kom helt hen til mig. Jeg stirrede på den 

og undersøgte den grundigt, og da så jeg 

alle jordens tamme og vilde dyr og kryb-

dyrene og Himlens fugle, og jeg hørte en 

stemme, der talte til mig: 

”Rejs dig op, Petrus! Slagt og spis!” 

”Nej, aldrig i livet, Herre,” svarede jeg, 

”uindviet eller uren mad er aldrig kommet 

ind i min mund.” 

”Hvad Gud har renset, skal du aldrig 

kalde uindviet,” svarede stemmen tilbage 

fra Himlen.” 

Dette gentog sig nu tre gange, og derefter 

blev det hele taget op i Himlen. Og tænk, 

i det samme stod der tre mænd ved det 

hus, vi boede i. De var udsendt til mig fra 

Cæsarea. Så sagde ånden til mig, at jeg 

bare skulle gå med dem uden betænke-

ligheder. Sammen med mig fulgtes seks 

brødre, og vi gik ind i denne Kornelius’ 

hus. 

Han fortalte os nu, hvordan han havde set 

en engel, der stod ved hans hus og sagde: 

”Send bud til Joppe og få fat i den Simon, 

som kaldes Petrus. Han har noget at for-

tælle dig, som kan frelse både dig og hele 

dit hus.” 
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Da jeg så begyndte at tale, faldt den hel-

lige ånd på dem – ganske som på os selv i 

begyndelsen, og jeg mindedes vor Herres 

tale, dengang han sagde: 

”Johannes døbte med vand, men I skal 

døbes med hellig ånd.” 

Hvis nu Gud har givet den samme frie 

gave til dem, som han også har givet os, 

som har hengivet os til vor Herre Jesus 

Messias, hvem var så jeg, at jeg skulle stå 

i vejen for Gud selv?” 

Da de hørte dette, faldt de til ro – ja, de 

lovpriste Gud og sagde: 

”Jamen, så har Gud også skænket andre 

folk omvendelsen til livet.” 

 

Mere mission blandt fremmede folk 
De, som nu var blevet spredt for alle vinde 

på grund af den trængsel, der opstod i for-

bindelse med Stefanos, rejste omkring lige 

til Fønikien og Cypern og Antiokia, men 

de fortalte ikke fortællingen til andre end 

judæere. Imidlertid var der nogle af dem 

fra Cypern og Kyrene, der kom til Anti-

okia, og dér begyndte de også at sprede 

frihedsbudskabet om vor Herre Jesus for 

hellenisterne. Herrens hånd var med dem, 

så et stort antal overgav sig og vendte sig 

til vor Herre. 

Rygtet om dem kom senere forsamlingen i 

Jerusalem for øre, så de sendte Barnabas 

til Antiokia. Da han var ankommet og 

havde oplevet Guds nåde, glædede han 

sig og tilskyndede alle til med hjertelig in-

derlighed at blive i vor Herre. Han var 

nemlig et godt menneske, fuld af hellig 

ånd og livsmod. En ganske stor skare blev 

ved den lejlighed føjet til vor Herre. 

 

 

174 Khristianoi – egentlig: kristianere. 
175 Romersk kejser, der regerede 41-54. 

Senere rejste Barnabas til Tarsus for at 

opsøge Saulus, og da han havde fundet 

ham, tog han ham med til Antiokia. Her 

blev de et helt år, hvor de var sammen 

med forsamlingen og underviste en hel del 

mennesker. Det var i øvrigt i Antiokia, at 

disciplene for første gang blev kaldt 

’kristne’.174  

 

Hjælp til Judæa 
17. På den tid kom der nogle profeter fra 

Jerusalem til Antiokia. En af dem – han 

hed Agabus – stod frem og gjorde det gen-

nem den hellige ånd klart, at der ville 

komme en stor hungersnød over hele ver-

den, hvilket også skete under Claudius.175 

Disciplene besluttede så – alt efter hvor 

godt de var stillet – at sende hjælp til de 

brødre, der boede i Judæa, hvilket de også 

gjorde. De sendte deres bidrag af sted til 

de ældste ved Barnabas’ og Saulus’ hånd. 

 

Forfølgelse under Herodes 
18. Det var på den tid, kong Herodes176 

indfangede nogle fra forsamlingen og mis-

handlede dem. Han henrettede bl.a. Ja-

kob, Johannes’ bror med sværdet, og da 

han erfarede, at det vakte glæde blandt 

judæerne, satte han sig for også at arre-

stere Petrus.  

Det var i de usyrede brøds dage, og da han 

havde fået fat i ham, satte han ham i 

fængsel. Han overlod det til fire vagtskifter 

på hver fire soldater at bevogte ham, da 

han agtede at føre ham frem for folket ef-

ter Påske. Således sad Petrus bevogtet i 

fængslet, mens forsamlingen bad inderligt 

for ham. 

 

176 Herodes Agrippa I (10 f.Kr. – 44 e.Kr.). Sønne-
søn af Herodes d. Store. Fra 41-44 regerede han 
over hele sin farfars område. 
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Petrus’ befrielse 
Herodes skulle netop til at føre ham frem, 

men samme nat sov Petrus mellem to sol-

dater, lænket med to lænker, samtidig 

med at vagter udenfor døren bevogtede 

fængslet. Men se, så står der pludselig en 

Guds engel og rummet blev helt oplyst. 

Han puffede Petrus i siden og vækkede 

ham: 

”Skynd dig at stå op,” sagde englen til 

ham, mens lænkerne faldt af hans hånd-

led, ”tag bæltet på og bind dine sandaler.” 

Da han havde gjort det, siger han til ham: 

”Tag din frakke på og kom med mig.” 

Så gik han ud og fulgte efter ham, og han 

anede ikke om det, der skete ved hjælp af 

englen, skete i virkeligheden. Han tænkte, 

at det nok var et syn. Efter at have passe-

ret den første og den anden vagt, nåede de 

til jernporten, der førte ind til byen. Den 

åbnede sig af sig selv for dem, og da de var 

kommet ud, gik de én gade frem. Her for-

lod englen ham uden videre.  

Da Petrus var kommet til sig selv, sagde 

han: 

”Nu ved jeg med sikkerhed, at Gud sendte 

sin engel og udfriede mig af Herodes’ greb 

og af det, som det jødiske folk havde set 

frem til.” 

Således overbevist kom han til Marias hus 

– hun er mor til den Johannes, som kal-

des Markus. Dér var en del mennesker 

forsamlede i bøn. Da han bankede på dø-

ren i porten, kom en ung slavinde hen for 

at høre, hvem det var. Hun hed Rode. Da 

hun genkendte Petrus’ stemme, blev hun 

så glad, så i stedet for at åbne porten løb 

hun ind og meddelte, at det var Petrus, 

der stod foran porten. 

 

177 Havnebyer i Fønikien 

”Du må være gal,” sagde de til hende, men 

hun stod fast på, at det var rigtigt nok.  

”Så må det være hans engel,” sagde de. 

Petrus blev imidlertid ved med at banke, 

og da de endelig åbnede og så, at det var 

ham, blev de helt ude af sig selv. Så gjorde 

han tegn til dem med hånden om at tie 

stille og fortalte så, hvordan Gud havde 

ført ham ud af fængslet. 

”Fortæl det videre til Jakob og brødrene,” 

sagde han også. Så gik han ud igen og tog 

hen til at andet sted.  

 

Næste dag var der ikke så lidt bestyrtelse 

blandt soldaterne over, hvad der mon var 

blevet af Petrus, og efter at Herodes havde 

søgt efter ham uden af finde ham, befa-

lede han, at vagterne skulle henrettes. Så 

forlod han Judæa og slog sig en tid ned i 

Cæsarea. 

 

Herodes’ død 
Imidlertid lå Herodes i strid med Tyrus og 

Sidon.177 De henvendte sig derfor i fælles-

skab til ham, og efter at have overtalt Bla-

stos, der var kongens kammerherre, an-

modede de om fred, fordi deres land blev 

forsynet med levnedsmidler fra kongens 

land. På en fastsat dag iførte Herodes sig 

så sin kongelige dragt, satte sig i dommer-

sædet og holdt en folketale til dem, så fol-

ket igen og igen udbrød: 

”Det er Guds stemme – ikke et menne-

skes!” 

Men øjeblikkeligt ramte Guds engel ham, 

fordi han ikke gav Gud æren. Han blev 

ædt op af maddiker og døde. 

Guds fortælling, derimod, voksede og ud-

bredtes. 
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Barnabas og Saulus vendte nu tilbage fra 

Jerusalem, efter at have udført deres fo-

rehavende, og de havde Johannes med – 

ham, der blev kaldt Markus. 

 

Udsendelsen af Barnabas og Saulus 
19. I forsamlingen i Antiokia var der for-

skellige prædikanter og lærere. Udover 

Barnabas var der Simeon med tilnavnet 

Niger, Lukios fra Kyrene, Manaen, der var 

vokset op sammen med tetrarken Herodes 

– og så Saulus. 

Engang mens de holdt gudstjeneste og var 

fastende, sagde den hellige ånd: 

”Udpeg mig nu Barnabas og Saulus til det 

arbejde, jeg har kaldet dem til.” 

Så fastede de, bad med håndspålæggelse 

og lod dem tage af sted.  

 

Mission på Cypern 
Således udsendt af den hellige ånd tog de 

ned til Seleukia,178 og derfra sejlede de til 

Cypern. Da de var kommet til Salamis for-

kyndte de Guds fortælling i judæernes sy-

nagoger. De havde i øvrigt Johannes med 

som medhjælper.  

Efter at have rejst igennem hele øen lige 

til Pafos traf de en mand, der var seer – en 

falsk jødisk profet, som hed Bar Jesus. 

Han opholdt sig hos prokonsulen Sergios 

Paulus, der ellers var en forstandig mand. 

Han kaldte Barnabas og Saulus til sig, 

fordi han gerne ville høre Guds fortælling. 

Men denne seer, Elimas179 – sådan over-

sættes hans navn nemlig - modarbejdede 

dem og søgte at vende prokonsulen bort 

fra sin tillid til Gud. Da så Saulus – det vil 

 

178 Antiokias havneby 
179 Elimas betyder ’seer’ på arabisk. 
180 By og landskab i det nuværende sydlige Tyrkiet 
omkring byerne Antalya og Alanya. 
181 By og landskab nord for Pamfylien. Ikke at for-
veksle med Antiokia i Syrien. 

sige Paulus – direkte på ham fyldt med 

hellig ånd: 

”O, søn af djævelen selv,” sagde han, ”så 

fuld af alskens list og bedrag, som afskyr 

enhver form for retfærdighed. Holder du 

da aldrig nogensinde op med at fordreje 

Guds rette veje? Nu skal du høre: Guds 

hånd kommer over dig, så du bliver blind 

og for en tid ikke skal se solen.” 

Øjeblikkeligt faldt der både tåge og mørke 

over ham, så han ravede omkring og ledte 

efter nogen til at føre sig ved hånden. Da 

prokonsulen så, hvad der var sket, over-

gav han sig tillidsfuldt. Han var slået af 

forundring over denne lære om Gud. 

 

I Antiokias synagoge 
Efter at Paulus og hans følge var sejlet af 

sted fra Pafos, kom de til Perge i Pamfy-

lien.180 Her tog Johannes afsked med dem 

og vendte tilbage til Jerusalem. Fra Perge 

rejste de øvrige over land til Antiokia i Pi-

sidien.181  

På sabbatten gik de ind i synagogen og 

satte sig. Da oplæsningen fra loven og 

profeterne var slut, sendte synagogefor-

standerne bud hen til dem: 

”Kære brødre,” sagde de, ”hvis I har et op-

muntrende ord til folket, så sig frem.” 

20. Så rejste Paulus sig op og vinkede med 

hånden: 

”Israelitiske mænd,” sagde han, ”og I, 

som frygter Gud,182 hør her: Det var 

dette folks - Israels - Gud, der udvalgte 

vore fædre. Han ophøjede folket i det 

fremmede – i Egypten – og med løftet 

arm førte han dem ud af landet. I 

182 Disse ’gudfrygtige’ var hverken judæere eller 
omskårne, men folk fra forskellige steder, der 
havde interesse for jødedommen og derfor kom i 
synagogerne. Det var sandsynligvis dem, der kom 
til at udgøre hovedvægten i de nye kristne forsam-
linger i diasporaen. 
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omkring fyrre år bar han over med 

dem i ørkenen, og efter at have ned-

kæmpet syv forskellige folkeslag i Ka-

naan, fordelte han deres land ved lod-

trækning. Derefter i omkring 450 år 

gav han dem dommere indtil profeten 

Samuel. Så forlangte de en konge, og 

Gud gav dem Saul i fyrre år. Han var 

søn af Kisj, en mand af Benjamins 

stamme. Derpå udskiftede han ham og 

indsatte David som deres konge. Det 

var om ham, han vidnede og sagde: Jeg 

har fundet David, Isajs søn – en mand 

efter mit hjerte, som vil gøre alt, hvad 

jeg ønsker. Af denne mands sæd, har 

Gud oprejst en redningsmand for Is-

rael - nemlig Jesus – efter at Johannes 

Døberen i forvejen – før Jesus trådte 

ind på scenen - havde forkyndt omven-

delsesdåb for hele Israels folk. Da Jo-

hannes så var ved at fuldføre sit lev-

nedsløb, spurgte han: 

”Hvem tror I, jeg er? Nej, det er ikke 

mig, men hør her: efter mig kommer 

han, hvis sandal jeg ikke er værdig til 

at løse af fødderne.” 

Kære brødre! Sønner af Abrahams 

slægt og de iblandt jer, der frygter Gud. 

Til os er fortællingen om denne frelse 

blevet sendt. De som boede i Jerusa-

lem og deres ledere kendte ham nemlig 

ikke, så de opfyldte ordet fra profe-

terne, som læses op hver sabbat, og de 

fordømte ham. Og uden at have fundet 

nogen som helst dødssynd, forlangte 

de af Pilatus, at han skulle henrettes. 

Da de således havde fuldført alt, hvad 

der er skrevet om ham, tog de ham ned 

fra træet og lagde ham i en gravhule.  

Men Gud oprejste ham af døde, og han 

blev set igennem flere dage af dem, 

som var rejst med ham fra Galilæa til 

Jerusalem – de, som nu er hans vidner 

overfor folket. 

Nu forkynder vi så for jer frihedsbud-

skabet, at det løfte, som blev givet til 

fædrene, det har Gud opfyldt for deres 

børn – det vil sige os – ved at oprejse 

Jesus, sådan som det er skrevet i den 

anden salme: Du er min søn, jeg har 

født dig i dag. At han oprejste ham af 

døde, for ikke mere at vende tilbage til 

forrådnelse, har han udtrykt således: 

De hellige og trofaste løfter til David, 

skænker jeg jer. Derfor siger han også 

et andet sted: Du vil ikke lade din hel-

lige opleve forrådnelse. Da David nu i 

sin egen tid havde tjent efter Guds 

vilje, sov han ind. Han blev lagt hos 

sine fædre og blev jo udsat for forråd-

nelse. Men han, som Gud oprejste blev 

aldrig udsat for forrådnelse. 

I skal altså vide, kære brødre, at gen-

nem ham meddeles I tilgivelse for jeres 

svigt – ja, for alt det, som I aldrig 

kunne frikendes for med Moseloven. 

Men ved ham frikendes enhver, som 

hengiver sig tillidsfuldt. Så tag jer i agt, 

at dette, som blev sagt af profeterne 

ikke skal komme over jer: Se nu her, I 

som er fulde af foragt! Bliv bare bestyr-

tede og pak jer bort! For jeg – jeg udfører 

et værk i jeres tid – et værk, som I ikke 

ville tro på, selv om nogen forklarede 

det for jer.” 

Da de gik ud, bad man dem om, at denne 

fortælling måtte blive fortalt for dem den 

følgende sabbat, og da forsamlingen var 

gået hver til sit, gik mange af judæerne og 

af de gudfrygtige proselytter med Paulus 

og Barnabas. De snakkede med dem og 

formanede dem til at forblive i Guds nåde. 
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Opgør med judæerne 
Næste sabbat samledes næsten hele byen 

for at høre Guds fortælling. Men da judæ-

erne så de mange mennesker, blev de ra-

sende, og med hån og spot gik de imod alt, 

hvad Paulus sagde. Både Paulus og Bar-

nabas sagde da ganske frimodigt: 

”Det var nødvendigt, at Guds fortælling 

først blev fortalt for jer, men eftersom i 

støder den fra jer og ikke anser jer selv for 

værdige til det evige liv, ja, så må vi jo hen-

vende os til andre folk. For således er det 

blevet os pålagt af Gud selv: Jeg har sat 

dig som et lys for folkene, så du kan skabe 

frihed indtil jordens yderste grænser. 

Da de fremmede folk hørte dette, blev de 

glade. De roste Guds fortælling i høje to-

ner og alle de, som var bestemt til evigt liv, 

hengav sig tillidsfuldt. Og Guds fortælling 

udbredtes over det ganske land.  

Judæerne derimod ophidsede de fromme 

fornemme kvinder og byens spidser, og 

det kom til forfølgelse af Paulus og Barna-

bas, så de blev drevet ud af deres områ-

der. Men de rystede blot støvet af fødderne 

mod dem og nåede til Ikonium.183Disci-

plene fyldtes til stadighed med glæde og 

hellig ånd. 

 

I Ikonium  
21. I Ikonium gik det til på samme måde, 

at de kom ind i judæernes synagoge og 

fortalte, så en stor flok af både judæere og 

hellenere overgav sig tillidsfuldt. 

Men de judæere, som ikke lod sig overbe-

vise, ophidsede de andre folk og satte ondt 

i dem imod brødrene. En tid lang blev de 

der og fortalte frimodigt om Gud, der til 

gengæld bevidnede fortællingen om sin 

 

183 Det nuværende Konya i Anatolia. 
184 Ca. 30 km syd for Ikonium 

nåde, ved at gøre tegn og undere ved deres 

hænder.  

Imidlertid blev byens befolkning splittet, 

så nogle holdt med judæerne – andre med 

apostlene. Men da de erfarede, at det kom 

til opløb både blandt andre folk og judæ-

erne sammen med deres ledere, i den hen-

sigt at mishandle og stene dem, flygtede 

de til byerne Lystra184 og Derbe og det om-

liggende land i Lykaonien,185 og dér for-

kyndte de så frihedsbudskabet. 

 

Mirakler i Lystra 
22. I Lystra sad der en mand, der ikke 

kunne bevæge fødderne. Han var lam fra 

mors liv og havde aldrig kunnet gå. Han 

lyttede til Paulus’ fortælling, mens Paulus 

ikke kunne få øjnene fra ham, fordi han 

så, at manden havde tillid nok til at blive 

helbredt. Så sagde han med høj og klar 

stemme: 

”Rejs dig op og stå på dine fødder!” 

Så sprang manden op og kunne gå om-

kring. Da folk nu så, hvad Paulus gjorde, 

råbte de på lykaonisk: 

”Guderne har gjort sig til mennesker og er 

kommet ned til os!” 

De kaldte Barnabas for Zeus og Paulus for 

Hermes, eftersom det var ham, der førte 

ordet. Og præsten ved Zeustemplet, der lå 

udenfor byen, bragte tyre og kranse hen 

til byporten i den hensigt at ofre til dem 

sammen med folkeskaren. 

Men da apostlene Barnabas og Paulus op-

dagede det, rev de deres overtøj i stykker, 

sprang ind i folkemængden og råbte: 

”Hillemænd, hvorfor gør i det her? Også vi 

er blot mennesker ligesom jer. Vi forkyn-

der jer netop frihedsbudskabet om at 

185 Område øst for Pisidien i Galatien. 



 

193 

 

afstå fra disse tomheder og vende jer til 

den levende Gud - han som skabte Him-

len og jorden og havet og alt, hvad der fin-

des i dem – han, som i tidligere tider tillod 

alle folkeslag at gå deres egne veje. Dog 

har han ikke undladt at efterlade sig vid-

nesbyrd, når han gjorde godt mod jer – 

sendte jer regn fra Himlen og frugtbare ti-

der og fyldte jer med føde og hjerteligt vel-

befindende…” 

Skønt de talte således, var det med nød og 

næppe, de fik afholdt skaren fra at ofre til 

dem.  

Nu dukkede der til gengæld nogle judæere 

op fra Antiokia og Ikonium, og de fik over-

talt skarerne, så de simpelt hen stenede 

Paulus og slæbte ham udenfor byen i den 

formening, at han var død. Men da de 

hengivne havde slået kreds om ham, rej-

ste han sig op og gik ind i byen. Næste dag 

tog han af sted til Derbe sammen med 

Barnabas. 

Efter at have forkyndte frihedsbudskabet 

i byen, hvor de fik en hel del nye disciple, 

vendte de tilbage til Lystra, Ikonium og 

Antiokia, hvor de styrkede disciplene 

mentalt og formanede dem til at forblive 

inderligt hengivne: 

”Gennem mange trængsler,” sagde de, 

”passer det sig for os at gå ind i Guds 

rige.” I forsamling efter forsamling udpe-

gede de ældste og under bøn og faste over-

gav de dem til den Herre, de hengav sig så 

tillidsfuldt til. 

 

Tilbage til Antiokia 
De tog nu igennem Pisidien og nåede til 

Pamfylien. Efter at have fortalt Guds for-

tælling i Perge, tog de ned til Attalia,186 og 

derfra sejlede de til Antiokia, hvor de i sin 

 

186 Perges havneby 

tid var blevet overgivet til Guds nåde med 

henblik på det arbejde, de havde udført. 

Da de nåede derhen og havde trommet 

forsamlingen sammen, fortalte de lige fra 

begyndelsen om alt, hvad Gud havde gjort 

sammen med dem – hvordan han havde 

åbnet hengivenhedens dør for de frem-

mede folk. 

Derefter tilbragte de en ikke ringe tid sam-

men med de hengivne. 

 

Apostelmødet i Jerusalem 
23. På et tidspunkt kom der nogle fra Ju-

dæa og begyndte at belære brødrene om, 

at hvis ikke de blev omskåret i henhold til 

Moses’ skik, kunne de ikke blive frelst. 

Det vakte en hel del opstandelse og dis-

kussion mellem Paulus og Barnabas og de 

andre, så man besluttede, at Paulus og 

Barnabas og nogle af de andre skulle rejse 

til Jerusalem til apostlene og de ældste 

angående dette spørgsmål. 

De blev så sendt af sted af forsamlingen 

og rejste gennem både Fønikien og Sama-

ria, mens de igen og igen fortalte om om-

vendelsen af de fremmede folk. Det vakte 

stor glæde blandt alle brødrene.  

Da de nåede til Jerusalem, blev de mod-

taget af forsamlingen, apostlene og de 

ældste, og de berettede om, hvad Gud 

havde gjort sammen med dem.  

Men nogle af dem fra farisæernes parti, 

der ellers havde overgivet sig, stillede sig 

op og hævdede, at det var nødvendigt at 

omskære dem og give dem besked om at 

overholde Moseloven. Så samlede apost-

lene sig sammen med de ældste for at 

overveje sagen. Efter megen diskussion, 

rejste Petrus sig og sagde til dem: 
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”Kære brødre! I ved, at lige fra begyndel-

sen indgød Gud den beslutning i jer, at de 

fremmede folk gennem min mund skulle 

høre frihedsbudskabet og overgive sig til 

den. Og Gud, som kender hjerterne, be-

kræftede det ved at skænke dem den 

samme hellige ånd, som han har skænket 

os. Han skelnede på ingen måde mellem 

os og dem, da han gennem sin inderlige 

hengivenhed rensede deres hjerter. Så 

hvorfor forsøger I nu at udfordre Gud ved 

at lægge åg på disciplenes nakke, som 

hverken vore fædre eller vi havde styrke 

til at bære? Nej, ved vor Herre Jesus’ nåde 

har vi fuld tillid til, at vi nok skal blive 

frelst lige så vel som de andre.” 

Hele forsamlingen lyttede nu i tavshed til 

Barnabas og Paulus, mens de fortalte om 

alle de tegn og undere, som Gud gennem 

dem havde udført blandt de fremmede 

folk. 

Lidt efter brød Jakob187 tavsheden. Han 

tog ordet og sagde: 

”Hør på mig, kære brødre. Simeon har for-

talt, hvordan Gud lige fra begyndelsen 

havde til hensigt at udtage sig et folk 

blandt de fremmede til at ære sit navn. 

Dette stemmer overens med profeternes 

fortælling, hvor det hedder: Bagefter vil 

jeg vende tilbage og opbygge Davids 

faldne bolig – det nedbrudte vil jeg genop-

bygge. Ja, jeg vil genrejse det, så resten af 

menneskeheden kan søge Gud – alle de 

fremmede folk, som mit navn er nævnt 

over, siger den Gud, som handler således, 

som det har været kendt siden tidernes 

morgen. 

Derfor er det min beslutning, at man ikke 

skal bebyrde dem fra de andre folk, der 

 

187 Jakob – Jesus’ bror med tilnavnet Den Retfær-
dige. Antagelig lederen af menigheden i Jerusalem 
og dermed af hele den daværende kristenhed. 

vender sig til Gud. Dog skal man pålægge 

dem, at de skal afholde sig fra afgudsdyr-

kelsens tillokkelser såsom hor, offerkød 

og blod. Fra Arilds tid er der i enhver by 

dem, der forkynder Moses. Hver sabbat 

oplæses han jo i synagogerne.” 

Så besluttede apostlene og de ældste sam-

men med hele forsamlingen at udvælge 

nogle mænd iblandt dem, som skulle sen-

des til Antiokia sammen med Paulus og 

Barnabas. Det blev Judas, som kaldes 

Bar Sabbas og Silas – begge ansete mænd 

blandt brødrene og til dem dikterede de 

følgende brev: 

”Til vores brødre blandt de fremmede 

folk i Antiokia, Syrien og Kilikien.188 

Eftersom vi har hørt, at der er kom-

met nogle fra os, der har chokeret jer 

med deres snak - som har forvirret je-

res sjæleliv - noget de bestemt ikke 

har fra os, har vi i fællesskab beslut-

tet at udvælge nogle mænd og sende 

dem til jer sammen med vores el-

skede Barnabas og Paulus - menne-

sker, der har overgivet deres liv til 

ære for vor Herre Jesus Messias 

navn. 

Vi har altså sendt Judas og Silas, der 

også mundtligt vil meddele jer det 

samme. Sammen med den hellige 

ånd har vi besluttet, ikke at pålægge 

jer yderligere byrder udover dette, 

som til gengæld er nødvendigt: at af-

holde sig fra ofre til afgudsbilleder, 

fra blod og fra de kvalte dyr - og så 

fra hor. Hvis I omhyggeligt overholder 

dette, vil det gå jer godt. Lev vel!  

Bedste hilsner apostlene og de æld-

ste blandt brødrene.” 

188 Landskab i det nuværende sydøstlige Tyrkiet.  



 

195 

 

Da de så var blevet sendt af sted, ankom 

de snart efter til Antiokia. Her trommede 

de hele forsamlingen sammen og over-

rakte brevet. Da de havde læst det op, blev 

de glade for opmuntringen. Og da Judas 

og Silas selv var prædikanter, opmun-

trede og styrkede de brødrene med mange 

fortællinger. Da de havde gjort det en tid 

lang, blev de sendt tilbage af brødrene 

med fred – tilbage til dem, der havde ud-

sendt dem. 

Paulus og Barnabas derimod tilbragte en 

tid i Antiokia med at undervise, og sam-

men med mange andre fortalte de friheds-

budskabet – Guds egen fortælling. 

  

Paulus og Barnabas skilles 
Efter en tid foreslog Paulus Barnabas, at 

de skulle vende tilbage for at se til brød-

rene i alle de byer, hvor de havde fortalt 

Guds fortælling for at se, hvordan de 

havde det. Barnabas ville gerne have Jo-

hannes med – ham, der kaldes Markus, 

men Paulus syntes, at sådan en, som 

havde forladt dem i Pamfylien, og som 

ikke havde været sammen med dem i ar-

bejdet, nej, ham skulle de ikke tage med. 

Det kom så til et skarpt opgør, så de skil-

tes fra hinanden. Banabas tog Markus 

med sig og sejlede til Cypern, mens Pau-

lus udvalgte sig Silas og tog af sted efter 

at være blevet overgivet til Guds nåde af 

brødrene. Han rejste så gennem Syrien og 

Kilikien, hvor han styrkede forsamlin-

gerne. 

 

 
 

189 dogmata - dogmer 
190 Områder i det nuværende centrale Tyrkiet 
191 Området i det nuværende vestligste Tyrkiet. 
192 Område i det nuværende nordvestlige Tyrkiet. 
193 Område øst for Bithynien. 
194 Kystby ud til Det ægæiske Hav 

Timotheus kommer med 
24. Han nåede også til Derbe og Lystra, og 

netop dér var der en discipel, som hed Ti-

motheus. Han var søn af en hengiven jø-

disk kvinde, og hans far var hellener. Han 

havde et godt ry blandt brødrene i Lystra 

og Ikonium. Ham ville Paulus gerne have 

med på rejsen, så han tog og omskar ham 

af hensyn til de judæere, der befandt sig i 

de områder. Alle vidste nemlig, at hans far 

var hellener. 

Som de nu kom igennem de forskellige 

byer, formanede de dem til at værne om 

de bestemmelser,189 der var blevet vedta-

get af apostlene og de ældste i Jerusalem. 

På den måde styrkedes forsamlingerne i 

inderlig hengivenhed og voksede i antal 

dag for dag.  

Senere rejste de igennem Frygien og det 

galatiske område,190 fordi den hellige ånd 

afholdt dem fra at tale i Asien.191 Da de 

var kommet til Mysien,192 forsøgte de at 

komme til Bithynien,193 men ånden fra Je-

sus tillod dem det ikke. Så efter at være 

kommet igennem Mysien nåede de til 

Troas.194 

 

Til Makedonien 
Om natten oplevede Paulus et syn: Der 

stod en makedonier og kaldte på ham: 

Kom over til Makedonien og hjælp os!  

Efter at han havde haft dette syn, søgte vi 

at komme over til Makedonien. Vi var 

enige om, at det var Gud, der havde kaldt 

os til at forkynde frihedsbudskabet for 

dem.195 

195 Læg mærke til skiftet fra ’de’ til ’vi’. En del teo-
loger vil mene, at disse ’vi-stykker’ måske repræ-
senterer en ældre og mere autentisk kilde end re-
sten af Apostlenes Gerninger. Det er under alle 
omstændigheder en anden stil. 
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Kort efter tog vi fra Troas direkte til 

Samosthrake196 og den følgende dag til 

Neapolis 197 og derfra til Filippi, som er 

den ledende by i den del af Makedonien. 

Det er en koloni.198Dér tilbragte vi nogle 

dage.  

På sabbatten gik vi udenfor byporten 

langs med en flod, hvor vi mente, der var 

et bedested for judæere.199 Da vi havde sat 

os, faldt vi i snak med de forsamlede kvin-

der. Der var bl.a. en kvinde ved navn Ly-

dia, en purpursælger fra byen Thyatira, 

der hengav sig trofast til Gud. Hun lyt-

tede, og Gud åbnede hendes hjerte, så 

hun blev ramt af det, Paulus fortalte. Efter 

at hun var blevet døbt sammen med sin 

husstand bad hun os: 

”Hvis I regner mig for hengiven mod Her-

ren, så kom ind i mit hus og bliv endelig.” 

Ja, hun tvang os nærmest. 

 

Pisk og fængsel i Filippi200 
Engang, da vi var på vej til bedestedet, 

kom en pige hen til os. Hun var besat af 

en pythisk ånd og skaffede sine herrer en 

blomstrende virksomhed ved at komme 

med orakelsvar.201 Hun fulgte i hælene på 

Paulus og os andre og råbte: 

”Disse mennesker er den højeste Guds 

slaver. De forkynder jer befrielsens vej.” 

Sådan gjorde hun i mange dage. 

Men det irriterede Paulus, så på et tids-

punkt vendte han sig om og sagde til ån-

den: 

 

196 En ø ud for Troas. 
197 ’Den nye by’. Filippis havneby 
198 Romersk ’colonia’ – dvs. befolket (egtl. udplan-
tet) med romerske borgere. 
199 I nogle byer var det ikke tilladt judæerne at for-
samles indenfor bymuren. 
200 Paulus skrev senere et brev til forsamlingen i 
Filippi – se s. ?? 

”Jeg befaler dig i Jesus Messias’ navn at 

komme ud af hende!” 

Og i samme stund fór den ud af hende. 

Da nu hendes herrer forstod, at drømmen 

om deres virksomhed var gået i vasken, 

greb de Paulus og Silas og slæbte dem hen 

på torvet til deres ledere. Ja, de førte dem 

for retten 202 og sagde:  

”Disse mennesker forstyrrer freden i vores 

by. De er judæere, og de forkynder en 

lære,203 som det ikke er tilladt os romere 

at antage endsige da praktisere.”  

Folkemængden vendte sig nu imod dem, 

og efter at have flået tøjet af dem, befalede 

embedsmændene, at de skulle piskes. Da 

de havde givet dem mange slag, kastede 

de dem i fængsel og befalede fangevogte-

ren at holde dem sikkert forvarede. Efter 

sådan en befaling kastede han dem ind i 

den inderste celle og spændte deres fød-

der fast i blokken. 

Henimod midnat var Paulus og Silas i 

gang med at bede og synge lovsange til 

Gud, mens deres medfanger lyttede til 

dem. Pludselig kom der et stort jordskælv, 

så fængslets grundvold rystede. Øjeblik-

keligt åbnedes alle døre, og alles lænker 

blev løst. 

Fangevogteren blev vækket af sin søvn, og 

da han indså, at fængslets døre stod piv-

åbne, trak han sit sværd og skulle til at 

begå selvmord, da han troede, at fangerne 

var undsluppet. Men Paulus råbte med 

høj stemme: 

201 Egentlig: hun havde en python-ånd. Python var 
den slange, Apollon efter sigende dræbte ved orak-
let i Delfi, hvor spåkvinden Pythia kom med eksta-
tiske orakelsvar. 
202 Egentlig ’for strategerne’ dvs. embedsmæn-
dene. 
203 Egentlig ’ethos’, skik og brug. 
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”Gør ikke ondt mod dig selv. Vi er her jo 

alle sammen.” 

Så bad han om lys, sprang ind og med ry-

sten og bæven faldt han ned for Paulus og 

Silas. Derefter førte han dem ud og sagde: 

”Mine herrer! Hvad skal jeg gøre for at 

blive frelst?” 

”Hengiv dig til vores herre Jesus, så vil 

både du og dit hus blive befriet.” 

Så fortalte de Guds fortælling til ham og 

til alle i hans hus. Samtidig tog han sig af 

dem dér midt om natten og vaskede dem 

efter piskeslagene, inden han blev døbt på 

stedet – han og alle hans. Og han tog dem 

med hjem og dækkede op for dem, mens 

han frydede sig over, at han og hele hans 

hus var blevet hengivne mod Gud. 

 

Den følgende morgen sendte embeds-

mændene retsbetjente hen med besked 

om at løslade mændene. Så sagde fange-

vogteren til Paulus: 

”Embedsmændene har sendt bud om, at I 

skal løslades. Så kom kun ud og rejs bort 

med fred.” 

Men Paulus sagde til dem: 

”Efter at have pryglet os offentligt og uden 

dom, skønt vi er romerske borgere, ka-

stede de os i fængsel, og nu lusker de os 

ud i al hemmelighed. Ikke tale om! Nej, de 

kan selv komme og føre os ud, kan de.” 

Dette meddelte retsbetjentene så embeds-

mændene, der blev bange, da de erfarede, 

at der var tale om romere. Derfor kom de 

hen og undskyldte mange gange, og de 

lukkede dem ud og bad dem inderligt om 

at forlade byen.  

 

204 Byer i Makedonien i det nuværende Græken-
land 

Efter at de var kommet ud af fængslet, gik 

de hen til Lydia. Her traf de brødrene, som 

de opmuntrede, inden de tog afsted. 

 

Modstand i Thessalonika 

25. Via Amfipolis og Apollonia204 kom de 

så til Thessalonika, hvor judæernes syna-

goge var. Som sædvanligt gik Paulus ind 

til dem, og de følgende tre sabbatter dis-

kuterede han med dem ud fra skrifterne, 

som han åbnede og forklarede, hvorledes 

Messias burde lide og opstå af døde. Som 

han sagde: 

”Det er ham, der er Messias, den Jesus, 

som jeg forkynder for jer.” 

En del af dem blev overbevist og sluttede 

sig til Paulus og Silas heriblandt ganske 

mange af både de gudfrygtige hellenere og 

ikke så få fornemme fruer. 

Judæerne blev imidlertid vrede. De fik fat 

i nogle ondskabsfulde mænd, der hang ud 

på torvene og foranstaltede opløb og uro i 

byen. På et tidspunkt stillede de sig op 

foran Jasons hus i et forsøg på at få dem 

fremstillet for folket, men da de ikke fandt 

dem, slæbte de Jason og nogle brødre for 

byfogederne, mens de råbte: 

”De mennesker, der har vendt op og ned 

på hele verden, de er her også, og dem har 

Jason taget imod. De går alle sammen 

imod Cæsars dekreter og påstår, at der er 

en anden konge, nemlig Jesus.” 

Således ophidsede de folk og byfogederne, 

der hørte det, og det var først efter at have 

modtaget kaution fra Jason og de øvrige, 

at de lod dem gå.  
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Til Beroia 
Brødrene sendte derfor straks i løbet af 

natten Paulus og Silas til Beroia. Efter an-

komsten gik de hen i judæernes synagoge. 

Her var de af en anden støbning end i 

Thessalonika, så de tog imod fortællingen 

med stor interesse. Dag efter dag gennem-

trawlede de skrifterne for at se, om det 

kunne forholde sig således som de hæv-

dede. Så der var mange af dem, der blev 

hengivne og ikke så få af de fornemme hel-

lenske kvinder og mænd. 

Da judæerne fra Thessalonika imidlertid 

erfarede, at Guds fortælling også blev for-

talt af Paulus i Beroia, ankom de, og også 

dér skabte de røre og uro blandt folk. 

Straks sendte brødrene Paulus afsted, så 

han kunne komme ud til havet, mens Si-

las og Timotheus blev, hvor de var. De, der 

ledsagede Paulus, førte ham lige til Athen. 

Her fik de bud med til Silas og Timotheus 

om hurtigst muligt at komme til ham. Så 

tog de tilbage. 

 

I Athen 
26. Mens nu Paulus ventede på dem i 

Athen, harmedes han i sit stille sind, da 

han så, hvordan byen var propfuld af af-

gudsbilleder. Han drøftede det i synago-

gen med judæerne og de gudfrygtige 205 og 

hver dag med dem, han nu traf på torvet.  

Nu var der også nogle af de epikuræiske 

og stoiske filosoffer,206 der diskuterede 

med ham og nogle af dem sagde: 

”Hvad kan sådan et vrøvlehoved have at 

sige?” 

 

205 De, som var interesserede i jødernes tro uden 
selv at være omskårne jøder. 
206 Begge de filosofiske skoler udmærker sig ved 
en stærkt fornuftspræget tilgang til tilværelsen ud 
fra en analyse af de givne forhold. Fornuft fremfor 

”Det lyder, som om han fortæller om frem-

mede halvguder,” mente andre, fordi han 

fortalte frihedsbudskabet om Jesus og om 

opstandelsen. Så greb de fat i ham og 

slæbte ham op på Areopagos.207 

”Vi kunne vel ikke få at vide, hvad det er 

for en ny lære, du snakker om, for det ly-

der som fremmed tale i vore ører. Vi vil 

altså gerne vide, hvad det her går ud på.” 

Alle athenere såvel som de fremmede, der 

boede der, brugte ikke tiden på meget an-

det end at fortælle eller høre nyt. 

 

Areopagostalen 
Så stillede Paulus sig op midt på Areopa-

gos. 

”Athenere!” sagde han, ”jeg kan forstå, 

I på alle måder er gudfrygtige folk. For 

mens jeg forleden gik omkring og kig-

gede på jeres helligdomme, fandt jeg 

bl.a. et alter, hvorpå der var skrevet: 

Til en ubegribelig Gud. Det, som I så-

ledes dyrker uden at begribe det, det er 

præcis det, jeg forkynder jer. Den Gud, 

som har skabt verden med alt, hvad 

der er i den – han, som er herre over 

himmel og jord – bor ikke i templer, der 

er bygget med hænder, så lidt som han 

betjenes af menneskehænder, som om 

han havde brug for noget. Han giver jo 

selv liv og ånde og alt muligt til alle. Ud 

fra ét menneske skabte han alle folke-

slag til at bo på hele jordens flade efter 

at have afgrænset forskellige tider og 

steder for deres bosættelse. Her kunne 

de søge Gud – om de dog kunne føle sig 

frem og finde ham, skønt han såmænd 

følelse bør styre menneskets adfærd og dets stræ-
ben efter lykken. 
207 Højen findes endnu ved Parthenontemplet. Der 
er opsat en plade med Paulus’ tale. 
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ikke er langt borte fra nogen af os. For 

i ham lever og bevæges – ja, er vi, så-

dan som også nogle af jeres digtere har 

sagt: Også vi er jo hans slægt.  

Når vi således er Guds slægt, har vi in-

gen som helst grund til at antage, at 

det guddommelige er som guld eller 

sølv eller sten – som en statue frem-

bragt ved et menneskes snilde og op-

findsomhed. Nej, Gud har godt nok bå-

ret over med uvidenhedens æra, men 

nu påbyder han alle mennesker over-

alt at lægge deres liv om. Han har nem-

lig fastsat en dag, hvor han vil dømme 

verden med retfærdighed ved en mand, 

som han selv har bestemt til det, og det 

har han gjort troværdigt for enhver ved 

at oprejse ham af døde.” 

Da de hørte om opstandelse fra de døde, 

var der nogle, der gjorde nar, mens andre 

sagde: 

”Det vil vi gerne høre dig tale om igen en 

anden gang.” 

Således slap Paulus væk fra flokken. 

Men der var nogle som sluttede sig til ham 

med inderlig hengivenhed. Blandt dem 

var både areopagiten208 Dionysios og en 

kvinde ved navn Damaris og flere andre. 

 

I Korinth 
27.  Så forlod Paulus Athen og kom til Ko-

rinth. Her traf han en judæer ved navn 

Akvila. Han stammede fra Pontus og var 

just ankommet fra Italien sammen med 

sin kone Priskilla på grund af Claudius’ 

bestemmelse om, at alle judæere skulle 

forlade Rom.209 Han tog hen til dem, og 

fordi de udøvede det samme håndværk, 

 

208 Dommer ved Areopagosdomstolen. 
209 Antagelig et edikt fra kejser Claudius fra be-
gyndelsen af halvtredserne på grund af nogle 

blev han boende hos dem og arbejdede. 

De var jo faglærte teltmagere. 

Hver sabbat diskuterede han i synagogen 

og forsøgte at overbevise judæere såvel 

som hellenere. Så da Silas og Timotheus 

ankom fra Makedonien, var Paulus gan-

ske opslugt af fortællingen og bevidnede 

overfor judæerne, at Messias rent faktisk 

var Jesus. Da de imidlertid stillede sig på 

tværs og var hånlige, rystede han sine 

klæder og sagde til dem: 

”Må jeres blod komme over jeres eget ho-

ved. Selv er jeg ren og fra nu af går jeg til 

andre folk.” 

Som følge heraf drog han bort derfra og 

tog ind hos en gudfrygtig mand ved navn 

Titus Justus, hvis hus lå lige op ad syna-

gogen. Det betød, at Krispos, synagogefor-

standeren, hengav sig til Herren sammen 

med hele sit hus, og mange af de korin-

tere, der lyttede til Paulus, hengav sig og 

blev døbt. 

Om natten sagde Herren i et syn til Pau-

lus: 

”Vær ikke bange – nej, tal og ti ikke! For 

det er mig, der er med dig, så ingen vil stå 

op imod dig for at gøre dig ondt. Jeg har 

nemlig stor opbakning210 i denne by.” 

Så blev han dér i halvandet år, og han un-

derviste dem i Guds fortælling. 

 

Det var mens Gallio var guvernør i Akaja, 

at judæerne alle som én rejste sig mod 

Paulus. De førte ham for domstolen og 

sagde: 

”Denne mand søger at overtale menne-

sker til at dyrke Gud stik imod loven.” 

Da Paulus så skulle til at åbne munden, 

sagde Gallio til judæerne: 

optøjer blandt judæerne i forbindelse med en vis 
”Chrestus” (Iflg. Suetonius). 
210 Egentlig: ’et stort folk’. 
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”Hør nu her, judæere! Hvis der var tale om 

en uret eller overlagt ondskab, skulle jeg 

nok lytte til jeres fortælling, men hvis det 

handler om formuleringer og begreber 

ifølge jeres egen lov, kan I selv tage jer af 

det. Jeg vil ikke være dommer over den 

slags.” 

Derpå smed han dem ud fra domstolen. 

Til gengæld greb de så alle sammen fat i 

Sosthenes, synagogeforstanderen, og 

bankede ham lige foran domstolen. Heller 

ikke det tog Gallio sig af. 

Paulus blev der imidlertid endnu adskil-

lige dage. Så tog han afsked med brødrene 

og sejlede mod Syrien sammen med Pris-

killa og Akvila, efter at denne var blevet 

klippet i Kenkrea. Han havde nemlig en-

gang aflagt et løfte.211 

 

Til Syrien og videre 
På vejen anløb de Efesos, hvor han satte 

dem af, mens han selv gik ind i synagogen 

og diskuterede med judæerne. De 

spurgte, om han ikke ville blive der noget 

længere, men det afviste han. Til gengæld 

sagde han, da han havde taget afsked: 

”Jeg er nødt til at holde den kommende 

højtid i Jerusalem, men om Gud vil, ven-

der jeg tilbage til jer en anden gang.” 

Så sejlede han fra Efesos, og kom til Cæ-

sarea, hvor han gik op og hilste hjerteligt 

på forsamlingen, hvorefter han tog ned til 

Antiokia.  

Da han havde tilbragt nogen tid dér, rejste 

han videre og tog senere fra sted til sted 

gennem Galatien og Frygien, mens han 

styrkede og opmuntrede alle disciplene. 

 

 

 

211 Der kunne være tale om et naziræerløfte (se 4. 
Mos. 6,1-21), som jøder kunne aflægge for kortere 

Apollos 
Nu ankom der en judæer ved navn Apollos 

til Efesos. Han stammede fra Alexandria 

og var en lærd mand, velbevandret i skrif-

terne. Han var blevet undervist i Herrens 

vej og brændende i ånden talte han og un-

derviste ganske udmærket om det med 

Jesus - og det skønt han kun var bekendt 

med Johannes’ dåb. Han begyndte også at 

tale frimodigt i synagogen, men da Pris-

killa og Akvila havde hørt ham, tog de 

ham for sig og udlagde Guds vej nøjere for 

ham.  

Da han så stod i begreb med at tage over 

til Akaja, skrev brødrene til disciplene og 

opmuntrede dem til at tage godt imod 

ham, og da han var ankommet, blev han 

til megen gavn for dem, der af ren nåde 

var blevet hengivne. Ivrigt gendrev han 

nemlig fuldstændig judæerne offentligt og 

påviste ved hjælp af skrifterne, at det var 

Jesus, der var Messias. 

 

I Efesos 
28.  Det hændte, mens Apollos endnu var 

i Korinth, at Paulus kom ned til Efesos ef-

ter at have rejst igennem de højere lig-

gende områder. Her stødte han på nogle 

hengivne og spurgte dem: 

”Modtog I egentlig hellig ånd, dengang I 

overgav jer?” 

”Nej,” sagde de, ”vi har ikke engang hørt 

om, at der findes en hellig ånd.” 

”Jamen hvad blev I da døbt i?” spurgte 

han så. 

”I Johannes’ dåb,” svarede de. 

”Johannes døbte med omvendelsesdåb,” 

sagde Paulus til dem, ”og fortalte folket 

eller længere tid. Det indebar afholdenhed og at 
man ikke klippede håret. Se også afsnit 31. 
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om ham, der kom efter ham, for at de 

måtte hengive sig – det vil sige til Jesus.” 

Da de hørte dette, blev de døbt i vor Herre 

Jesus’ navn.  Da så Paulus lagde hæn-

derne på dem, kom den hellige ånd over 

dem, så de både talte i tunger og prædi-

kede.212 De var omkring tolv mænd alt i 

alt. 

I tre måneder kom han i synagogen og 

talte frimodigt og diskuterede overbevi-

sende om det med Guds rige. Da så nogle 

forhærdede sig og tværtimod at lade sig 

overtale offentligt talte nedsættende om 

Vejen, forlod han dem, samtidig med, at 

han skilte de hengivne ud fra dem. Til 

gengæld førte han hver dag samtaler i Ty-

rannus’ sommerhus.213 Dette foregik over 

to år, så alle, der boede i Asien, hørte 

Guds fortælling – judæere såvel som hel-

lenere. 

Gud gjorde hele tiden usædvanlige stærke 

ting ved Paulus’ hænder, så man tilmed 

bragte tørklæder og skødeskind, han 

havde båret, hen til de syge, så sygdom-

mene forlod dem, og de onde ånder kom 

ud. 

 

De jødiske magikere 
Også nogle af de omrejsende jødiske ek-

sorcister tog til at nævne vor Herre Jesus’ 

navn over dem, der havde de onde ånder: 

”Jeg besværger jer ved den Jesus, som 

Paulus forkynder!” sagde de. Det var i øv-

rigt en jødisk såkaldt førstepræst, Skeuas 

syv sønner, som gjorde dette.  

”Jesus kender jeg godt nok,” svarede den 

onde ånd dem imidlertid, ”og Paulus har 

jeg hørt om, men I – hvem er I?” 

 

212 Egentlig:’ profeterede’. 
213 skholæ – egentlig fritidshus. 
214 Egentlig ’navn’. 

Så sprang manden, der havde den onde 

ånd, på dem og overmandede dem begge 

med stor voldsomhed, så de måtte flygte 

ud af huset nøgne og sårede.  

Dette kom ud til alle – judæere såvel som 

hellenere – som boede i Efesos, så de blev 

grebet af ærefrygt, og vor Herre Jesus’ an-

seelse214 voksede. Ja, mange af dem, som 

var blevet hengivne, begyndte åbent at 

vedkende sig det og at fortælle om deres 

gerninger, og en hel del af dem, der havde 

øvet magi, samlede deres bøger sammen 

og brændte dem for øjnene af alle. Der var 

nogen, der regnede ud, hvad de havde ko-

stet, og de mente, at det løb op i 50.000 

sølvstykker.215 Således udbredtes og vok-

sede Guds fortælling. 

 

Nye optøjer 
Efter disse begivenheder besluttede Pau-

lus i ånden, at han ville rejse til Jerusalem 

gennem Makedonien og Akaja, og som 

han sagde: Når jeg har været dér, bør jeg 

også besøge Rom. Så efter at have sendt 

to af sine tjenere i forvejen til Makedonien 

– det var Timotheus og Erastus – blev han 

selv nogen tid i Asien. 

Det var på den tid, der opstod ikke så lidt 

postyr omkring Vejen. For der var en vis 

sølvsmed ved navn Demetrios, som frem-

stillede Artemistempler af sølv og dermed 

skaffede håndværkerne en ikke ringe 

virksomhed. Efter at have sammenkaldt 

dem og flere andre, der arbejdede med 

den slags, sagde han: 

”Mine herrer! I er bekendt med, at vores 

velstand stammer fra denne virksomhed, 

og nu både ser og hører I, hvordan denne 

Paulus – ikke blot i Efesos, men i hele 

215 argyriou – egentlig bare ’sølv’. Svarer til ca. 136 
årslønninger 
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Asien – har fået overtalt en hel masse 

mennesker til at skifte holdning ved at på-

stå, at de guder, som er blevet gjort med 

hænder, slet ikke er guder. Så ikke alene 

risikerer vi, at vores arbejde kommer i 

vanry - nej, vi risikerer tilmed, at vores 

store gudinde Artemis’ tempel regnes for 

nul og niks, så Hendes Majestæt krænkes 

– hende, som hele Asien – ja, hele verden 

så inderligt dyrker.”   

Da de hørte dette, blev de fyldt af raseri og 

råbte: 

”Stor er efesiernes Artemis!” 

Nu fyldtes byen med optøjer, og alle som 

én stimlede sammen mod teatret, mens 

de slæbte makedonierne Gajus og Ari-

starkhos med sig – det var Paulus’ rejse-

kammerater. Da så Paulus ville gå ind til 

folk, forbød hans disciple ham det. Også 

nogle af asiarkerne,216 der var hans ven-

ner, sendte bud til ham med opfordring 

om, ikke at udlevere sig selv til teatret.  

Nu råbte nogle ét – andre noget andet, for 

forsamlingen var forvirret, og de fleste 

anede ikke, hvorfor de var stimlet sam-

men. Ud af flokken hentede de så Alexan-

der, efter at judæerne havde skubbet ham 

frem. Alexander gjorde tegn til ro med 

hånden, og skulle lige til at forsvare sig 

overfor folket, men da de blev klar over, at 

han var judæer, skreg de alle som med én 

røst i henved to timer:  

”Stor er efesiernes Artemis!” 

Til sidst fik generalsekretæren beroliget 

folkemængden. 

”Efesiere!” sagde han, ”mon der findes det 

menneske, som ikke kender efesiernes by 

som tempelvogter for den store Artemis og 

hendes gudgivne statue? Eftersom dette 

 

216 asiarkån – 10 udvalgte mænd fra hele Asien, 
der stod for de store religiøse fester og kamplege. 

er uimodsigeligt, bør I også berolige jer 

selv, så I ikke handler overilet. I har jo 

tvunget disse mænd herhen, som hverken 

er tempelrøvere eller som taler bespotte-

ligt om vores gudinde. Så hvis Demetrios 

og hans håndværkere har en klage mod 

nogen, afholdes der retsmøder, og der fin-

des embedsmænd, så lad dem stævne 

hinanden. Hvis I kræver mere end det, så 

må det blive afgjort på en lovlig folkefor-

samling.217 Faktisk risikerer vi at blive 

stævnet for oprør angående det, som er 

sket i dag, eftersom vi ikke kan anføre no-

gen rimelig grund som anledning til dette 

opløb.” 

Da han havde sagt dette, opløste han for-

samlingen. 

 

Til Troas 
29. Efter at tumulten således var over-

stået, sendte Paulus bud efter de hen-

givne, som han opmuntrede og gav et far-

velknus, hvorefter han tog afsted for at 

rejse til Makedonien. Efter at have krydset 

de omtalte områder, hvor han opmun-

trede de forskellige med mangen en for-

tælling, nåede han til Hellas. Her tilbragte 

han tre måneder, men da han skulle til at 

sejle til Syrien, foretog judæerne et anslag 

mod ham, hvorfor han besluttede at 

vende tilbage gennem Makedonien. Pyr-

rus’ søn Sopater fra Beroia fulgte med 

ham sammen med Aristarkhos og Sekun-

dus fra Thessalonika, Gaius og Timotheus 

fra Derbe og Tykikhos og Trofimos fra 

Asien. De tog i forvejen og ventede på os218 

i Troas. Selv afsejlede vi efter de usyrede 

brøds højtid fra Filippi, og efter fem dage 

217 Ekklesia – samme ord, som især Paulus bruger 
om den kristne forsamling. 
218 Endnu et ’vi-stykke’. Jf. afsnit 24. 
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nåede vi frem til dem i Troas, hvor vi så 

blev i syv dage. 

 
Fald og opstandelse 
Den første dag i ugen, da vi var forsamlede 

til gudstjeneste,219 holdt Paulus tale for 

dem, fordi han skulle forlade dem næste 

dag, og han fortsatte med at tale lige til 

midnat. Nu var der en hel del lamper i det 

værelse ovenpå, hvor vi var forsamlet, så 

en ung mand ved navn Eutykhos, der sad 

oppe i vindueskarmen, faldt i dyb søvn, 

mens Paulus bare talte og talte. Overvæl-

det af søvnen faldt han pludselig ned fra 

tredje sal, og da han blev samlet op, var 

han død. Imidlertid gik Paulus ned og ka-

stede sig over ham og omfavnede ham. 

”Bare rolig,” sagde han så, ”der er liv i 

ham!” 

Så gik han op igen og fortsatte gudstjene-

sten. Han talte længe med dem lige indtil 

daggry, hvorefter han tog afsted. Drengen 

kom op spillevende, og de blev umådeligt 

lettede.   

 

Paulus’ tale til de ældste fra Efesos 
Senere gik vi i forvejen til skibet og sejlede 

til Assos,220 hvor vi skulle tage Paulus 

med ombord. Således var det blevet ar-

rangeret, da han selv ville gå til fods. Da 

han så var stødt til os i Assos, tog vi ham 

ombord og nåede til Mytilene.221Næste 

dag sejlede vi derfra og nåede ud for 

Khios,222 og dagen efter lagde vi til ved Sa-

mos.223 Næste dag nåede vi til Milet.224 

Paulus havde nemlig besluttet at sejle 

forbi Efesos, så han ikke skulle blive op-

holdt i Asien. Han havde jo travlt med om 

muligt at nå til Jerusalem til Pinse.  

 

219 Egentlig: ’for at bryde brød’. 
220 By ca 20 km syd for Troas 
221 By på øen Lesbos. 

Efter at have sendt bud fra Milet til Efe-

sos, kaldte han forsamlingens ældste til 

sig, og da de havde indfundet sig, sagde 

han til dem: 

”I ved alt om, hvordan jeg levede sam-

men med jer hele tiden lige fra den før-

ste dag, jeg betrådte Asien – hvordan 

jeg tjente Herren i al ydmyghed og un-

der tårer på grund af de prøvelser, der 

samtidig ramte mig i form af judæer-

nes anslag. Intet kunne dog forhindre 

mig i at forkynde for jer til gavns og un-

dervise jer både ude og hjemme. Jeg 

aflagde vidnesbyrd for judæere såvel 

som for hellenere om at lægge deres liv 

om til Gud og hengive sig til vor Herre 

Jesus.  

Og se nu – ja, nu rejser jeg tvunget af 

ånden til Jerusalem uden at ane, hvad 

der skal ske mig i den by – bortset fra, 

at den hellige ånd i by efter by efter-

hånden har overbevist mig om, at det 

nok er lænker og trængsler, der venter 

mig. Men jeg agter ikke mit liv for noget 

værd at tale om, med mindre jeg kan 

fuldføre mit livsløb og den opgave, jeg 

modtog fra vor Herre Jesus: at vidne 

om frihedsbudskabet om Guds nåde. 

Ja, se nu. Jeg ved, at alle I, som jeg gik 

omkring iblandt og forkyndte Guds 

rige - at I ikke mere skal se mig ansigt 

til ansigt. Derfor vidner jeg for jer på 

denne dag, at jeg er ren for alles blod, 

for jeg har ikke holdt mig tilbage fra at 

forkynde hele Guds vilje for jer.  

Pas nu godt på jer selv og på hele den 

hjord, hvor den hellige ånd indsatte jer 

som tilsynsmænd - til at være hyrder 

for Guds forsamling, som han gjorde til 

222 Ø syd for Lesbos.  
223 Ø ud for Efesos. 
224 By syd for Efesos. 
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sin ejendom med sit eget blod. Jeg ved, 

at der efter min bortgang vil komme 

bidske ulve ind til jer – ulve, som ikke 

vil skåne hjorden – ja, også fra jer selv 

skal der fremstå mænd, der forvansker 

fortællingen for at drage de hengivne 

med sig. Så vær årvågne, og husk, at 

jeg gennem tre år nat og dag uophørligt 

og under tårer formanede hver og en af 

jer.  

Nu overgiver jeg jer så til Gud og for-

tællingen om hans nåde, som er i 

stand til at opbygge jer og giver jer 

plads blandt alle de hellige. Sølv eller 

guld eller klæder har jeg ikke krævet, 

og I ved selv, hvordan disse mine hæn-

der har sørget for mine behov og for 

dem, der var sammen med mig. Under 

alle omstændigheder har jeg belært jer 

om, at vi må slide i det og tage os af de 

svage og mindes vor Herre Jesus’ ord 

dengang han sagde: Det er velsignet at 

give fremfor at modtage.” 

Da han havde talt således, knælede han 

og bad sammen med dem alle. De brast 

alle i gråd, faldt Paulus om halsen og kys-

sede ham heftigt – især fordi de sørgede 

over, at han havde sagt, at de aldrig mere 

skulle ses ansigt til ansigt. 

Til sidst fulgte de ham til skibet. 

 

Mod Jerusalem 
Da vi omsider kom løs fra dem og var sej-

let ud, fulgte vi en ret kurs og ankom til 

Kos225 og næste dag til Rhodos, hvorfra vi 

sejlede til Patara.226 Der fandt vi et skib, 

der skulle over til Fønikien, så vi gik 

 

225 Ø mellem Milet og Rhodos. 
226 Havneby på sydvestkysten af det nuværende 
Tyrkiet 
227 Hovedstaden i Fønikien – det nuværende Liba-
non 

ombord og afsejlede. Da vi fik Cypern i 

sigte, sejlede vi med øen om bagbord til 

Syrien, hvor vi landede i Tyrus,227 hvor 

skibet skulle losse sin last. Vi fandt så 

frem til de hengivne og blev der en uge, 

hvor de uophørligt gennem ånden bøn-

faldt Paulus om ikke at tage op til Jerusa-

lem. Ikke desto mindre tog vi af sted, da 

ugen var omme og påbegyndte vores rejse. 

Alle fulgte os på vej sammen med kvinder 

og børn, indtil vi kom udenfor byen. På 

stranden faldt vi på knæ og bad, og så tog 

vi afsked med hinanden. Vi gik ombord på 

skibet, mens de andre vendte hjem.  

Så sejlede vi fra Tyrus og nåede Ptole-

mais,228 hvor vi hilste hjerteligt på brød-

rene. Vi blev hos dem en dag. Næste dag 

tog vi afsted igen og kom til Cæsarea. Her 

tog vi ophold hos missionæren229 Filip, 

der var én af De Syv.230 Filip havde fire 

døtre, der var jomfruer, og som kunne 

prædike.231  

 

Profeten Agabus 
30. Vi blev der i nogen tid, og en dag an-

kom der en profet ved navn Agabus fra 

Judæa. Han kom hen til os, og så tog han 

Paulus’ bælte af, bandt sine egne hænder 

og fødder med det og sagde: 

”Således taler den hellige ånd: Den mand, 

som ejer dette bælte, skal judæerne binde 

på samme måde i Jerusalem, og de skal 

overgive ham i fremmede folks hænder.” 

Da vi hørte dette, tryglede både vi og de 

andre, der var til stede Paulus om ikke at 

tage til Jerusalem. Men han svarede: 

228 By mellem Tyrus og Cæsarea. 
229 Egentlig: ’evangelisten’. 
230 Se afsnit 7. 
231 Egentlig: profetere. 
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”Hvad er det I gør? I står og tuder og knu-

ser mit hjerte. Men jeg er jo ikke alene for-

beredt på at blive bundet, men også på at 

tage til Jerusalem og dø for vor Herre Je-

sus’ navns skyld.” 

Så da han ikke lod sig overtale, tav vi stille 

efter at have udtalt et: Guds vilje ske! 

 

Hos Jakob og de ældste i Jerusalem 
31. Efter nogle dage gjorde vi os klar og 

tog op til Jerusalem. Nogle af disciplene 

fra Cæsarea tog med os, og de førte os hen 

til en, vi skulle bo hos – en vis Mnason fra 

Cypern, der var en af de allerførste hen-

givne. Således ankommet til Jerusalem 

blev vi venligt modtaget af brødrene.  

Næste dag gik Paulus sammen med os 

hen til Jakob,232 og alle de ældste kom 

også. Da han havde hilst hjerteligt på 

dem, fortalte han detaljeret om alt det, 

Gud gennem hans tjeneste havde udrettet 

blandt de fremmede folk. Da de hørte det, 

lovpriste de Gud og sagde så til ham: 

”Kære bror! Du ser selv, hvor mange tu-

sinder blandt judæerne her, der nok har 

hengivet sig til Kristus,233 men som alle er 

stærkt optaget af at overholde loven. Nu 

er der imidlertid nogen, der har belært 

dem om, at du underviser alle judæerne 

ude blandt folkene i frafald fra Moses og 

påstår, at de ikke skal omskære børnene 

og ikke behøver at følge de overleverede 

skikke. Så hvad gør vi nu? Der vil uden 

tvivl stimle en masse mennesker sam-

men, når de hører, at du er kommet. Der-

for foreslår vi, at du gør følgende: Der er 

fire mænd her hos os, som har aflagt et 

løfte.234 Tag dem med dig, rens dig 

 

232 Jesus’ bror, der var leder af menigheden i Je-
rusalem. 
233 Egentlig ’der har troet’. Jeg vil mene, det hand-
ler om de jøder, der har sluttet sig til 

sammen med dem og dæk deres udgifter, 

så de kan blive kronragede. Så vil alle for-

stå, at der intet er om det, de er blevet be-

lært om angående dig, men at du også 

selv vandrer efter loven og værner om den. 

Med hensyn til de hengivne blandt folkene 

har vi udsendt et cirkulære omkring vores 

afgørelse: at de skal vogte sig for afguds-

ofringerne, blodet og kødet fra de kvalte 

dyr – og så for hor.” 

Næste dag tog Paulus så mændene med 

sig, og da han var blevet renset sammen 

med dem, gik han ind i templet og med-

delte renselsesperiodens længde, indtil of-

feret skulle frembæres for hver enkelt af 

dem. 

 

Opstanden i templet 
32. Da de syv dage var ved at være gået 

fik judæerne fra Asien imidlertid øje på 

ham i templet, så de bragte hele mængden 

i oprør og greb ham, mens de råbte: 

”Israelitter! Hjælp! Her er den mand, som 

alle vegne belærer alle mennesker imod 

vores folk, imod loven og imod dette sted, 

og nu har han tilmed taget hellenere med 

ind i templet og vanhelliget dette hellige 

sted!” 

(Forinden havde de nemlig set Trofimos 

fra Efesos i selskab med ham i byen, og så 

mente de, at Paulus også havde taget ham 

med ind i templet). 

Hele byen kom nu i bevægelse, og folket 

stimlede sammen. Efter at de havde på-

grebet Paulus, slæbte de ham udenfor 

templet, og dørene blev straks lukket.  

Mens de gjorde, hvad de kunne for at slå 

ham ihjel, indløb der en anmeldelse til 

Jerusalemmenigheden, der således må have ud-
gjort et væsentligt alternativ til den farisæiske og 
herodianske jødedom. 
234 Se afsnit 27 og note 197. 
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kommandanten for garnisonen om, at 

hele Jerusalem var i oprør. Han tog øje-

blikkeligt soldater og centurioner med sig 

og løb ned til dem, og da folk fik øje på 

kommandanten og soldaterne, holdt de op 

med at slå Paulus. Da kommandanten så 

kom derhen, pågreb han Paulus og befa-

lede, at han skulle bindes med to lænker. 

Så forhørte han sig om, hvem han var og 

hvad, han havde gjort. Nogle i flokken 

råbte ét – andre noget andet, så da han 

ikke kunne få en ordentlig forklaring på 

grund af larmen, befalede han, at Paulus 

skulle føres ind i fæstningen. Da han kom 

op på trappen, måtte han bæres af solda-

terne på grund af den voldelige skare, for 

hele folket fulgte med, mens de råbte og 

skreg: ”Klyng ham op!” 

Da Paulus skulle til at føres ind i fæstnin-

gen, siger han til kommandanten: ”Må jeg 

godt sige noget til dig?” 

”Kan du græsk?!” spurgte han, ”men er du 

så slet ikke ham egypteren, som for et par 

dage siden lavede oprør og førte de fire tu-

sind sikariere 235 ud i ørkenen?” 

”Nej,” svarede Paulus, ”jeg er såmænd 

bare en judæer fra Tarsus i Kilikien – en 

ikke helt ubetydelig by. Men jeg beder dig, 

tillad mig at tale til folket.” 

 

Paulus’ taler til folket 
Da han havde givet tilladelsen, gjorde 

Paulus tegn med hånden til folket oppe fra 

trappen. Da der så var blevet musestille 

henvendte han sig til dem på hebraisk. 

”Mine brødre og fædre! Hør nu på min 

forsvarstale til jer.” 

Da de hørte, at han talte til dem på he-

braisk, blev der endnu mere stille. 

 

235 Knivstikkere (latin: sicae – dolke). Mordere, der 
med skjulte knive angreb folk som led i et oprør – 
for eksempel zeloternes oprør mod romerne. Nogle 

”Jeg er judæer,” fortsatte han, ”født i 

Tarsus i Kilikien, opfostret i denne by, 

opdraget ved Gamaliels fødder i hen-

hold til den fædrene strenge lov. Jeg 

var fuld af lidenskab i mit Gudsforhold 

– ganske som I alle sammen er det i 

dag. Ja, jeg forfulgte dem, der kaldte 

sig Vejen til døden, idet jeg lænkede 

både mænd og kvinder og satte dem i 

fængsel. Det kan førstepræsten be-

vidne og hele ældsterådet. Det var fra 

dem, jeg fik breve med til brødrene, 

dengang jeg tog til Damaskus for at 

føre også dem derfra i lænker til Jeru-

salem, så de kunne blive straffet. 

Men da jeg så var på vej og nærmede 

mig Damaskus, skete der noget. Ved 

middagstid strålede ganske pludselig 

et stærkt lys fra Himlen omkring mig. 

Jeg faldt til jorden og hørte så en 

stemme, der talte til mig: 

”Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?” 

”Hvem er du, Herre?” spurgte jeg. 

”Jeg er Jesus, nazoræeren, som du for-

følger.” 

De, der var sammen med mig, så godt 

nok lyset, men stemmen fra ham, der 

talte til mig, hørte de ikke. Så sagde 

jeg: 

”Hvad skal jeg gøre, Herre?” 

”Rejs dig op og tag ind til Damaskus,” 

svarede Herren, ”der vil du erfare alt, 

hvad du skal gøre.” 

Som følge af stråleglansen fra dét der 

lys kunne jeg ikke se, så jeg blev ført 

ved hånden af dem, der var sammen 

med mig og nåede således til Dama-

skus. 

mener, at forræderen Judas’ tilnavn Iskariot hen-
viser til, at han var sikarier. 
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Imidlertid kom en vis Ananias hen til 

mig – han var en from og lovlydig 

mand, der havde et godt omdømme 

blandt alle de derboende judæere. Han 

kom hen til mig og sagde: 

”Saul, min bror, se på ny!” 

Og i samme stund fik jeg synet tilbage 

og kunne se ham.  

”Vore forfædres Gud,” sagde han så, 

”har for længe siden udvalgt dig til at 

forstå hans vilje, se Den Retfærdige og 

høre hvad han siger. For du skal være 

vidne om ham for alle mennesker om 

det, du har set og hørt. Så hvad tænker 

du på? Rejs dig op! Se at blive døbt og 

få vasket dine forbrydelser væk, så 

snart du har påkaldt dig hans navn. 

Da jeg så var vendt tilbage til Jerusa-

lem, hændte det, mens jeg stod og bad 

i templet, at jeg kom i ekstase, og jeg 

så ham sige til mig: 

”Skynd dig at komme ud af Jerusalem, 

for de vil ikke tage venligt imod dit vid-

nesbyrd om mig.” 

”Herre,” sagde jeg så, ”du ved selv, 

hvordan jeg i synagoge efter synagoge 

plejede at fængsle og piske dem, der 

hengav sig til dig, og dengang dit eget 

vidne, Stefanos’ blod blev udgydt, stod 

jeg selv ved siden af og bifaldt, hvad 

der skete, mens jeg passede på overtø-

jet for dem, der slog ham ihjel.” 

”Kom nu afsted,” sagde han bare, ”for 

jeg vil udsende dig til fjerne folkeslag.” 

 

Mængdens reaktion på talen 
Indtil da havde folk lyttet til ham, men nu 

råbte de op: 

”Sådan en skulle fjernes fra jordens over-

flade,” lød det, ”han fortjener ikke at leve!” 

Og de råbte og skreg, smed om sig med 

deres overtøj og kastede støv op i luften, 

så kommandanten befalede, at han skulle 

føres ind i fæstningen. Han sagde, at han 

skulle afhøres under pisk, så han kunne 

få rede på, hvorfor de råbte sådan imod 

ham. Da de så havde spændt ham fast 

med remmene, sagde Paulus til centurio-

nen, der stod ved siden af: 

”Må I godt piske en romer, som endnu 

ikke er dømt?” 

Da centurionen hørte det, gik han hen til 

kommandanten og aflagde rapport: 

”Hvad tænker du på?” sagde han, ”dette 

menneske er jo romer.” 

Så gik kommandanten hen og spurgte 

ham: 

”Sig mig engang, er du romer?” 

”Ja.” svarede han. 

”Den borgerret har jeg selv skaffet mig ved 

hjælp af en ganske pæn sum penge,” 

sagde kommandanten. 

”Jamen, jeg er simpelt hen født med den, 

” svarede Paulus. 

Straks veg de, der skulle til at forhøre 

ham, tilbage fra ham, og også komman-

danten blev bange, da han fandt ud af, at 

det var en romer, han havde lagt i lænker. 

 

For synedriet 
33. Næste dag løste han Paulus’ lænker. 

Nu ville han vide med sikkerhed, hvad det 

var, han blev anklaget for af judæerne, så 

han befalede at førstepræsterne og hele 

synedriet skulle samles. Så førte han Pau-

lus ned, og fremstillede ham for dem. 

Paulus så fast på synedriet og sagde så: 

”Mine brødre! Jeg har indtil nu levet mit 

liv for Gud med fuldkommen god samvit-

tighed…” 
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Førstepræsten Ananias befalede imidler-

tid de, der stod ved siden af ham at slå 

ham på munden. Så sagde Paulus til 

ham: 

”Gud skal ramme dig, din kalkede væg! 

Hvordan kan du sidde og dømme mig efter 

loven, når du selv stik imod loven befaler, 

at jeg skal slås?” 

”Skælder du ud på Guds førstepræst?!” 

sagde de, der stod ved siden af ham. 

”Kære brødre,” svarede Paulus, ”jeg anede 

ikke, at han er førstepræst.” (Der står 

nemlig skrevet: Du må ikke tale ondt om 

dit folks leder.) 

Da nu Paulus forstod, at halvdelen af for-

samlingen var saddukæere og den anden 

halvdel farisæere, råbte han ud over syne-

driet: 

”Mine brødre! Jeg er selv farisæer – ja, søn 

af farisæere, og det er på grund af mit håb 

til opstandelse fra de døde, jeg står her og 

skal dømmes.” 

Da han havde sagt det, opstod der uenig-

hed mellem farisæerne og saddukæerne, 

så flokken blev splittet. For saddukæerne 

siger jo, at der hverken findes opstan-

delse, engle eller ånd, mens farisæerne 

bekender sig til det hele. Det kom til en 

vældig råben og skrigen, indtil nogle af te-

ologerne fra farisæernes parti kæmpede 

sig frem og sagde: 

”Vi finder intet ondt hos dette menneske. 

Sæt nu, det er en ånd eller en engel, der 

har talt til ham.” 

Da nu uroen voksede, blev kommandan-

ten bange for, at Paulus skulle blive søn-

derrevet af dem, så han befalede solda-

terne at gå ned og hive ham væk fra dem 

og føre ham ind i fæstningen. 

Den følgende nat stod Herren hos ham og 

sagde: 

”Vær frimodig! Som du har vidnet om mig 

i Jerusalem, således skal du også komme 

til at vidne i Rom.” 

 

Konspiration mod Paulus 
34. Næste dag stak judæerne hovederne 

sammen og tilsvor hinanden, at de hver-

ken ville spise eller drikke, indtil de havde 

dræbt Paulus. Det var over fyrre, der tog 

del i denne sammensværgelse. De gik så 

hen til førstepræsterne og de ældste og 

sagde: 

”Under dyre forbandelser har vi tilsvoret 

hinanden intet at indtage, førend vi har 

slået Paulus ihjel. Så nu må I sammen 

med synedriet få kommandanten til at 

forstå, at han skal føre ham hen til jer, 

som om I skulle til at forhøre jer mere ind-

gående omkring ham. Men før han når 

frem, står vi klar til at rydde ham af ve-

jen.” 

Imidlertid hørte Paulus’ søstersøn om 

bagholdet. Han tog derfor hen til fæstnin-

gen, og da han var kommet ind, fortalte 

han det til Paulus. Så kaldte Paulus en af 

centurionerne til sig. 

”Tag og før denne unge mand frem for 

kommandanten,” sagde han, ”han har no-

get at fortælle ham.” 

Så tog han ham med hen til kommandan-

ten. 

”Det var fangen Paulus,” sagde han, ”der 

kaldte på mig og bad mig om at føre denne 

unge mand frem for dig, fordi han havde 

noget at fortælle dig.” 

Så tog kommandanten ham ved hånden 

og fandt et sted, hvor de kunne være 

alene. 

”Hvad er det så, du har at fortælle mig?” 

forhørte han sig. 
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”Judæerne har aftalt,” sagde han, ”at de i 

morgen vil anmode dig om at føre Paulus 

hen til synedriet, som om de skal til at for-

høre sig mere indgående omkring ham. 

Du må ikke lade dig overtale af dem, for 

der ligger mere end fyrre mand i baghold 

efter ham, og de har under dyre forban-

delser tilsvoret hinanden hverken at spise 

eller drikke, før de har fået ham slået ihjel. 

De er allerede klar og venter kun på dit 

tilsagn.” 

Kommandanten lod så den unge mand gå 

efter at have indprentet ham: 

”Du må ikke sige til nogen, at du har for-

talt mig det her.” 

 

Til Cæsarea 
Derefter tilkaldte han to af centurionerne. 

”Gør to hundrede soldater klar til at tage 

til Cæsarea kl. 9 i aften236 sammen med 

halvfjerds ryttere og to hundrede spydbæ-

rere, og stil nogle lastdyr til rådighed, som 

de kan lade Paulus ride på og få ham i god 

behold til guvernør Felix.237 

Så skrev han følgende brev: 

Højst ærede guvernør Felix. 

Denne mand er blevet pågrebet af ju-

dæerne, og de havde nær slået ham 

ihjel, hvis ikke jeg var trådt til sam-

men med en deling soldater og havde 

befriet ham, eftersom jeg erfarede, at 

han var romer. 

Jeg besluttede mig for, nøje at kende 

årsagen til at de anklagede ham, så 

jeg førte ham ned til deres syne-

drium, hvor jeg kunne forstå, at han 

blev anklaget for visse stridsspørgs-

mål omkring deres lov, men overho-

vedet ikke blev anklaget for noget, 

 

236 Egentlig: ’nattens tredje time’. 
237 Marcus Antonius Felix: romersk statholder over 
provinsen Judæa ca. 52-59 e.Kr. 

der burde medføre dødsstraf eller 

fængsel. 

Da jeg kort efter blev informeret om, 

at der ville finde et baghold sted mod 

manden, sendte jeg ham straks af-

sted til dig. Samtidig meddelte jeg an-

klagerne, at de kunne udtale sig om, 

hvad de havde imod ham hos dig. 

Venlig hilsen  

Claudius Lysias. 

Soldaterne hentede så i henhold til deres 

befaling Paulus op og førte ham i løbet af 

natten til Antipatris.238 Den følgende dag 

lod de rytterne tage derfra sammen med 

ham, hvorefter de selv vendte tilbage til 

fæstningen. Da rytterne ankom til Cæs-

area overrakte de brevet til landshøvdin-

gen og fremstillede Paulus for ham. Da 

han havde læst brevet, spurgte han Pau-

lus, hvilken provins han kom fra, og efter 

at have erfaret, at han var fra Kilikien 

sagde han: 

”Jeg vil forhøre dig nærmere, når også 

dine anklagere er til stede.” 

Så befalede han, at han skulle bevogtes i 

Herodes’ palads.239 

 

For Felix 
35. Fem dage senere ankom førstepræ-

sten Ananias sammen med nogle ældste 

og en advokat Tertullus, og de mødte frem 

for guvernøren i sagen mod Paulus. Han 

blev så kaldt ind, og Tertullus fremførte 

sin anklage. 

”Højst ærede Felix,” begyndte han, ”det er 

med al mulig taknemmelighed vi til en-

hver tid og overalt anerkender den lang-

varige fred, vi har opnået gennem dig og 

også de reformer, der er sket for dette folk 

238 En romersk koloni mellem Jerusalem og Cæs-
area. 
239 Egentlig: ’prætorium’. 
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i kraft af din fremsynethed. Jeg skal ikke 

holde dig hen længe, men beder dig blot 

om, at du venligst hører på os i al korthed. 

Det er nemlig vores opfattelse, at denne 

mand er en pest, som stifter oprør blandt 

alle judæere i hele verden som anfører for 

nazoræernes sekt, og han har tilmed for-

søgt at vanhellige templet. Ja, du kan selv 

afhøre ham og få alt det, vi anklager ham 

for, bekræftet.” 

Judæerne stemte i og hævdede, at det for-

holdt sig således. 

Nu svarede Paulus, efter at guvernøren 

havde nikket til ham: 

”Eftersom jeg kan forstå, at du har væ-

ret dommer over dette folk i mange år, 

vil jeg med frimodighed forsvare mig 

selv. Du kan være forvisset om, at det 

ikke er mere end tolv dage siden, jeg 

tog op til Jerusalem for at bede. Og 

hverken i templet så de mig i diskus-

sion med nogen endsige da foranstalte 

et folkeligt oprør – ej heller i synago-

gerne eller i byen, og de kan slet ikke 

bevise det, de anklager mig for, overfor 

dig. 

Dog vil jeg indrømme for dig, at ifølge 

Vejen, som de kalder en sekt, dyrker 

jeg vore forfædres Gud. Jeg hengiver 

mig til alt, hvad der står i loven, og 

hvad der er skrevet hos profeterne, og 

jeg nærer det samme håb til Gud, som 

disse mennesker selv nærer – at der 

snart vil finde en opstandelse sted af 

retfærdige såvel som uretfærdige. Der-

for øver jeg også mig selv i at have en 

ulastelig samvittighed i alle forhold, 

både for Gud og for mennesker.   

Efter adskillige år kom jeg tilbage med 

pengegaver til mit folk og for at fore-

tage ofre. Da jeg var færd med dette, 

fandt de mig helliget i templet og hver-

ken i gang med pøbeloptøjer eller tu-

mult, men der var nogle judæere fra 

Asien, som egentlig burde være til 

stede her hos dig og anklage mig, hvis 

de ellers havde noget på mig. Eller lad 

disse mennesker her fortælle, hvilken 

uret de fandt, da jeg stod for synedriet, 

med mindre det skulle dreje sig om 

dette ene udråb, jeg kom med, da jeg 

stod midt iblandt dem: 

”Det er angående de dødes opstan-

delse, jeg dømmes af jer i dag.” 

Så udsatte Felix sagen, da han var ret vel-

bevandret i forholdene omkring Vejen. 

”Når kommandant Lysias kommer,” sagde 

han, ”vil jeg træffe afgørelse i jeres sag.” 

Han befalede centurionen, at Paulus 

skulle holdes under mildt opsyn, så han 

ikke hindrede nogen af hans egne i at be-

tjene ham. 

Efter nogle dage indfandt Felix sig sam-

men med sin kone Drusilla, der var ju-

dæer. Han sendte bud efter Paulus og 

hørte på ham omkring hans hengivenhed 

til Messias Jesus. Men da han talte med 

ham om retfærdighed, om indre styrke og 

om den forestående dom, blev Felix forle-

gen og afbrød ham: 

”Nu kan du gå. Når jeg får tid, sender jeg 

bud efter dig.” 

 I øvrigt håbede han også på, at Paulus 

ville give ham penge. Derfor sendte han 

ganske ofte bud efter ham for at tale med 

ham. 

 
For Festus 
36. Da der efterhånden var gået en peri-

ode på to år, fik Felix en efterfølger, 
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Porkius Festus,240 og da Felix gerne ville 

indynde sig hos judæerne, efterlod han 

Paulus i fængslet. 

Da Festus så var tiltrådt som guvernør, 

rejste han allerede efter tre dage til Jeru-

salem fra Cæsarea. Såvel førstepræsterne 

som de jødiske spidser indgav straks kla-

gemål mod Paulus til ham, samtidig med 

at de bad om, at han allernådigst ville 

sende bud efter Paulus, så han kunne 

komme til Jerusalem. De forberedte nem-

lig et baghold for at slå ham ihjel på vejen. 

Festus svarede imidlertid, at Paulus 

skulle holdes forvaret i Cæsarea, og at 

han i øvrigt selv stod i begreb med at tage 

af sted snarest muligt. 

”Så lad de førende iblandt jer tage derned 

sammen med mig,” sagde han, ”så de kan 

anklage ham, hvis der er noget utilstede-

ligt ved manden.” 

Han tilbragte så en 8-10 dage sammen 

med dem, hvorefter han rejste ned til Cæ-

sarea. Næste dag tog han plads på dom-

mersædet og befalede, at Paulus skulle fø-

res ind. Da han så var kommet til stede 

stillede de judæere, der var kommet tilrej-

sende fra Jerusalem, sig omkring ham. De 

fremførte mange tunge beskyldninger 

imod ham, som de dog ikke var i stand til 

at bevise, og Paulus forsvarede sig: 

”Jeg har ikke gjort noget forkert – hverken 

mod judæernes lov, mod templet eller 

mod Cæsar.” 

Festus var imidlertid indstillet på at tilstå 

judæerne en gunst, så han spurgte Pau-

lus: 

 

240 Porcius Festus: romersk statholder over provin-
sen Judæa ca. 59-62 e.Kr. 
241 Kong Herodes Agrippa II. Lydkonge over for-
skellige palæstinensiske områder fra 48-70. Den 
sidste af Herodes’ slægt på tronen. Bernike eller 

”Er du villig til at rejse op til Jerusalem, 

så jeg kan dømme dig dér angående disse 

anklager?” 

”Jeg står for Cæsars domstol,” svarede 

Paulus, ”det er dér, jeg bør dømmes. Mod 

judæerne har jeg ingen uret begået, hvad 

du også udmærket godt ved. Hvis jeg 

skulle have begået nogen uret, der fortje-

ner dødsstraf, så går jeg såmænd gerne i 

døden, men hvis det, som disse mænd an-

klager mig for, intet har på sig, så skal in-

gen udlevere mig til dem blot for at tækkes 

dem. Jeg appellerer til Cæsar!” 

Da Festus så havde drøftet det med sit råd 

svarede han: 

”Du har appelleret til Cæsar – så skal du 

også komme for Cæsar.” 

 

Kongen sættes ind i sagen 
37. Efter nogle dage ankom kong Agrippa 

sammen med Bernike241 til Cæsarea for at 

hilse på Festus. De blev der i flere dage, 

og Festus forelagde så kongen sagen om 

Paulus: 

”Der er en mand her, som Felix har efter-

ladt som fange. På grund af ham troppede 

judæernes førstepræster og ældste op, 

mens jeg var i Jerusalem og forlangte at 

få ham dømt. Jeg svarede dem, at det ikke 

er skik og brug for romere at prisgive no-

get menneske, før den anklagede ansigt til 

ansigt med sine anklagere har haft mulig-

hed for at forsvare sig mod beskyldnin-

gen.  Så da de var kommet herned, tøvede 

jeg ikke, men allerede næste dag satte jeg 

mig på dommersædet og befalede, at 

manden skulle hentes. Da anklagerne 

Berenike er hans søster. Hun er kendt for sine 
promiskuøse forhold til bl.a. sin bror og til den se-
nere kejser Titus. 
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havde stillet sig omkring ham, fremførte 

de ikke en eneste beskyldning om noget, 

som jeg selv anså for at være ondt – nej, 

de fremkom med nogle stridigheder, de 

åbenbart havde med ham omkring deres 

egen overtro og om en eller anden Jesus, 

der var død, men som Paulus påstod var i 

live. Jeg var noget i vildrede om, hvordan 

det skulle gribes an, så jeg spurgte ham, 

om han var villig til at rejse til Jerusalem 

for at blive pådømt i sagen. Paulus kræ-

vede imidlertid at blive bevogtet her, indtil 

majestætens242 kendelse forelå, så jeg be-

falede, at han skulle bevogtes, indtil jeg 

sendte ham videre til Cæsar.” 

Så sagde Agrippa til Festus: 

”Jeg ville egentlig også gerne selv høre det 

menneske.” 

”I morgen” svarede Festus, ”skal du få 

ham at høre.” 

 

Paulus’ forsvarstale 
Næste dag ankom Agrippa og Bernike un-

der stor pomp og pragt og gik ind i retssa-

len sammen med både officerer og byens 

spidser, og Festus befalede, at Paulus 

skulle føres ind. 

”Kong Agrippa,” siger Festus så, ”og alle I, 

der er til stede sammen med os. Her ser I 

så den mand, for hvis skyld en stor 

gruppe judæere indfandt sig hos mig både 

i Jerusalem og her, mens de råbte op om, 

at han ikke fortjente at leve længere. Imid-

lertid indså jeg, at han intet havde gjort, 

der fortjente dødsstraf, men da han så 

selv appellerede til majestæten, beslut-

tede jeg mig for at sende ham afsted. No-

get sikkert har jeg imidlertid ikke at skrive 

til min Herre om ham, og derfor fører jeg 

 

242 Egentlig ’Sebastos’, som er det græske ord for 
den romerske kejsertitel Augustus (velærværdig). 

ham nu frem for jer og ikke mindst for dig, 

konge Agrippa, så jeg efter forhøret har 

noget at skrive. Det forekommer mig nem-

lig ulogisk at sende en fange afsted uden 

samtidig at tilkendegive beskyldningerne 

imod ham.” 

Så sagde Agrippa til Paulus: 

”Værsgo. Du må gerne tale din sag.” 

Paulus rakte hånden ud og begyndte sin 

forsvarstale: 

”Angående alt det, jeg anklages for af 

judæerne, priser jeg mig selv lykkelig 

over, at jeg i dag skal forsvare mig 

overfor dig, kong Agrippa - ikke mindst 

fordi du er velbekendt med judæernes 

skikke og stridsspørgsmål. Derfor be-

der jeg dig om, at du vil høre tålmodigt 

på mig. 

Hvad angår min livsførelse fra ung-

dommen af, så foregik den fra begyn-

delsen i mit eget folk og i Jerusalem. 

Det ved alle judæerne i øvrigt udmær-

ket, for de kender mig i forvejen– hvis 

de ellers ville indrømme det. De ved, 

hvordan jeg lige fra begyndelsen som 

farisæer efterlevede den strengeste ret-

ning indenfor vores religion. Og nu 

står jeg her og skal åbenbart dømmes 

for håbet til det løfte, som Gud gav vore 

forfædre. Det er det løfte, vores tolv-

stammefolk håber at se opfyldt ved at 

dyrke Gud uafladeligt nat og dag, og 

det er det håb, jeg anklages for af ju-

dæerne. Men kære konge, hvorfor an-

ses det for så utroligt blandt jer, om 

Gud opvækker døde?  

Jeg har jo selv ment, at jeg måtte 

skride til voldsomme handlinger for at 

imødegå Jesus nazoræerens voksende 
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anseelse, hvad jeg da også gjorde i Je-

rusalem. Mange af de hellige fik jeg 

spærret inde i fængsler efter bemyndi-

gelse fra førstepræsterne, og når de 

skulle henrettes, stemte jeg for. Og i 

alle synagogerne hævnede jeg mig ofte 

ved at tvinge dem til at tale gudsbe-

spotteligt – ja i mit raseri forfulgte jeg 

dem endog til byer i udlandet.  

Det var med det formål, jeg engang var 

på vej til Damaskus med myndighed 

og fuldmagt fra førstepræsterne. Ved 

middagstid så jeg pludselig på vejen, 

kære konge, et lys omstråle mig og 

mine rejsekammerater - klarere end 

solens stråleglans. Vi faldt alle til jor-

den, og jeg hørte en stemme tale til mig 

på hebraisk: 

”Saul! Saul, hvorfor forfølger du mig? 

Det gør ondt at slå ud mod pigkæp-

pen.” 

”Hvem er du, Herre?” spurgte jeg. 

”Det er mig, der er Jesus, som du for-

følger,” svarede Herren, ”men rejs dig 

nu op og stå på dine fødder, for det var 

derfor, jeg viste mig for dig - for at 

håndplukke dig som tjener for og vidne 

om både, hvad du har set, og hvad du 

skal få at se angående mig. Jeg udvæl-

ger dig af dit folk og af de folkeslag, jeg 

udsender dig til, for at åbne deres øjne 

– for at omvende dem fra mørke til lys 

og fra Satans magt til Gud, så de kan 

blive tilgivet og få lod og del blandt 

dem, som er helliget gennem deres 

hengivenhed til mig.” 

Kære kong Agrippa! Fra da af var jeg 

ikke spor ulydig mod det himmelske 

syn – nej, først for dem i Damaskus så 

også i Jerusalem og i hele Judæa – ja, 

også blandt andre folk forkyndte jeg 

nu, at de skulle lægge deres liv om og 

vende om til Gud og gøre gerninger, 

der var omvendelsen værdige. 

Det var på grund af dette, judæerne 

greb mig, mens jeg var i templet, og de 

forsøgte at gøre det af med mig. Men 

indtil denne dag har jeg fået hjælp fra 

Gud, og nu står jeg her og vidner for de 

mindste til de største, og jeg hævder 

intet andet end det, som både profe-

terne og Moses talte om, skulle ske: at 

Messias skulle lide, og at han som den 

første fra opstandelsen af de døde 

skulle forkynde lys både for vores eget 

og for de fremmede folk.” 

Mens han således holdt sin forsvarstale, 

siger Festus pludselig højt: 

”Paulus, du er vanvittig! Den megen lær-

dom driver dig til vanvid!” 

”Jeg er ikke vanvittig, højstærede Festus,” 

svarede Paulus, ”det er kun sande og for-

nuftige ting, jeg taler om. Det forstår kon-

gen, som jeg også henvender mig frimo-

digt til, for jeg har tillid til, at intet af, hvad 

der er sket, har undgået hans opmærk-

somhed. Det er jo ikke ligefrem foregået i 

en afkrog. Kære kong Agrippa, du har til-

lid til profeterne – det ved jeg, du har!” 

”Det er lige før, du overtaler mig til at blive 

kristen,” sagde Agrippa til Paulus. 

”Jeg ville ved Gud ønske,” sagde Paulus, 

”at ikke blot du, men også alle, som hører 

på mig i dag, før eller senere ville blive så-

dan, som jer er – måske lige bortset fra 

disse lænker.” 

Nu rejste kongen sig sammen med guver-

nøren og Bernike og alle de, som sad der 

sammen med dem, og mens de trak sig 

tilbage, talte de med hinanden om, at 

dette menneske intet havde gjort, som 
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fortjente dødsstraf eller fængsel. Så sagde 

Agrippa til Festus: 

Dette menneske kunne have været løs-

ladt, hvis ikke han havde appelleret til 

Cæsar.” 

 

Mod Rom 
38. Efter at det så var blevet bestemt, at 

vi skulle sejle afsted til Italien, udleverede 

de Paulus og nogle andre fanger til en cen-

turion fra den kejserlige garde ved navn 

Julius. Vi kom ombord på en båd fra 

Adramyttium,243 der skulle anløbe steder 

på Asiens kyst og sejlede afsted. Ari-

starkhos, en makedoner fra Thessalo-

nika, var med os. 

Næste dag anløb vi Sidon,244 og Julius, 

der behandlede Paulus helt menneskeligt, 

tillod ham at besøge vennerne og nyde de-

res omsorg. Da vi var taget derfra, sejlede 

vi ind under Cypern, fordi der var mod-

vind, og efter at have krydset farvandet ud 

for Kilikien og Pamfylien, anløb vi Myra i 

Lykien.245 

Her fandt centurionen et alexandrinsk 

skib, der skulle til Italien, og der lod han 

os gå ombord. Vi sejlede så langsomt af-

sted i adskillige dage og nåede med nød og 

næppe ud for Knidos,246 fordi vinden ikke 

tillod os at komme videre. Vi sejlede så ind 

under Kreta ud for Salome,247 og efter at 

have sejlet langs kysten med stort besvær, 

kom vi til et sted, som hedder Gode 

Havne, nær ved byen Lasaia.248 

Da der nu var gået nogen tid, og sejlads 

ikke længere var helt sikker, eftersom 

 

243 Havneby knap 100 km østnordøst for øen Les-
bos. 
244 Havneby i det nuværende Libanon. 
245 Lille romersk provins på sydkysten af det nu-
værende Tyrkiet. 
246 Havneby på det sydvestligste punkt på det tyr-
kiske fastland. 

fasten allerede var ovre,249 advarede Pau-

lus dem: 

”Mine herrer,” sagde han til dem, ”jeg fo-

restiller mig, at sejladsen her fører til 

ulykke og store tab – ikke blot af last og 

skib, men også af vores liv.” 

Men centurionen stolede mere på styr-

manden og kaptajnen end på, hvad Pau-

lus sagde, og da havnen var uegnet til 

overvintring, besluttede flertallet, at man 

skulle sejle derfra, så de om muligt kunne 

nå til Fønix og overvintre der. Det er en 

havn på Kreta, der vender både mod syd-

vest og nordvest. 

 

I havsnød 
Da der nu blæste en god søndenvind, 

tænkte de, at deres plan var så godt som 

gennemført, så de lettede anker og sejlede 

meget tæt langs Kretas kyst. Men ikke 

længe efter slog en tyfonagtig storm – den 

der kaldes Eurakvilon - ind over øen. Ski-

bet blev revet med, og da vi ikke kunne 

holde stævnen op mod vinden, gav vi op 

og lod os drive. Da vi kom ind under en 

lille ø, som hedder Kauda,250 var vi lige ved 

at miste redningsbåden. Efter at have ha-

let den op, benyttede de forskellige hjæl-

pemidler til at surre skibet, og da de var 

bange for at blive blæst ned i Syrten,251 

rebede de sejlene og lod sig drive. Da vi 

imidlertid kæmpede en del med stormen, 

begyndte de næste dag at lette skibet, og 

på tredjedagen smed de egenhændigt ski-

bets udstyr overbord. Hverken sol eller 

stjerner viste sig i flere dage, samtidig 

247 Forbjerg på det østligste Kreta. 
248 Cirka midt på Kretas sydkyst. 
249 Fasten referer til den store forsoningsdag, der 
falder i oktober, så man var nået ud over den del 
af året, hvor sejlads ansås for nogenlunde sikker. 
250 Lille ø, 16 km syd for det vestlige Kreta. 
251 Havbugt med sandbanker ud for Libyen. 
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med, at en ikke ubetydelig storm var over 

os, så vi begyndte til sidst at miste ethvert 

håb om redning.  

Efter at de i lang tid ikke havde fået noget 

at spise, stillede Paulus sig op midt 

iblandt dem og sagde: 

”Ja, mine herrer, I burde nok have lyttet 

til mig og ikke være sejlet fra Kreta, så I 

havde sparet os for denne ulykke og dette 

tab. Men nu opfordrer jeg jer til at være 

ved godt mod, for ingen skal miste livet – 

kun skibet skal gå tabt. Her i nat stod der 

nemlig en engel hos mig fra den Gud, jeg 

tilhører og dyrker. 

”Du skal ikke være bange, Paulus,” sagde 

han, ”du skal nok blive stillet for Cæsar, 

og hør her, Gud har skænket dig alle dem, 

der sejler med dig.” Vær derfor ved godt 

mod, mine herrer, for jeg har fuld tillid til 

Gud, at det også vil ske, sådan som det 

blev fortalt mig. Til gengæld kommer vi til 

at strande på en ø.” 

Da vi nu på fjortende døgn drev rundt på 

Adriaterhavet, fik søfolkene midt om nat-

ten mistanke om, at der var land i nærhe-

den. Da de loddede dybden, målte de tyve 

favne,252 og da de igen efter en kort af-

stand loddede, målte de femten favne. Så 

blev de bange for, at vi skulle støde på 

klippeskær. Derfor kastede de fire ankre 

ud fra agterstavnen og bad til at det snart 

ville blive lyst.  

Senere forsøgte søfolkene at flygte fra ski-

bet ved at fire jollen ned i havet under på-

skud af, at de ville lægge ankre ud fra for-

stavnen. Så sagde Paulus til centurionen 

og soldaterne: 

”Hvis ikke de der bliver på skibet, står I 

ikke til at redde.” 

 

252 Gammelt mål for afstanden mellem finderspid-
serne hos en mand, der står med udbredte arme. 
Ca. 1,80 m. 

Hen under morgenen opfordrede Paulus 

nu alle til at spise noget. 

”I dag er det den fjortende dag, hvor I har 

ventet uafbrudt uden at spise eller tage 

noget til jer. Derfor opfordrer jeg jer til at 

få noget at spise. Det hører sådan set med 

til jeres redning, for ikke så meget som et 

hovedhår skal gå tabt hos nogen af jer.” 

Da han havde sagt det, tog han et brød, 

takkede Gud for øjnene af alle, brækkede 

det over og begyndte at spise. Så blev alle 

i godt humør og begyndte selv at tage føde 

til sig.  

Vi var i alt 276 personer ombord på ski-

bet, og da de så var blevet mætte efter 

måltidet, lettede de skibet ved at smide re-

sten af hveden i havet. 

 

Strandet 
Da det omsider blev dag, genkendte de 

ikke landet, men de bemærkede en bugt 

med en strand, og der besluttede de sig 

for – om muligt - at sætte skibet op på 

grund. Så kappede de ankrene og overlod 

dem til havet samtidig med, at de løsnede 

surringerne til styreårerne. Derefter hej-

ste de forsejlet for vinden og styrede ind 

mod stranden. Imidlertid kom de ind på 

et rev med dybt vand på begge sider, og 

der satte de skibet på grund, så forstav-

nen borede sig ned og blev stående urok-

keligt, mens agterstavnen blev slået i 

stykker af de voldsomme bølger. 

Nu besluttede soldaterne sig for at slå fan-

gerne ihjel, så ingen undslap ved at 

svømme i sikkerhed. Men centurionen, 

der var opsat på at redde Paulus, forhin-

drede dem i deres forehavende og befa-

lede, at de, som kunne svømme, skulle 
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spring overbord først og se at komme i 

land. Med hensyn til de øvrige skulle 

nogle bjærge sig på planker, andre på 

nogle af skibets vragdele, og på den måde 

blev alle reddet sikkert i land. 

 

På Malta 
Efter at vi var blevet reddet, kunne vi for-

stå, at øen hed Malta. Barbarerne her vi-

ste os en usædvanlig omsorg, for de 

tændte bål og tog sig af os alle på grund 

af den vedvarende regn og kulde. Også 

Paulus samlede sig en masse kvas og 

lagde det på bålet, men pludselig krøb en 

slange ud på grund af heden og bed sig 

fast i hans hånd. Da barbarerne så dyret 

hænge fra hans hånd, sagde de til hinan-

den: 

”Dette menneske er uden tvivl en morder, 

for godt nok blev han reddet op af havet, 

men Dike253 lod ham alligevel ikke leve.” 

Imidlertid rystede Paulus blot dyret af i il-

den og led ikke nogen skade. De andre 

regnede med, at han ville få feber eller 

pludseligt falde død om, men da de havde 

ventet et stykke tid og så, at der ikke skete 

ham noget slemt, kom de på andre tanker 

og erklærede lige ud, at han var Gud. 

 

I området omkring det sted, var der et 

mindre stykke land, som ejedes af øens 

fornemste mand, der hed Poplios. Han tog 

imod os og beværtede os venligt som sine 

gæster i tre dage.  

Nu var det sådan, at Poplios’ far lå til 

sengs med feber og dysenteri. Paulus gik 

så ind til ham, og efter at have bedt en bøn 

lagde han hænderne på ham og helbredte 

 

253 Retfærdighedens eller hævnens gudinde iflg. 
græsk mytologi. 
254 Castor og Pollux – de søfarendes beskyttere. 
255 Hovedbyen på Sicilien. 

ham. Efter den begivenhed kom også de 

andre syge på øen hen til ham, og de blev 

kureret. De viste os meget stor ære, og da 

vi skulle sejle derfra, forærede de os alt, 

hvad vi måtte få brug for. 

Til Rom 
39. Efter tre måneder stak vi så til søs på 

et alexandrinsk skib, der havde overvint-

ret på øen. Det var indviet til Diosku-

rerne.254 Vi lagde ind til Syrakus,255 hvor 

vi blev i tre dage, hvorpå vi tog afsted og 

nåede Region. Efter én dag blev det søn-

denvind, og vi ankom til Puteoli256 på an-

dendagen. Her fandt vi brødrene, og de 

overtalte os til at blive der i en uge, hvor-

efter vi tog til Rom. Da brødrene fra Rom 

havde hørt om os, kom de ud for at møde 

os på Forum Appii257 og Tres Tabernae,258 

og da Paulus så dem, takkede han Gud og 

fattede nyt mod. 

Så kom vi ind i selve Rom, og Paulus fik 

lov til at bo for sig selv sammen med den 

soldat, der bevogtede ham.  

 

Opgør med judæerne 
40. Tre dage senere sammenkaldte han de 

fornemste judæere, og da de var samlet, 

sagde han til dem: 

”Mine herrer og brødre. Uden at have gjort 

noget imod folket eller mod fædrenes 

skikke er jeg fra Jerusalem blevet overgi-

vet i romernes hænder. Efter at forhørt 

mig ønskede de ellers at løslade mig, ef-

tersom de intet fandt hos mig, der kunne 

begrunde dødsstraf. Imidlertid proteste-

rede judæerne, så jeg blev tvunget til at 

appellere til Cæsar, men det skyldtes 

ikke, at jeg havde noget at anklage mit 

256 Havneby i Napolibugten. 
257 Markedsplads ca. 80 km. Sydøst for Rom. 
258 De tre Kroer. Landsby ved Via Appia ca. 58 
km. Syd for Rom. 
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folk for. Det er derfor, jeg nu har indkaldt 

jer for at møde jer og tale med jer, for det 

er på grund af Israels håb jeg er lænket 

med denne lænke.” 

”Vi har ingen breve fået om dig fra Judæa” 

sagde de til ham, ”ej heller har nogen af 

brødrene indfundet sig og meddelt noget 

eller talt ondt om dig. Men vi er glade for 

at høre, hvad du mener, for om denne 

sekt ved vi, at den vækker modsigelse 

overalt.” 

Så aftalte de en dag med ham, hvor endnu 

flere kom hen til ham på hans bopæl, og 

han forklarede dem sagen, idet han vid-

nede om Guds rige, og han prøvede at 

overbevise dem om Jesus både ud fra Mo-

seloven og ud fra profeterne fra tidlig mor-

gen til sen aften. Nogle af dem blev over-

bevist ved det, han sagde, mens andre 

ikke troede på det. Da de ikke kunne 

enes, gik de hver til sit, efter at Paulus var 

fremkommet med dette ene udsagn: 

”Det var rigtigt, som den hellige ånd 

sagde det til vore forfædre gennem pro-

feten Jesajas:  

Gå hen til dette folk og sig: 

 I skal høre og høre og dog intet fatte.  

I skal se og se og dog intet se.  

For dette folks hjerte er blevet til en 

fedtklump.  

De er blevet tunghøre,  

og deres øjne er tillukkede,  

så de aldrig ser med deres øjne,  

hører med deres ører  

eller fatter noget med deres hjerte  

og lægger deres liv om,  

så jeg kan helbrede dem.  

Så skal I da vide, at denne Guds frihed 

er blevet sendt til andre folk – de vil 

nemlig lytte.” 

 

Paulus blev hele to år i sin egen lejlighed, 

og han tog venligt imod alle, som kom til 

ham. Han forkyndte Guds rige og under-

viste i det med vor Herre Jesus Kristus 

med stor frimodighed og ganske uhindret. 
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Breve fra Paulus 
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Første brev til thessalonikerne259 
 

Til forsamlingen260 i Thessalonika, der le-

ver i Gud vor far og Herren Jesus Kri-

stus,261 fra Paulus, Silvanus og Timo-

theus.  

Nåde og fred være med jer!   

 

Uophørligt takker vi Gud for jer alle, når 

vi tænker på jer i vore bønner, og vi min-

des altid frugterne af jeres hengiven-

hed,262 jeres kærlighedsgerninger og jeres 

udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus 

Kristus. Alt hvad I dog gør for vor Guds og 

fars ansigt.  

 

Om thessalonikernes hengivenhed 
Kære Guds elskede brødre! Vi forstår så 

inderligt godt jeres særlige fortrin, efter-

som frihedsbudskabet ikke kom til jer 

med ord alene, men også med overvæl-

dende kraft båret af hellig ånd. I husker jo 

nok, hvordan vi optrådte i forhold til jer, 

da vi var sammen – hvordan I efterlignede 

os - ja, vor Herre selv - da I tog imod for-

tællingen med hellig ånds glæde på trods 

af megen modstand. I blev et forbillede for 

alle de hengivne i Makedonien og Akaja.263 

Fra jer har fortællingen om vor Herre givet 

genlyd – ja, ikke blot i Makedonien og 

Akaja, men rygtet om jeres hengivenhed 

til Gud er nået ud til alle verdenshjørner, 
 

259 Jeg har prøvet så vidt muligt at sætte Paulus’ 
breve i kronologisk rækkefølge i henhold til den 
nyere Paulusforskning bl.a. Niels Hyldahl: Paulus 
– brudstykker af en biografi fra 2009. 
260 ekklesía - egentlig: de udkaldte eller udvalgte. 
Ordet blev brugt om de aristokratiske byråd. Jeg 
oversætter generelt ekklesía med ’forsamling’ i ste-
det for det sædvanligt brugte ’menighed’, der efter 
min mening signalerer noget mere alment end ek-
klesías kaldstanke. 
261 Paulus bruger udtrykket ’i Gud’, ’i Herren’, ’i 
Kristus’ mange gange i sine breve og udtrykker 

så vi egentlig slet ikke behøver at tale om 

det. De andre fortæller nemlig selv om, 

hvilken fin modtagelse vi fik hos jer, og 

hvordan I vendte om fra afgudsdyrkelsen 

for nu at tjene den levende og sande Gud 

og fra Himlene forvente hans Søn, som 

han oprejste af døde: Jesus, som udfrier 

os fra den kommende vrede.264  

  

Forsvar for tjenesten 
Ja, kære brødre! I ved selv, at vores ind-

gang hos jer ikke var det bare ingenting, 

men efter den lidelse og mishandling, som 

vi netop havde udstået i Filippi, 265 og som 

I jo også kender til, fik vi med Guds hjælp 

mod til at forkynde frihedsbudskabet for 

jer – og det på trods af megen modstand.  

Vores prædiken udspringer nemlig hver-

ken af bedrag, urenhed eller list, men ef-

tersom det er Gud selv, der har fundet os 

værdige til at få frihedsbudskabet betroet, 

så taler vi altså ikke for at behage menne-

sker, men alene til ære for den Gud, der 

ransager vore hjerter.  

Det var ikke med smigrende ord, vi op-

trådte, sådan som I jo også godt ved, og 

ved Gud heller ikke som resultat af et 

skjult begær. Ej heller anglede vi efter an-

erkendelse fra mennesker – hverken fra 

jer eller fra andre - hvad vi ellers nok 

kunne have forventet som Messias’ 

apostle. Nej, tværtimod færdedes vi mildt 

måske dermed den mystiske enhed mellem Gud og 
hans forsamling på jorden. 
262 pistis – ordet betyder ’tro’ i betydningen inderlig 
og helhjertet hengivenhed eller måske frimodighed. 
Det har meget lidt med ’antagelse’ eller ’mening’ at 
gøre. Jeg oversætter det generelt med ’hengiven-
hed’ eller ’frimodighed’. 
263 Landskabet syd for Makedonia. 
264 En ’vredens og dommens dag’ på linje med fore-
stillingen i det senjødiske skrift Daniels bog fra o. 
165 f. Kr. kap. 7-11.  
265 Naboby lidt nordøst for Thessalonika. 
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og stille iblandt jer – som en mor, der dra-

ger omsorg for sine børn.  

Således fandt vi det rigtigt, af inderlig om-

sorg for jer, at delagtiggøre jer ikke blot i 

frihedsbudskabet, men såmænd også i 

vort eget privatliv,266 eftersom I var blevet 

os inderligt elskede.  

Kære brødre! I husker uden tvivl vores 

møje og besvær med at forkynde friheds-

budskabet for jer, samtidig med at vi puk-

lede dag og nat for ikke at ligge nogen af 

jer til byrde. I kan ved Gud selv bevidne, 

hvor fromt og retfærdigt og ulasteligt vi 

færdedes blandt alle jer hengivne menne-

sker. I ved også, hvordan vi – ganske som 

en far, der opdrager sine børn - formanede 

og opmuntrede hver eneste af jer og til-

skyndede jer til at leve267 værdigt for den 

Gud, der kaldte jer til sit rige og sin strå-

leglans.  

Derfor takker vi også uophørligt Gud, 

fordi I tog imod Guds fortælling, som I fik 

den fra os - ikke som en menneskefortæl-

ling, men i sandhed Guds fortælling, som 

skaber liv og handlekraft i jer, hengivne 

mennesker. 

Ved I hvad, kære brødre, I minder faktisk 

om Guds forsamlinger, der lever i Jesus 

Kristus i Judæa,268 eftersom I led den 

samme skæbne fra jeres egne lands-

mænd, som de oplevede fra judæerne, der 

jo ikke blot har dræbt vor Herre Jesus og 

profeterne, men som også har smidt os 

ud. Gud bryder sig ikke om dem, og de 

vender sig mod alle mennesker, når de på 

den måde forhindrer os i at tale til andre 

folk269, så de kunne blive frelst. Hele tiden 

 

266 Egentlig ’sjæleliv’. 
267 Egentlig: ’vandre’. 
268 Jerusalem og omliggende egne.  
269 ethnesin betyder egentlig bare ’folk’, men bru-
ges af Paulus om de ikke-jødiske folkeslag, dem, vi 
plejer at kalde ’hedninger’. 

lægger de svigt på svigt,270 men Guds 

vrede271 skal nok ramme dem til sidst. 

 

Gensynshåb 
Kære brødre! En kort tid var jeg blevet 

skilt fra jer – rent fysisk, men ikke med 

hjertet – men vi var overordentligt opsatte 

på at gense jer. Hvor vi dog længtes! Der-

for forsøgte vi også at komme til jer, men 

så sandt jeg er Paulus, blev vi forhindret i 

det både én og to gange af Satan selv. For 

hvem andre er vort håb, vores glæde og 

vores hæderskrans for vor Herre Jesus, 

når han kommer igen,272 om ikke I? Ja, I 

er vor ære og glæde!  

 

Men da vi så ikke kunne holde det ud læn-

gere, besluttede vi, at vi selv skulle blive 

alene tilbage i Athen, mens vi sendte Ti-

motheus, vor bror og Guds medarbejder 

på frihedsbudskabet om Messias, til at 

styrke og opmuntre jer omkring jeres hen-

givenhed, så ingen kommer til at vakle i 

disse modgangstider. I ved jo selv, at det 

er det, vi er her for. Allerede dengang vi 

var hos jer, forudsagde vi, at vi nok skulle 

komme ud for trængsler, således som det 

jo også er sket, som I ved.  

Da jeg så ikke kunne klare det mere, 

sendte jeg bud for at høre nærmere om je-

res hengivenhed – om Fristeren på en eller 

anden måde skulle have fristet jer, så alle 

vores anstrengelser ville have været for-

gæves.  

Men nu er Timotheus endelig kommet til-

bage fra jer med de gode nyheder til os om 

jeres hengivenhed og jeres kærlighed og 

270 hamartia – egentlig et fejltrin eller fejlskud med 
tragiske konsekvenser. Ofte oversat med ’synd’. 
271 hæ orgæ – egentlig bare ’vreden’. 
272 Egentlig: ved hans nærvær (parousías). 
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om, hvordan I altid mindes os med glæde 

og længes efter, at vi skal ses, sådan som 

også vi længes.  

Denne jeres hengivenhed opmuntrede os 

i den grad, kære brødre, midt i al vor nød 

og trængsel. For vi lever, så længe I står 

fast på at leve i vor Herre. Hvilken tak for-

mår vi dog at bringe Gud for jer til gen-

gæld for al den glæde, der fylder os på 

grund af jeres forhold til Gud? Nat og dag 

beder vi på vores grædende knæ om at 

mødes med jer ansigt til ansigt og råde 

bod på det, I endnu måtte mangle i inder-

lig hengivenhed.  

Måtte vor Gud og far selv  

og vor Herre Jesus bane vejen til jer,  

og må vor Herre fylde jer –  

ja, lade jer flyde over med kærlighed  

til hinanden og til alle,  

sådan som vi har kærlighed til jer. 

Så vil jeres hjerter styrkes i rendyrket hel-

lighed  

for vor Gud og far  

indtil vor Herre Jesus’ genkomst  

med alle sine hellige. Amen! 

 

Om hor og kærlighed 
Men når det så er sagt, kære brødre, be-

der vi jer - ja, vi formaner jer rent ud i vor 

Herre Jesus’ navn - angående det, I lærte 

af os om, hvordan I bør leve til Guds vel-

behag - hvad I jo for så vidt også allerede 

gør – men at I gør det endnu mere!  

I ved jo, hvilke bud vi gav jer gennem vor 

Herre Jesus. Dette er nemlig Guds vilje og 

aldeles afgørende for jeres helliggørelse, at 

I afholder jer fra hor, så enhver af jer for-

står at holde sig til sin egen krybbe i 

 

273 filadelfia 
274 Koimåménån - de, som sover. Antagelig marty-
rerne – altså de Messiashengivne, der er blevet 
dræbt under forfølgelserne. Måske er ordet 

hellighed og agtelse og ikke lever i liderligt 

begær som de folk, der ikke kender Gud. 

Ingen skal bedrage og udnytte sin bror i 

disse ting. For Gud skal nok hævne al den 

slags, sådan som vi også før har sagt det 

til jer og vidnet om. Gud kaldte os jo ikke 

til urenhed, men til at være hellige. Den, 

der altså lader hånt om dette, lader ikke 

blot hånt om et menneske, men om Gud 

selv - han som gav sin hellige ånd til jer.  

Om broderkærligheden273 derimod har I 

ikke behov for, at jeg skriver til jer. I er jo 

selv oplært af Gud til at elske hinanden, 

og det gør I jo overfor alle brødrene i hele 

Makedonien. Men vi bønfalder jer, kære 

brødre, om hellere at gøre det til overflod.  

Værdsæt det stille liv, pas jeres egne sager 

og arbejd med jeres hænder, sådan som vi 

påbød jer det, så I kan vise jer anstændige 

for dem udenfor og ikke skylde nogen no-

get.  

 

Om Herrens genkomst 
Kære brødre! Vi ønsker ikke at holde jer 

hen i uvidenhed om de, der er sovet hen 

274  så I ikke skal gå og sørge som de an-

dre, der ikke ejer noget håb. For hvis vi 

har tillid til, at Jesus døde og opstod, så 

har vi også tillid til, at Gud vil føre dem, 

der er sovet ind i tillid til Jesus, sammen 

med ham.  

Det følgende siger vi til jer med vor Herres 

egne ord: vi, de efterlevende, som bliver 

tilbage til vor Herres genkomst, skal på 

ingen måde komme forud for de afdøde, 

for vor Herre selv vil på befaling stige ned 

fra Himlen med en ærkeengels røst og 

med Guds trompet, og de, som er døde i 

ligefrem en fast term for martyrerne – jf. Matt. 
27,52, der beskriver martyrernes opstandelse ved 
Jesus’ død langfredag. 
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tillid til Kristus vil opstå først; derefter 

skal vi - de levende efterladte - blive sam-

let med dem i skyer for at mødes med vor 

Herre i luften, og således skal vi altid være 

sammen med vor Herre. Derfor skal I op-

muntre hinanden med disse ord.  

  

Dog angående tider og timer, kære brødre, 

har I ikke behov for, at man skriver til jer, 

eftersom I selv godt ved, at vor Herres Dag 

kommer som en tyv om natten. Når de an-

dre siger ”fred og ingen fare”, så pludselig 

indtræder katastrofen som veerne for den 

fødende, og de skal ingenlunde slippe fri. 

Men I, kære brødre, I sidder ikke i mørket, 

så den dag kommer bag på jer som en tyv. 

I er jo alle lysets sønner - sønner af dagen. 

Vi tilhører ikke natten eller mørket, så lad 

os ikke sove som de andre, men lad os 

være årvågne og ædru.  

De, som sover, sover jo om natten, lige-

som de, der drikker sig fulde, drikker sig 

fulde om natten. Men vi, der tilhører da-

gen, lad os være ædru, iført hengivenhe-

dens og kærlighedens rustning og med 

håbet om frifindelse som hjelm. For Gud 

har ikke stillet os vrede og straf275 i udsigt, 

men et frihedens hjem i kraft af vor Herre, 

Jesus Kristus, han som døde for os, for at 

vi skulle leve sammen med ham - hvad 

enten vi nu er vågne eller sover. Trøst der-

for hinanden og vær opbyggelige overfor 

hinanden, sådan som I jo også allerede er 

det.  

 

 

 

 

275 orgæ – egentlig: vreden 
276 proistamenous – heraf betegnelsen provst. En 
vigtig formaning! 
277 profeteias – ofte oversat med profetier, men jeg 
synes ’prædikener’ giver en bedre forståelse af, 

Afslutning 
Kære brødre! Vi beder jer om at påskønne 

dem, der slider i det for jeres skyld – de, 

som er jeres foresatte276 i Herren, og som 

viser jer til rette. Se på dem med kærlig-

hedens milde øjne på grund af deres ar-

bejde.  

Hold fred med hinanden.  

Ja, vi opmuntrer jer, kære brødre, vis de 

uregerlige til rette.  

Sæt mod i de modløse. Styrk de svage.  

Hav tålmodighed med alle.  

Se til at ingen gengælder ondt med ondt,  

men stræb altid efter det gode i forhold til 

hinanden – ja, i forhold til alle.  

Vær altid glade! Bed uden ophør!  

Vær fremfor alt taknemmelige!  

Dette er nemlig Guds vilje med jer ifølge 

Kristus Jesus.  

Udsluk ikke ånden og ringeagt ikke præ-

dikenen.277  

Brug jeres forstand. Hold jer til det gode.  

Afhold jer fra alt, hvad der forekommer 

ondt. 

Må fredens Gud selv helliggøre jer,  

så I bliver fuldendte og fuldkomne,  

og må jeres ånd og sjæl og legeme bevares 

ulastelige  

til vor Herre Jesus Kristus’ genkomst.  

Trofast er han, som udvælger jer, han vil 

også gøre det.  

Kære brødre, bed også for os! 

Hils nu alle brødrene med et helligt kys.  

Sørg for Guds skyld for, at dette brev bli-

ver læst op for alle brødrene! 

Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med 

jer!  

hvad det handler om. Der blev prædiket ved for-
samlingernes sammenkomster – til opbyggelse og 
trøst. Profeti og prædiken er i øvrigt etymologisk 
nært beslægtede. 
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Andet brev til thessalonikerne 278  

 

Til forsamlingen i Thessalonika, der lever 

i Gud vor far og vor Herre Jesus Kristus, 

fra Paulus, Silvanus og Timotheus.  

 

Nåde være med jer og fred fra Gud vor far 

og vor Herre Jesus Kristus!   

 

Kære brødre! Vi skylder altid at sige tak til 

Gud for jer. Det fortjener I, fordi jeres in-

derlige hengivenhed til stadighed vokser, 

ligesom den indbyrdes kærlighed hos hver 

enkelt af jer tager til. Derfor roser vi os af 

jer i Guds forsamlinger på grund af jeres 

udholdenhed og hengivenhed under alle 

jeres forfølgelser og de trængsler, I udstår.  

Det er et bevis på Guds retfærdige afgø-

relse, at I anses for værdige til Guds rige, 

for hvilket I også lider. For Gud vil det jo 

kun være ret og rimeligt at give trængsel 

som gengæld til dem, der nu volder jer 

trængsel - og at give lindring til jer, som 

nu voldes trængsel, når vi mødes i åben-

baringen af vor Herre Jesus Kristus, når 

han kommer fra Himlen med flammende 

ild sammen med sine mægtige engle for at 

straffe dem, der ikke kender Gud, og som 

ikke er lydhøre overfor frihedsbudskabet 

om vor Herre Jesus. De kommer til at 

bøde med evig tilintetgørelse, bortvist fra 

Guds ansigt og fra hans vældes 

 

278 De fleste teologer anser brevet for at være et 
pseudopaulinsk brev fra en senere tid – bl.a. på 
grund af ’udskydelsen’ af parusien eller Kristus’ 
genkomst. I 1. Thessalonikerbrev var den lige om 
hjørnet og ville komme ’som en tyv om natten’, 
men her synes den at være skubbet ud på den an-
den side af visse tegn og ’Lovløshedens menneskes’ 
krav på Guds trone. Kan Paulus have skiftet 
standpunkt om noget så vigtigt på så kort tid? 
Men hvem ved?  
279 parousías – egentlig: tilstedeværelse, nærvær. 

guddomsglans på den dag, hvor han kom-

mer for at blive æret blandt sine hellige og 

beundret blandt alle dem, der forblev hen-

givne. 

I troede virkelig på vores vidnesbyrd. Der-

for beder vi altid for jer om, at Gud må 

anse jer værdige til kaldet og med sin kraft 

fylde jer med den fulde glæde ved at gøre 

det gode – ja, med gerninger båret af hen-

givenhed – for at vor Herre Jesus’ navn må 

lyse blandt jer – og I må lyse ved ham – 

ved vor Guds og vor Herre Jesus Kristus’ 

nåde.   

 
Om Herrens genkomst 
Men, kære brødre! Nu beder vi jer om - 

angående vor Herre Jesus Kristus’ gen-

komst279 og vores forening med ham – at I 

ikke lige med det samme bringes ud af fat-

ning eller bliver forskrækkede, hverken 

gennem åndsmeddelelser eller ord eller 

breve, som skulle være fra os - meddelel-

ser om at vor Herres Dag skulle være lige 

om hjørnet.  

Lad ingen føre jer vild på nogen måde, for 

der sker ikke noget, før der kommer fra-

fald, og Lovløshedens Menneske280 er ble-

vet afsløret. Det er Ødelæggelsens Søn,281 

som stritter imod og ophøjer sig over alt, 

hvad man ellers kalder Gud, og som tilbe-

des, så han ligefrem indsætter sig selv i 

Guds tempel og påstår om sig selv, at han 

er Gud.  

280 ánthropos tes anomías – Kristus’ modsætning 
og modstander – en Modmessias eller Antikrist. 
Guds rige kommer ikke uden kamp. 
281 hyios tes apåleias – egentlig: ødelæggelsens 
søn, der åbenbart gør krav på intet mindre end 
Guds trone. Der tænkes muligvis på kejseren i 
Rom, der jo netop gjorde krav på guddommelig til-
bedelse. Måske henvises der til romernes ødelæg-
gelse af Jerusalem og Templets ødelæggelse i året 
70, men det ville indebære en affattelse af brevet 
efter denne begivenhed – og dermed efter Paulus’ 
død. 
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Kan I ikke huske, at jeg omtalte disse ting 

for jer, mens jeg endnu var hos jer? Nu 

ved I i hvert fald, hvad der holder igen - 

nemlig at han først skal afsløres, når hans 

tid er inde. For lovløshedens afsløring282 

er allerede i fuld gang – blot må den, der 

holder igen, først vige pladsen. Da skal 

Den Lovløse afsløres – ham skal vor Herre 

Jesus i øvrigt dræbe med et åndepust fra 

sin mund og tilintetgøre ved sin strålende 

genkomst – Den Lovløse, hvis tilstedevæ-

relse er båret af Satans vældige kraft, 

løgnagtige tegn og undere og med hele 

uretfærdighedens forførelse af dem, der 

går til grunde, fordi de ikke tog imod kær-

lighed til sandheden, så de kunne blive 

frikendt. Derfor sender Gud en vildfarel-

sens besættelse over dem, så de tror på 

løgnen, for at alle de, der ikke var hen-

givne overfor sandheden, men ligefrem 

nød uretfærdigheden, må blive dømt.   

 

Ikke desto mindre skylder vi altid at sige 

tak til Gud for jer, vor Herres elskede 

brødre, fordi Gud udvalgte jer som befri-

elsens første frugt gennem åndens hellig-

gørelse og til hengivenhed mod sandhe-

den. Hertil kaldte han jer ved hjælp af fri-

hedsbudskabet fra os, så I kunne få vor 

Herre Jesus Kristus’ stråleglans.  

Så kære brødre! Stå nu fast og hent styrke 

i de overleveringer, I modtog, enten i tale 

eller gennem vort brev.  

 

Måtte vor Herre, Jesus Kristus selv  

og Gud vor far, som elskede os  

og som gav evig trøst og det gode håb  

ved sin barmhjertighed,  

opmuntre jeres hjerter  

og styrke jer i al god gerning og tale.  

 

282 Egentlig ’mysterium’. 

Derudover, kære brødre, så bed for os, så 

vor Herres fortælling må udbredes og her-

liggøres ganske som hos jer, og så vi må 

udfries fra de vanartede og ondsindede 

mennesker. Hengivenheden er jo ikke for 

alle og enhver!  

Til gengæld er vor Herre hengiven – han, 

som vil gøre jer faste og vogte jer mod Den 

Onde. Vi stoler, som dem, der lever i Her-

ren, på, at I gør - og også fremover vil gøre 

- hvad vi formaner jer til. Måtte vor Herre 

lede jeres hjerter til Guds kærlighed og til 

Kristus’ udholdenhed.  

 

Forsvar for tjenesten 
Kære brødre, vi formaner jer om, i vor 

Herre Jesus Kristus’ navn, at I holder jer 

fra enhver bror, der lever usømmeligt, og 

som ikke efterlever den overlevering, I 

modtog fra os. I ved jo selv, hvordan man 

bør efterligne os. Vi har nemlig ikke levet 

usømmeligt hos jer, og vi har ikke spist 

nådsens brød hos nogen. Tværtimod ar-

bejdede vi dag og nat med møje og besvær 

for ikke at ligge nogen af jer til byrde. Ikke 

fordi vi ikke har ret til det, men det var for 

at gøre os selv til forbilleder for jer, så I 

kunne efterligne os. Og dengang vi var hos 

jer, formanede vi jer faktisk til, at dersom 

nogen ikke vil arbejde, så skal han heller 

ikke have føden.  

Vi har nemlig hørt, at der lever nogle 

usømmeligt iblandt jer - nogle som ikke 

gider arbejde, men som sniger sig 

udenom. Den slags mennesker formaner 

og påbyder vi i vor Herre Jesus Kristus’ 

navn, at de skal arbejde stille og roligt, så 

de kan spise deres eget brød. 
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Men I, kære brødre, I må aldrig blive 

trætte af at gøre det gode. Er der nogen, 

der ikke retter sig efter det, vi har skrevet 

her i brevet, skal I mærke jer ham og ikke 

have noget med ham at gøre, så han må 

skamme sig. Betragt ham dog ikke som en 

fjende, men tilrettevis ham som en bror.  

 

Måtte Fredens Herre selv skænke jer fred 

i alle ting og på alle måder. Vor Herre være 

med jer alle!  

 

Hilsen med min egen, Paulus’ hånd. Så-

dan er min underskrift på alle breve. Så-

ledes skriver jeg.  

Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med 

jer alle! 

 

 

  



 

226 

 

Brevet til filipperne 
 

Til alle de hellige i Filippi, der lever i Kri-

stus Jesus, tillige med tilsynsmænd og 

tjenere 283 fra Paulus – i lænker på grund 

af Kristus Jesus – og vor bror Timotheus.  

 

Nåde være med jer og fred fra Gud vor far 

og fra vor Herre Jesus Kristus!   

 

Jeg takker min Gud, hver gang jeg tænker 

på jer. I alle mine bønner beder jeg altid 

for jer alle med glæde over jeres fælles-

skab omkring frihedsbudskabet lige fra 

den første dag og indtil nu. Jeg har fuld 

tillid til, at han, som påbegyndte det gode 

arbejde iblandt jer, også vil fuldføre det 

indtil Jesus Kristus’ Dag.  

Det er kun ret og rimeligt, at jeg tænker 

således om jer alle, eftersom jeg har jer i 

mit hjerte, såvel her i mine lænker som 

når jeg forsvarer frihedsbudskabet og står 

fast ved det. I er jo alle fælles med mig om 

nåden. Gud skal vide, hvor jeg længes ef-

ter jer alle med Kristus Jesus’ inderlighed!  

Dette beder jeg om:  

Må jeres kærlighed blive stadig mere over-

vældende, fyldt med indsigt og skønsom-

hed, så I selv kan vurdere, hvad der gør 

en forskel - så I kan stå ufordærvede og 

uden at vække anstød indtil Kristus’ Dag 

– fyldt med retfærdighedens frugt gennem 

Jesus Kristus til Guds ære og pris.  

 

Fangenskabets frugt 
2. Kære brødre! Jeg vil, at I skal vide, at 

det, der er sket med mig, reelt har betydet 

 

283episkopoi kai diakonois - de senere ’biskopper’ 
og ’diakoner’. Også her i Filippi synes der at have 
været forskellige embeder i forsamlingen – jf. ’de 
foresatte’ (provster) i slutningen af første Thessalo-
nikerbrev. 

fremgang for frihedsbudskabet, eftersom 

det nu er blevet tydeliggjort for hele præ-

toriet284 og for alle de andre, at mine læn-

ker udelukkende bæres for Kristus’ skyld. 

Så de fleste af brødrene i Herren vover nu 

at fortælle Guds fortælling fuldkommen 

frygtløst - opmuntret af mine lænker.  

Der er godt nok dem, der forkynder Kri-

stus båret af misundelse og stridslyst, 

men andre gør det også i den bedste me-

ning. De sidste gør det af kærlighed, vel 

vidende at jeg er sat til at forsvare friheds-

budskabet, mens de andre forkynder Kri-

stus for egen vindings skyld, uredeligt og 

i håb om at føje yderligere trængsel til 

mine lænker.  

Men hvad så? Jeg glæder mig bare over, 

at Kristus forkyndes alle vegne - det være 

sig med bagtanker eller i god tro - og det 

bliver jeg ved med, for jeg ved, at det vil 

føre til frifindelse for mig gennem jeres for-

bøn og med hjælp fra Jesus Kristus’ ånd. 

Min inderlige længsel og mit håb vil på in-

gen måde blive til skamme.  

Nu som altid skal Kristus forherliges ved 

mit legeme, hvad enten det så er gennem 

mit liv eller gennem min død. At leve er for 

mig nemlig Kristus, og at dø en gevinst. 

Men hvis det at leve her i verden bærer 

frugt i handling, så ved jeg faktisk ikke, 

hvad jeg skal. Jeg vakler mellem på den 

ene side længslen efter at bryde op og 

være sammen med Kristus - og det er den 

bedre del - men på den anden side er det 

at forblive her i verden måske mere nød-

vendigt af hensyn til jer.  

284 Administrationsbygningen for provinsguvernø-
ren. Kunne måske oversættes: ’Hele provinsadmi-
nistrationen’ dvs. guvernøren, som også var dom-
mer, og alle hans embedsmænd. 
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Sådan er det nok. Ja, nu ved jeg, at jeg 

gerne vil blive i live og forblive hos jer alle 

til støtte for jeres fremgang og glæde i je-

res hengivenhed, så jeres grund til at være 

stolte over mig må blive des rigere i Kri-

stus Jesus takket være min fornyede til-

stedeværelse hos jer.  

 

3. Men det kræver altså, at I er gode sam-

fundsborgere, der formår at leve op til fri-

hedsbudskabet om Kristus, så jeg - hvad 

enten jeg nu kommer og ser til jer eller ej 

- kan høre om jer, at I står fast i én ånd, 

så I kæmper sammen i tillid til friheds-

budskabet uden at lade jer skræmme af 

noget hos modstanderne. Det vil for dem 

være et tegn på nederlag, men for jer på 

frelse – og dét af Gud selv. Det er jo en 

gave, der er skænket jer for Kristus’ skyld: 

ikke blot at have tillid til ham, men også 

at lide ondt for hans skyld og føle den 

samme smerte, som I oplevede hos mig og 

nu også hører om hos mig. 

 
Om selvhengivelse 
Jeg ved snart ikke - er der endnu nogen 

trøst at hente i Kristus - opmuntring i 

kærlighed, fællesskab i ånden? Er der 

endnu inderlighed og barmhjertighed til? 

Jamen, så gør min glæde fuldkommen ved 

at være enige med hinanden i den samme 

kærlighed, med det samme sind og 

samme tankegang.  

I skal ikke handle med skjulte bagtanker 

eller af personlig forfængelighed, men i 

ydmyghed agte hinanden højere end jer 

selv og ikke være optaget af jeres eget, 

 

285 Egentlig: Han anså det ikke for røveri at være 
lig med Gud 
286 Egentlig ’udtømte’ (ekénosen). 

men af andres forhold. Læg jer dette på 

sinde, som også var i Kristus Jesus: 

 

Han var i gudeskikkelse -  

ja, det var helt naturligt for ham285  

at være Guds ligemand. 

Men han opgav286 sig selv,  

antog en slaves skikkelse og blev som et 

menneske.  

Således iført menneskeskikkelse ydmy-

gede han sig,  

lydig til døden – ja, døden på et kors.  

Og netop derfor har Gud højt ophøjet ham  

og skænket ham navnet over alle navne,  

for at hvert knæ må bøje sig i Jesus’ navn,  

i Himlene og på jorden – ja, under jorden,  

og hver tunge må bekende:  

JESUS, KRISTUS ER HERRE!287 

til ære for Gud vor far.  

 

Således, mine elskede, skal I arbejde på 

jeres egen frelse med frygt og bæven. I, 

som altid var så lydhøre, ikke blot mens 

jeg var hos jer, men nu så meget mere i 

mit fravær. Det er jo Gud selv, der skaber 

både ønsket om at udføre hans gode vilje 

og også selve udførelsen af det hos jer.  

Gør alt uden mukken og skænderier, så I 

kan stå ulastelige og uskyldige som Guds 

rene børn i en forvirret og fordrejet tid, 

hvor I stråler som verdens lys. Hold fast i 

Livets fortælling, så jeg kan være stolt 

over jer på Kristus’ Dag, fordi jeg ikke løb 

omsonst og ikke puklede for ingenting.  

Ja, om jeg så selv skulle blive slagtet som 

offer midt under den hellige handling på 

grund af jeres hengivenhed, så glæder jeg 

mig - ja, jeg glæder mig med jer alle 

287 KYRIOS IESOUS KRISTOS. Måske den alleræld-
ste kristne bekendelse. Afsnittet er måske en ældre 
kristen hymne, som Paulus her citerer i lighed 
med hymnen i Kolossenserbrevet kap. 1. 
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sammen. Det skulle I også gøre. Glæd jer 

sammen med mig!  

 

Timotheus og Epafroditos 
4. Jeg håber ved vor herre Jesus på, at jeg 

snart kan sende Timotheus til jer, så også 

jeg må blive opmuntret ved at høre, hvor-

dan I har det. Jeg kender nemlig ingen li-

gesindet, der så oprigtigt vil have omsorg 

for jer. De andre søger alle blot deres eget 

og ikke det med Jesus Kristus. I ved alle-

rede, at han er egnet - at han arbejdede 

som slave for frihedsbudskabet sammen 

med mig – ja, som et barn for sin far. Dels 

håber jeg altså at sende ham, når jeg kan 

overskue min øjeblikkelige situation, og 

dels stoler jeg ved vor Herre på, at jeg også 

selv snart vil komme.  

 

Imidlertid fandt jeg det nødvendigt at 

sende Epafroditos, min bror og medarbej-

der og kampfælle tilbage til jer som jeres 

udsendte tjener for mine ønsker - efter-

som han længtes efter jer alle og var blevet 

dybt bekymret, fordi I havde hørt, at han 

var syg. Og faktisk var han dødssyg, men 

Gud forbarmede sig over ham og ikke over 

ham alene, men også over mig, for at jeg 

ikke skulle have sorg på sorg. Des ivrigere 

var jeg efter at sende ham af sted, så I at-

ter kunne glæde jer, når I så ham, og jeg 

selv slippe for bekymring. Så tag godt 

imod ham i Herren med al mulig glæde og 

hold ham og hans lige højt i ære. På grund 

af arbejdet for Kristus var han døden nær 

– ja, han satte livet på spil for at udfylde 

savnet af jeres hjælpsomhed imod mig. 

 

 
 

 

288 Egentlig: til kødet. 

Om den sande omskærelse 
5. I øvrigt, kære brødre, glæd jer i vor 

Herre. At skrive netop dette til jer, er ikke 

til besvær for mig, men betryggende for 

jer. Vogt jer for hundene, vogt jer for de 

skadelige arbejdere – ja, vogt jer for lem-

læstelsen. For vi er den sande omskæ-

relse, vi, som tjener Gud i kraft af Guds 

ånd og som alene roser os af Kristus Je-

sus og ikke fæster lid til de ydre forhold.288 

Og det, skønt jeg selv kan siges også at 

fæste lid til det ydre. Ja, hvis nogen anden 

mener at kunne fæste lid til det ydre, kan 

jeg det endnu mere. Jeg er jo omskåren på 

ottendedagen - af Israels slægt, Benja-

mins stamme, hebræer af hebræere. I for-

hold til Loven: farisæer - i forhold til Guds 

forsamling: en lidenskabelig forfølger - i 

forhold til retfærdighed for Loven: ulaste-

lig. 

 

Ikke loven, men Kristus 
Men alt det, som dengang for mig var en 

gevinst, det betragter jeg nu på grund af 

Kristus som et tab. Ja, i virkeligheden an-

ser jeg alt for at være et tab i forhold til 

det langt højere, som er i bevidstheden om 

Kristus Jesus som min herre. For hans 

skyld har jeg mistet alt og betragter det 

som det rene affald, for at jeg kunne vinde 

Kristus og anses for at tilhøre ham alene.  

Jeg har jo ikke min retfærdighed fra Lo-

ven, men fra Kristus’ hengivenhed - ret-

færdigheden direkte fra Gud ved hans 

hengivenhed, for at jeg kan være bevidst 

om ham – forstå kraften i hans opstan-

delse og fællesskabet om hans lidelser. 

Ja, jeg gøres ligeværdig med ham gennem 

hans død, så jeg kan nå frem til den vir-

kelige opstandelse fra de døde.  
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Nu er det jo ikke fordi, jeg allerede har for-

stået det hele eller allerede er blevet fuld-

kommen. Jeg søger stadig at begribe, 

hvorfor også jeg er blevet grebet af Kristus 

Jesus. Nej, kære brødre, jeg anser ikke 

mig selv for at have forstået alt. Men ét 

ved jeg dog: samtidig med at jeg ser stort 

på fortiden, stræber jeg efter det, som lig-

ger foran mig. Jeg stormer efter målstre-

gen og sejrsprisen, som er Guds kald fra 

det høje til Kristus Jesus.  

 

Lad os da - alle vi, som tror, vi er så per-

fekte - overveje dette. Og hvis I mener no-

get andet, så skal Gud nok selv åbenbare 

dette her for jer. Gid vi dog, efter at vi er 

kommet så vidt, stadig må vandre den 

samme vej.   

 

Om det verdslige begær 
Kære brødre! Efterlign mig og agt på dem, 

der lever således, så I har et forbillede i os. 

For, som jeg så ofte har sagt til jer og nu 

gentager med tårer: der er mange, der le-

ver som fjender af Kristus’ kors. De ender 

i ødelæggelse. Vommen er deres Gud, og 

de sætter en ære i deres skam. De tænker 

kun på det jordiske. Men vort borgerskab 

er jo i Himlene, hvorfra vi også ivrigt ven-

ter vor befrier: vor herre Jesus Kristus. 

Han vil forvandle vort ydmygede legeme, 

så det bliver ligesom hans strålende le-

geme ved den kraft, hvormed han er i 

stand til at underlægge sig alt.  

6. Derfor, mine elskede og savnede 

brødre, min glæde og min krone: Hold nu 

fast i vor Herre, I elskede. 

 
 
 

 

289 Synzygos betyder medforbunden. 

Personlige anliggender  
Jeg opfordrer Euodia og Syntyke til at 

enes i Herren. Ja, jeg beder også dig, min 

sande medforbundne Synzygos289, om at 

tage dig af de kvinder, der kæmpede med 

mig for frihedsbudskabet sammen med 

både Klemens og mine øvrige medarbej-

dere, hvis navne nu står i Livets Bog.  

Glæd jer altid i Herren!  

Jeg gentager: Glæd jer!  

Må jeres barmhjertighed blive kendt for 

alle mennesker.  

Vor Herre er nær!  

Vær ikke bekymrede for noget,  

men lad til hver en tid jeres andragender  

komme frem for Gud  

gennem anråbelse og takkebøn.  

Så vil Guds fred, som overgår al forstand,  

bevare jeres hjerter og tanker  

i Kristus Jesus.  

 

I øvrigt, kære brødre! Alt, hvad der er 

sandt – hvad der er af betydning, retfær-

digt, ret og elskeligt – alt hvad der tales 

godt om – enhver dyd og enhver ros – det 

skal I tage til jer. Og alt, hvad I lærte og 

modtog af mig og så og hørte, det skal I til 

stadighed gøre. Så vil fredens Gud være 

med jer.  

 

Tak for gaven! 
7. Jeg glædede mig overordentligt i Her-

ren, fordi I allerede igen er blomstret op, 

så I kunne tænke på mig. Det har I også 

gjort før, men I savnede anledning. Jeg 

nævner ikke dette på grund af nogen 

mangel, for jeg har lært at nøjes med det, 

jeg har. Jeg kender både til at være i ringe 

kår og til at have overflod. Ja, jeg er ind-

viet i lidt af hvert – både i at være mæt og 
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i at sulte, i at have overflod og i at savne. 

Alt har jeg kræfter til ved ham, som giver 

mig styrke.  

Nå, men det var nu pænt af jer at gøre fæl-

les sag med mig i min trængsel, kære fi-

lippere! I ved jo nok, at i begyndelsen af 

missionen - dengang jeg ankom fra Make-

donien – da var der ingen forsamling, der 

gjorde fælles sag med mig, når det gjaldt 

udgifter og indtægter - undtagen jer. Ja, 

selv i Thessalonika sendte I mig både én 

og to gange, hvad jeg havde brug for. Det 

er ikke fordi, jeg higer efter nogen gave, 

men jeg higer efter den frugt, som vil falde 

ud til jeres egen fordel.  

Nu har jeg nok i alle ting, ja, jeg har over-

flod. Jeg har fuldt op, efter at jeg gennem 

Epafroditos modtog alt det fra jer: en duft 

af vellugt, et velkomment offer, velbehage-

ligt for Gud.  

Og min Gud skal nok opfylde alle jeres be-

hov i kraft af hans guddommelige rigdom 

i Kristus Jesus. Æret være vor Gud og far 

i evighedernes evigheder. Amen.  

 

Hils alle de hellige, der lever i Kristus Je-

sus! Brødrene, der er her sammen med 

mig, hilser jer. Alle de hellige – især de fra 

Cæsars Hus290 – hilser jer.  

 

Vor herre Jesus Kristus’ nåde være med 

jeres ånd. 

Paulus og Timotheus – Kristus’ Jesus’ sla-

ver.  
  

 

290 Kaísaros oikías - Måske prætoriet. Måske dem 
af kejserens familie. 
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Brevet til Filemon 291 
 

Til Filemon, vor elskede medarbejder –  

til søster Appia - til Arkhippos, vores med-

soldat - og til hele forsamlingen i dit hus.  

 

Nåde være med jer og fred fra Gud vor far 

og vor herre Jesus Kristus! 

 

Jeg takker altid min Gud, når jeg tænker 

på dig i mine bønner - når jeg hører om 

din kærlighed og den hengivenhed, du 

nærer til vor herre Jesus og til alle de hel-

lige. Gid dit fællesskab i hengivenhed må 

blive virksomt i erkendelse af alt godt, 

som findes hos jer, der lever i Kristus Je-

sus.  

Jeg har haft megen glæde og opmuntring 

ved din kærlighed, kære bror, fordi de hel-

liges inderlige bekymring i kraft af dig er 

faldet til ro.  

 

Tag din slave tilbage! 
Selv om jeg ved Kristus er i min gode ret 

til at befale dig, hvad du bør gøre, så vil 

jeg dog hellere på grund af kærligheden 

opmuntre dig. Ja, jeg, Paulus - en gammel 

mand og nu også i lænker på grund af Kri-

stus Jesus - beder dig angående mit barn, 

som jeg i mine lænker har bragt til verden, 

nemlig Onesimos, han som engang var dig 

til ingen nytte, men som nu er både dig og 

mig til god nytte.  

Jeg sender ham tilbage til dig – ham, det 

vil sige mit eget inderste jeg. Egentlig ville 

jeg beholde ham for mig selv, for at han i 

stedet for dig kunne tjene mig, der sidder 

i lænker på grund af frihedsbudskabet, 

 

291 Filemon var åbenbart medlem af forsamlingen i 
Kolossai og ejer af slaven Onesimos. Jf. brevet til 
kolossenserne. 

men jeg ville ikke foretage mig noget uden 

dit samtykke, for at din gode beslutning 

ikke skulle tages som følge af tvang, men 

ganske frivilligt.  

Måske var det derfor, han blev skilt fra dig 

for en tid, så du kunne få ham for altid – 

ikke mere som slave, men som mere end 

en slave: som en elsket bror - ikke mindst 

elsket af mig, men så meget mere af dig i 

det ydre såvel som i vor Herre.  

Hvis fællesskabet med mig ellers betyder 

noget for dig, så tag imod ham, som var 

det mig. Har han gjort dig uret, eller skyl-

der han dig noget, så skriv det på min reg-

ning. Jeg, Paulus, skriver med min egen 

hånd: Jeg betaler!  

For slet ikke at tale om, at du faktisk skyl-

der mig dit liv. Ja, kære bror, det ønsker 

jeg af dig i Herren: bring min indre uro i 

Herren til ophør. 

Jeg har skrevet til dig i tillid til din lydhør-

hed, vel vidende at du vil gøre mere, end 

jeg beder om.  

Bestil med det samme også overnatning 

til mig. Jeg håber jo på at blive frigivet og 

komme til jer i kraft af jeres bønner.  

 

Epafras,292 min medfange i Kristus Jesus, 

hilser dig ligesom mine medarbejdere 

Markus, Aristarkos, Demas og Lukas. 

 

Vor Herre Jesus Kristus’ nåde være med 

din ånd. Amen. 

 

 
  

292 Måske den før omtalte Epafroditos? 
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Brevet til kolossenserne 293 
  

 

Til de hellige i Kolossai,294 de hengivne 

brødre i Kristus Jesus, fra Paulus – ved 

Guds vilje Kristus Jesus’ apostel – og vor 

bror Timotheus. 

 

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far 

og vor Herre Jesus Kristus!  

 

Vi takker altid Gud, vor Herre Jesus Kri-

stus’ far, når vi beder for jer, eftersom vi 

har hørt om jeres tillid til Kristus Jesus og 

om den kærlighed, I har til alle de hellige. 

I håber på det, der er lagt til side til jer i 

Himlene – det, som I allerede har hørt om 

gennem udbredelsen af det sande friheds-

budskab. Dette frihedsbudskab er le-

vende til stede hos jer, og i hele verden 

udbredes det og bærer frugt.  

Det har det også gjort hos jer, lige fra den 

dag, I hørte det og i sandhed erkendte 

Guds nåde, sådan som Epafras, vor el-

skede medslave belærte jer om det. Han 

er en hengiven Kristus’ tjener i vores sted, 

og har redegjort for os om jeres kærlighed 

i ånden.  

2. Derfor er vi heller ikke - lige fra den dag, 

vi hørte om det - ophørt med at bede for 

jer med ønsket om, at I må komme til fuld 

erkendelse af hans vilje med al visdom og 

åndelig indsigt – at I må leve værdigt til 

vor Herres rene velbehag, bære frugt i al 

god gerning og vokse i gudserkendelse, 

styrkes af al kraft ved hans magt og 

 

293 En del teologer anser brevet for at være pseudo-
paulinsk. Det er muligt, men jeg synes nu, det er 
et meget smukt brev, som fint formulerer den pau-
linske revolution i forhold til tidens filosofiske og 
religiøse tendenser. 
294 Kolossai lå et stykke øst for Efesos inde i land-
skabet Frygien – ikke langt fra byerne Laodikea og 

stråleglans, så I tålmodigt holder ud i alt 

med glæde.  

 

Tak til Gud! 
Sig tak til vor far,  

som har gjort jer duelige til at få del i de 

helliges lod –  

i lyset.  

Han, som befriede os fra mørkets magt  

og satte os over i sin elskede søns rige.  

3. Ved ham har vi befrielsen: tilgivelse for 

vore svigt.  

Han er den usynlige Guds billede,  

hele skabningens førstefødte.  

I ham blev alting skabt i Himlene og på 

jorden,  

det synlige og det usynlige,  

kongetroner såvel som riger –  

magter såvel som myndigheder.  

Alt er blevet skabt gennem ham og til 

ham.  

Han er før alle ting, og alting består ved 

ham.  

Han er hovedet på forsamlingens legeme.  

Han er begyndelsen, førstefødt af de døde,  

så han kunne blive den første blandt alle.  

I ham behagede det al væren295 at tage bo-

lig –  

at forsone alt gennem ham til Gud selv – 
296 

at skabe fred ved blodet fra hans kors,  

på jorden såvel som i Himlene.297  

 

4. Selv jer, som engang var fremmedgjorte 

og fjendtligtsindede i onde gerninger, har 

han nu forsonet ved sit jordiske legeme - 

Hierapolis. Byen blev ramt af et ødelæggende jord-
skælv i året 60 e.Kr.  
295 Egentlig: al fylde 
296 Egentlig ’gennem ham til ham’. 
297 Meget tyder på, at Paulus her citerer en ældre 
kristen hymne i lighed med Filipperbrevshymnen i 
Fil. Kap. 2. 
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ved at dø - for at kunne fremstille jer for 

Gud selv som hellige, ulastelige og fri for 

anklage – hvis I ellers forbliver grundfæ-

stede i jeres hengivenhed – ja, urokkelige 

- og ikke fjerner jer fra det håb, friheds-

budskabet har skabt – det frihedsbud-

skab, I har hørt, og som er blevet fortalt 

for al skabningen under Himlen – det, 

som jeg, Paulus, er blevet tjener for. 

 

Forsvar for tjenesten 
5. Nu glæder jeg mig over mine lidelser for 

jeres skyld. Dermed udfylder jeg, hvad der 

endnu mangler af Kristustrængsler på 

mig selv,298 for hans legemes skyld – det 

vil sige forsamlingens. Dens tjener er jeg 

blevet ifølge Guds plan299, og jeg fik tildelt 

den opgave at fortælle jer Guds historie – 

mysteriet, der har været holdt skjult i æo-

ner og generationer, men som nu er blevet 

åbenbaret for hans hellige. Til dem øn-

skede Gud at bekendtgøre, hvad rigdom-

men i glansen fra dette mysterium har be-

tydet for folkene – dette at Kristus for jer 

er håbet om guddommelighed. Det er 

ham, vi forkynder ved at opmuntre og un-

dervise ethvert menneske med al visdom, 

så vi kan fremvise ethvert menneske som 

fuldendt i Kristus. Det slider og slæber jeg 

også for med kraften fra ham, som virker 

så stærkt i mig.  

 

6. Jeg vil, at I skal vide, hvilken kamp, jeg 

kæmper på grund af jer og dem i Laodikea 

og alle dem, der ikke har mødt mig ansigt 

til ansigt - for at deres hjerter må opmun-

tres ved at være bragt sammen i kærlig-

hed, og de derved når til den fulde og hele 

rigdom i form af forståelse og indsigt i 

 

298 Egentlig: på mit kød 
299 oikonomian – egentlig: ’økonomi’eller’hushold-
ning’ 

Guds mysterium – det, som er og bliver 

Kristus.  

I ham er alle visdommens og indsigtens 

skatte gemt. Dette siger jeg, for at ingen 

skal bedrage jer med listig overtalelse. Er 

jeg end fraværende med legemet, er jeg 

dog sammen med jer i ånden, og det glæ-

der mig at se den måde, I indretter jer på 

med jeres urokkelige tillid til Kristus. 

 

Ligesom I altså har taget imod vor Herre 

Jesus Kristus, således skal I også leve i 

ham. I skal grundfæstes og opbygges i 

ham og befæstes i hengivenhed med over-

strømmende taknemmelighed, ganske 

som I er blevet undervist. Pas på, at ingen 

fører jer vild ved hjælp af filosofien, men-

neskelige traditioner og alverdens religio-

ners300 tomme bedrag. Nej, hold jer til Kri-

stus, for i ham er hele guddomsfylden le-

gemligt til stede, og ved ham fylder den 

også jer. Han er overhoved for al magt og 

myndighed.  

 

7. I ham blev også I omskåret med en om-

skærelse. Den blev ikke udført med hån-

den, men ved at afføre jer det jordiske le-

geme – med Kristus’ omskærelse - da I 

blev begravet med ham i dåben, ved hvil-

ken I også blev oprejst med ham i tillid til 

den Guds kraft, der oprejste ham af døde.  

Også jer, som var døde på grund af over-

trædelserne og jeres fysiske forhud, har 

Gud gjort levende sammen med ham ved 

at tilgive os alle overtrædelserne. Ja, han 

udviskede anklageskriftet mod os med 

alle de anklagepunkter, der var var rettet 

imod os. Han har ryddet det af vejen ved 

at sømme det fast til korset.  

300 stoikeia – egentlig: vigtige elementer. Jf. note 
114. 
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Efter at have klædt magterne og myndig-

hederne af til skindet, udstillede han dem 

offentligt ved at føre dem som fanger i tri-

umftog ved ham.   

8. Herefter skal ingen dømme jer på 

grundlag af, hvad I spiser eller drikker el-

ler med henvisning til religiøse fester, ny-

månefejring eller sabbatsoverholdelse, 

som kun er skygger af det kommende. 

Kernen er og bliver Kristus! Lad ingen fra-

tage jer sejrskransen ved at fremture i 

falsk ydmyghed og engledyrkelse, baseret 

på syner – højstemt javel, men inderligt li-

gegyldigt, eftersom man alene bygger på 

sin egen menneskelige logik301 og ikke 

holder fast ved hovedet, Kristus, der sam-

menholder hele legemet ved hjælp af se-

ner og ledbånd, og lader det udvikle sig og 

vokse ved Guds grøde.  

 

Om det jordiske og det himmelske 
Når I nu er døde med Kristus fra alver-

dens religiøse og filosofiske traditioner, 

hvorfor lader I jer så som spillevende men-

nesker styre af forskrifter som disse: ikke 

tage, ikke smage, ikke røre? Det er alt 

sammen dogmer, der går til grunde efter 

brug – menneskeskabte forskrifter og lær-

domme, som har ord for at være visdom, 

men som blot er selvvalgt gudsdyrkelse, 

falsk ydmyghed - selvplageri, hvad der 

ikke er megen ære ved, da det såmænd 

blot handler om at stille det menneskelige 

begær tilfreds.  

Når I altså nu er blevet oprejst med Kri-

stus, så stræb efter det høje, dér hvor Kri-

stus er, siddende ved Guds højre hånd. 

Tænk på det høje – ikke på det, som er på 

jorden. I er jo døde, og jeres liv er blevet 

skjult sammen med Kristus hos Gud. Så 

 

301 Egentlig: hans køds fornuft 

når Kristus – jeres egentlige liv – åbenba-

res, så skal også I åbenbares sammen 

med ham i guddomsglans. 

 

9. Jamen så dræb da de lemmer, der 

trækker jer mod jorden: hor, urenhed, pa-

tetisk og ondt begær og gerrigheden, der 

er ren afgudsdyrkelse. På grund af disse 

ting kommer Guds straf over Syndens 

Sønner.  

Også I vandrede jo engang således, den-

gang I levede under disse forhold. Men nu 

skal I altså aflægge det alt sammen: vrede, 

hidsighed, ondskab, blasfemi, skændig 

snak, der vælter ud af jeres mund. Bedrag 

ikke hinanden, eftersom I har afført jer 

det gamle menneske med alle dets gernin-

ger – men ifør jer det nye menneske, der 

fornyr sig i erkendelse af sin skabers bil-

lede. Her er ikke hellener og judæer, om-

skærelse og forhud, barbar, skyther, 

slave, fri – nej, Kristus er alt i alle!  

Ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og 

elskede, inderlig barmhjertighed, venlig-

hed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. 

Bær over med hinanden og tilgiv hinan-

den, hvis nogen har noget at bebrejde en 

anden. Ligesom vor Herre har tilgivet jer, 

så skal I også gøre det samme.  

Men oveni alt dette kommer kærligheden, 

som er vejen til fuldkommenhed. Lad Kri-

stus’ fred råde i jeres hjerter – dertil blev I 

også kaldet i ét legeme. Og vær så tak-

nemmelige!  

10. Lad fortællingen om Kristus bo i rigt 

mål hos jer.   

Med al visdom skal I undervise og opbygge 

hinanden og yndefuldt synge salmer, 

hymner og åndelige sange af hjertet for 

Gud. Og hvad end I måtte gøre i ord eller 
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handling, så gør det alt sammen i vor 

Herre Jesus’ navn, alt imens I siger tak til 

Gud vor far gennem ham. 

 

Om husholdningen 
Kære koner. I skal indordne jer under je-

res mænd, som det sømmer sig i Herren.  

Kære mænd. I skal elske jeres koner, og I 

må ikke være hårde mod dem.  

Kære børn. Vær lydige mod jeres forældre 

i alt, for det er glædeligt i Herren. 

Kære fædre. Ophids ikke jeres børn, så de 

ikke skal miste modet. 

Kære slaver. Vær i alle forhold lydige mod 

jeres jordiske herrer – ikke kun for et syns 

skyld som dem, der blot vil behage men-

nesker, men med oprigtighed i hjertet i 

ærbødighed for jeres herre. Hvad end I 

gør, så læg jeres sjæl i arbejdet, som var 

det for vor Herre selv og ikke for menne-

sker, I arbejdede. I ved jo, at I fra vor Herre 

til gengæld vil modtage arven. Vær vor 

Herre Kristus’ slaver. Den, der gør uret, vil 

få gengæld for det, han gjorde – der gøres 

ikke forskel på mennesker. 

Kære herrer. I skal behandle slaverne 

med retfærdighed og lighed. I ved jo, at 

også I har en Herre i Himlen. 

 

Afslutning og hilsner 
Vær vedholdende i bønnen med årvågen-

hed og taknemmelighed.  

Bed samtidig også for os, om at Gud må 

åbne fortællingens dør for os, så vi kan 

tale frit om Kristus’ mysterium - på grund 

af hvilket jeg sidder i lænker - så jeg kan 

sige det, der skal siges på bedste måde.  

I skal omgås dem udenfor med visdom, 

mens I udnytter tiden. Lad altid jeres tale 

 

302 Dette brev findes ikke mere, medmindre det er 
det brev, som i Det nye Testamente går under nav-
net Brevet til efeserne.  

være venlig og imødekommende, dog 

krydret med salt, så I ved, hvordan I bør 

svare hver enkelt.  

Tykhikos, min elskede bror og hengivne 

tjener og medslave vil fortælle jer alt om 

mig. Derfor sender jeg ham til jer, så I kan 

blive bekendt med vores forhold, og så 

han kan appellere til jeres hjerter – sam-

men med Onesimos, min hengivne og el-

skede bror, som er én af jeres egne. De vil 

fortælle om alt, hvad der sker her.  

Aristarkhos, min medfange, hilser jer. Det 

samme gør Markus, Barnabas’ fætter – 

ham har I hørt om. Tag godt imod ham, 

når han kommer til jer – også Jesus, der 

kaldes Justus, som hører til de omskårne. 

De er de eneste medarbejdere på Guds 

rige, der har været til opmuntring for mig.  

Epafras hilser jer – han er én af jeres egne, 

Kristus Jesus’ slave, der altid kæmper for 

jer i bønnerne, for at I må stå som fuld-

komne og fuldt forvissede i alt efter Guds 

vilje. Jeg kan bevidne, at han arbejder 

hårdt både for jer og for dem i Laodikea og 

i Hierapolis.  

Lukas, lægen, den elskede, hilser jer - og 

Demas. 

Hils brødrene i Laodikea og hils Nymfa og 

forsamlingen i hendes hus.  

Når dette brev er blevet læst op hos jer, så 

sørg for at det også bliver læst op i forsam-

lingen i Laodikea - og at I også får læst det 

fra Laodikea op.302  

Sig til Arkippos: Agt vel på den tjeneste, 

du modtog i Herren, så du også udfører 

den! 

Hilsen med min egen, Paulus’ hånd. Glem 

ikke mine lænker!  

Nåde være med jer! 
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Brevet til efeserne303 
 

Til de hellige - de hengivne i Kristus Jesus 

- fra Paulus – ved Guds vilje Kristus Je-

sus’ apostel.   

  

Nåde være med jer og fred fra Gud vor far 

og vor Herre Jesus Kristus!  

 

Velsignet være Gud, vor Herre Jesus Kri-

stus’ far,  

som har velsignet os i de himmelske sale  

med al åndelig velsignelse ved Kristus. 

Ved ham har han udvalgt os før verdens 

grundlæggelse  

til at være hellige og ulastelige for hans 

ansigt i kærlighed. 

Han har forudbestemt os til at være hans 

sønner  

gennem Jesus Kristus  

ifølge sin egen viljes beslutning –  

som en lovprisning af hans guddommelige 

nåde. 

Dermed beviste han sin nåde mod os  

ved sin elskede søn. 

I ham har vi frihed ved hans blod -  

tilgivelse for overtrædelserne 

i kraft af hans nådes rigdom,  

som han lod strømme ud over os  

med al visdom og indsigt. 

Han forkyndte os sin viljes mysterium,  

som han havde planlagt til udførelse i ti-

dernes fylde  

ved ham:  

at sammenknytte alt i Kristus –  

 

303 Brevet er næppe til efeserne, som det ellers 
hedder sig, da det efter alt at dømme er skrevet fra 
fængslet i Efesos. Eftersom de fleste håndskrifter 
da heller ikke har en direkte adressat på, er der 
muligvis tale om en rundskrivelse til flere forsam-
linger i provinsen Asien. 
Det er antageligt skrevet nogenlunde samtidig med 
Filipperbrevet, brevet til Filemon og ikke mindst 

det himmelske såvel som det jordiske. 

Ved ham er også vi blevet indsat som ar-

vinger 

ifølge hans faste beslutning -  

som en lovprisning af hans guddoms-

glans. 

Vi havde nemlig sat vort håb til Kristus, 

ved hvem også I har hørt sandhedens ord, 

frihedsbudskabet om jeres frelse. 

I ham blev også I, dengang I blev døbt,304  

beseglet med den hellige ånd, der var lovet 

os. 

Den er forskud på vores arv, 

indtil hans egne kan blive udfriet, 

hans guddomsglans til ære.  

 

2. Derfor – da også jeg har hørt om jeres 

inderlige hengivenhed til vor Herre Jesus 

og om jeres kærlighed til alle de hellige – 

kan jeg ikke takke nok for jer, når jeg tæn-

ker på jer i mine bønner:  

Vor Herre Jesus Kristus’ Gud,  

guddomsglansens fader,  

give jer både visdoms og åbenbarings ånd  

så I kender ham -  

så hjertets øjne må blive oplyste - 

så I indser, hvad det er for et håb,  

han har kaldet jer til -  

hvilken herligheds rigdom,  

hans arv udgør hos de hellige,  

og hvad den overvældende storhed i hans 

magt  

betyder for os, der har fast tillid til hans 

vældige, virksomme styrke. 

Kolossenserbrevet, som det har rigtig meget til fæl-
les med, fra Paulus’ fangenskab i Efesos – antage-
lig i februar 54. Brevet er holdt i en noget mere 
højstemt stil end de øvrige breve, og en del teologer 
anser brevet for at være et senere pseudopaulinsk 
brev. 
304 Egentlig: fik tro (pistis) 
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Det var den, han udøvede ved at oprejse 

Kristus af døde  

og sætte ham ved sin højre hånd i de him-

melske sale –  

højt hævet over alle magter og myndighe-

der,  

kræfter og herskere –  

ja, ethvert navn, der nævnes kan –  

ikke alene i denne tidsalder, men også i 

den kommende.  

Alt lagde han under hans fødder,  

og han gav ham som overhoved over alle 

ting  

til forsamlingen, som er hans legeme –  

ja, selve essensen af ham, der opfylder alt 

i alle.  

 

Frikendt i kraft af Guds nåde 
3. Dette gælder også jer, der var døde i je-

res overtrædelser og synd, som I engang 

levede i ifølge denne verdens tidsånd – 

dengang I adlød herskeren over tomhe-

dens rige – den samme ånd, der nu virker 

blandt Ulydighedens305 Sønner.  

Ja, sådan levede vi alle engang i vort 

verdslige begær, dengang vi lå under for 

kroppens og forstandens vilje, og af natur 

- som alle andre - var vredens børn. Men 

Gud, der er rig på barmhjertighed, har 

med sin store kærlighed, hvormed han el-

skede os – selv om vi var døde på grund af 

overtrædelserne – gjort os levende igen 

sammen med Kristus. 

Af nåde blev I frikendt! For han oprejste 

os sammen med ham, og satte os til bords 

i de himmelske sale med Kristus Jesus, 

så han i kommende æoner kunne bevise 

sin nådes overstrømmende rigdom gen-

nem godhed mod os ved Kristus Jesus. 

 

305 Hvem, der henvises til, vides ikke. 

Ja, af nåde blev I frikendt gennem jeres 

hengivenhed, og det skyldes ikke jer – ga-

ven er Guds. Det skyldes ikke gerninger i 

sig selv, så nogen kunne rose sig, nej, vi 

er hans værk, skabt i Kristus Jesus til 

gode gerninger, der på forhånd er lagt til 

rette af Gud, så vi kunne udføre dem.  

 

Forsoning mellem Israel og folkene 
Husk derfor på, at I engang tilhørte de 

fremmede folk rent bogstaveligt – de, som 

kaldes ’dem med forhud’ af dem, der kal-

des ’de omskårne’ – altså legemligt og rent 

håndgribeligt. På den tid var I uden Kri-

stus, udelukkede fra borgerskab i Israel, 

fremmede overfor forjættelsens pagter – 

uden håb og uden Gud i verden. Men nu 

er I en del af Kristus - I, som engang var 

langt borte, er kommet ganske nær i kraft 

af Kristus’ lidelse og død.306  

Ja, han er vor fred, for han forenede Israel 

og folkene ved at nedbryde den mur, som 

adskiller – fjendskabets mur. Med sit eget 

legeme afskaffede han Loven med alle 

dens påbud og forskrifter, så han ved 

egen kraft kunne omskabe de to til ét nyt 

menneske - og dermed stifte fred. På kor-

set forsonede han dem begge med Gud, og 

dræbte dermed fjendskabet. Og han kom 

og forkyndte frihedsbudskabet om fred for 

jer, der var langt borte og fred for dem, der 

var ganske nær, så gennem ham har vi 

begge i én og samme ånd fået fri adgang 

til vor fader.  

Så er I da ikke længere fremmede og ud-

lændinge. Nej, I er medborgere sammen 

med de hellige og tilhører Guds husstand 

– opbygget på de udsendtes og profeternes 

grundvold med Jesus Kristus selv som 

hovedhjørnesten. I ham sammenføjes hele 

306 Egentlig: blod. 
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bygningen og vil vokse til et helligt tempel 

for vor Herre, og i fællesskab med ham op-

bygges også I til en Guds bolig i ånden.  

Paulus’ mission 
4. Dette er grunden til, at jeg, Paulus, Kri-

stus’ fange for jeres skyld, kære folk …  ja, 

I har jo nok hørt om den forvalteropgave, 

Gud i sin nåde har givet mig vedrørende 

jer. Ifølge en åbenbaring blev det myste-

rium bekendtgjort for mig, som jeg oven-

for kort har beskrevet. Mon ikke I, når I 

læser det, kan begribe min indsigt i Kri-

stus’ mysterium. I generationer er det 

ikke blevet forkyndt for menneskenes 

sønner, sådan som det nu ved ånden er 

åbenbaret for hans hellige apostle og pro-

feter. Det er dette, at de fremmede er med-

arvinger - af samme legeme og med 

samme andel af forjættelsen i Kristus Je-

sus i kraft af det frihedsbudskab, som jeg 

er blevet tjener for.  

Det var den gave, som blev skænket mig i 

form af Guds nåde, som følge af hans 

mægtige indgriben. Ja, mig - den allerrin-

geste af alle - blev denne nådens gave 

skænket: at forkynde frihedsbudskabet 

for de fremmede om Kristus’ uransagelige 

rigdom og at oplyse alle om formålet med 

det mysterium, som var blevet holdt skjult 

siden tidernes morgen hos den Gud, som 

har skabt alt. På den måde kunne Guds 

mangfoldige visdom nu gennem forsam-

lingen blive forkyndt for magterne og 

myndighederne i himmelrummet.  

Således var det forsæt fra tidernes mor-

gen, som Gud fuldførte i Kristus Jesus vor 

Herre. I ham har vi frimodighed og tillids-

fuld adgang til Gud gennem Jesus’ tro-

fasthed.307  

 

307 Er det Jesus’ trofasthed, der skaffer mennesket 
frimodig adgang’ til Gud, eller er det menneskets 
egen? Sprogforskere mener det første – mange 

Derfor beder jeg om, at I aldrig mister mo-

det på grund af mine trængsler for jeres 

skyld – de er sådan set en ære for jer …  

5. Nå, men dette er altså grunden til, at 

jeg bøjer mine knæ for vor fader, fra hvem 

enhver patriarkalsk familie  

i himmel og på jord har sit navn.  

Må han efter sin guddommelige rigdom 

give jer,  

at I med kraft må styrkes ved hans ånd  

i det indre menneske –  

at I må lade Kristus bo med hengivenhe-

den  

i jeres hjerter, 

rodfæstede – ja, grundfæstede i kærlighed 

–  

at I må få styrke til - sammen med alle de 

hellige - 

at begribe bredden og længden og højden 

og dybden  

og begribe Kristus’ kærlighed,  

som overgår al forstand –  

at I må blive fyldt med hele Guds fylde.  

Ham, som formår over al måde at gøre 

langt ud over,  

hvad vi beder om eller forstår,  

med den kraft, der virker i os –  

ham tilhører æren i forsamlingen  

og i Kristus Jesus  

gennem alle slægter  

i evighedernes evigheder. Amen. 

 

Enhed i forskellighed 
6. Så formaner jeg jer da – den fangne i 

Herren – til at leve værdigt i henhold til 

det kald, hvormed I blev kaldet. Bær over 

med hinanden i kærlighed med sand yd-

myghed og mildhed - med tålmodighed. 

Stræb efter at bevare åndens enhed i 

teologer og de autoriserede bibeloversættelser det 
andet. Jeg tror på sprogforskerne. 
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fredens bånd. Der er ét legeme og én ånd, 

ligesom I også blev kaldet til ét håb ved 

jeres kald. Der er én Herre, én tro, én dåb, 

én Gud, som er alles fader - han, som er 

over alle, gennem alle og i alle. Til hver en-

kelt af os blev evnerne givet alt efter Kri-

stus’ tilmålte gave. Derfor hedder det:  

”Han steg op til det høje,  

tog fangenskabet til fange  

og gav menneskene gaver.”  

Men hvad betyder dette, at han ”steg op” 

andet end, at han også steg ned til jordens 

lavere egne? Han, som steg ned, er også 

ham, der steg op – højt over alle himle – 

for at han kunne opfylde alt. Og nogle 

gjorde han til apostle, andre til prædikan-

ter, nogle til missionærer308 andre igen til 

hyrder309 og lærere – alt sammen med 

henblik på at gøre de hellige egnede til for-

målet med deres tjeneste: at opbygge Kri-

stus’ legeme, indtil vi alle når frem til et 

tillidsfuldt fællesskab i erkendelsen af 

Guds søn – ja, når frem til at blive som en 

fuldvoksen mand, der er nået til moden-

heds alder gennem Kristus’ fylde.  

 

Om det nye menneske 
Så er vi ikke længere som spædbørn, der 

kastes hid og did af bølger og blæst fra 

menneskers tilfældige lærdomme, når de 

fremturer med deres systematiske vildfa-

relse. Nej, lad os i sandhed og i kærlighed 

leve op til ham, som er hovedet: Kristus. 

Fra dette hoved sammenføjes hele legemet 

harmonisk og holdes sammen ved hjælp 

at alle slags ledbånd, alt efter hvert enkelt 

leds funktion, så legemet kan vokse – til 

opbyggelse af sig selv i kærlighed.   

 

 

308 Egentlig: euaggelistas – altså dem, der forkyn-
der evangeliet. 

7. Dette siger jeg altså og vidner om som 

levende i vor Herre: I skal ikke mere leve, 

sådan som de fremmede ellers lever med 

deres tomme sind. De er formørkede i de-

res tanker, fremmedgjorte fra livet i Gud 

på grund af den uvidenhed, der er i dem 

som et resultat af deres hjerters hårdhed. 

De er afstumpede og har i deres begær 

overgivet sig selv til skamløshed og uren-

hed under alle former.  

Men sådan har I ikke lært om Kristus, så 

sandt som I har hørt om ham og er blevet 

undervist i ham om, hvad der er sandhed 

i Jesus selv: at I skal aflægge jeres tidli-

gere liv - det gamle menneske, der fordær-

ves af bedragerisk begær, og fornyes i je-

res sinds ånd – iklædes det nye menne-

ske, der blev skabt af Gud til retfærdighed 

og sand ærefrygt.  

Aflæg derfor løgnen og tal alle sandhed 

med jeres medmennesker - vi er jo hinan-

dens lemmer. Bliv bare vrede, men svigt 

aldrig dit medmenneske, og lad ikke solen 

gå ned over jeres vrede. Giv ikke djævelen 

det mindste råderum. Den, der stjæler, 

skal ikke mere stjæle – lad ham hellere 

slide i det og bruge sine hænder til noget 

fornuftigt, så han har noget at give af til 

den trængende. Lad ingen fordærvet snak 

udgå af jeres mund – nej, om noget så et 

godt ord til fornøden opbyggelse til glæde 

for dem, der hører det. Fornærm aldrig 

Guds hellige ånd. I den blev I beseglede til 

Udfrielsens Dag. Lad al bitterhed, raseri 

og vrede, skrig og skrål og spot ligge jer 

fjernt sammen med alt ondt. Vær venlige 

mod hinanden og barmhjertige, så I tilgi-

ver hinanden, ligesom Gud også tilgav jer 

i Kristus. 

309 poimenas – på latin: pastores, altså dem, der 
vogter hjorden (forsamlingen). 
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Om det nye liv 
Så bliv da Guds egne efterlignere som el-

skede børn. I skal leve i kærlighed, sådan 

som også Kristus elskede os og overgav 

sig selv for vores skyld som en gave – et 

offer til Gud til en duft af vellugt. 

8. Men al slags hor og urenhed eller begær 

må end ikke nævnes iblandt jer. Det søm-

mer sig ikke for hellige. Det gælder også 

uanstændighed og tåbelig snak eller 

dumme vittigheder, som ikke er passende 

– så hellere takkebøn! Dette skal I vide og 

forstå, at ingen horebuk eller uren eller 

gerrig – det vil sige afgudsdyrker – har lod 

og del i Kristus’ og Guds rige.  

Lad ingen føre jer på vildspor med tomme 

ord. Det er på grund af den slags, Guds 

straf kommer over Ulydighedens Sønner. 

Dem skal I altså ikke have noget at gøre 

med. For engang var I mørke, men nu er I 

lys - levende i vor Herre. I skal leve som 

lysets børn, for lysets frugt findes i al god-

hed, retfærdighed og sandhed. Tænk på, 

hvad der er velbehageligt for Gud og tag 

ikke del i mørkets golde gerninger – nej, 

gå hellere imod dem, for hvad de foretager 

sig i det skjulte, er det skammeligt blot at 

nævne. Alt, hvad der afsløres af lyset, 

kommer for en dag, ja, alt, hvad der kom-

mer for dagen, er lys. Derfor hedder det: 

”Vågn op, du som sover. Stå op fra de døde 

og lad Kristus lyse på dig.” 

 

Se derfor nøje til, hvordan I lever – ikke 

som ukloge, men som vise. Udnyt den 

gunstige tid, for dagene er onde. Vær der-

for ikke ubetænksomme, men forstå, 

hvad der er Guds vilje. Drik jer ikke fulde 

i vin – det fører til udsvævelse – nej, lad 

 

310 Psalmois betyder egentlig sange, akkompagne-
ret af et strengeinstrument 

jer fylde af ånd og tal til hinanden med 

salmer,310 hymner og åndelige sange, så I 

synger og spiller af hjertet for vor Herre. 

Sig altid tak til Gud, vor far for alle ting i 

vor Herre, Jesus Kristus’ navn. 

 

Om husholdningen 
9. I bør altid bøje jer for hinanden i ære-

frygt for Kristus. 

Konerne bør bøje sig for deres mænd som 

for vor Herre, for manden er konens ho-

ved, ligesom Kristus er forsamlingens ho-

ved og sit eget legemes befrier. Ja, ligesom 

forsamlingen bøjer sig for Kristus, således 

skal også konerne bøje sig for deres mænd 

i alt.  

Kære mænd! Elsk jeres koner, ligesom 

også Kristus elskede forsamlingen og 

overgav sig selv for den for at helliggøre 

den ved at rense den i renselsesbadet311 i 

kraft af fortællingen. Dermed kunne han 

fremstille forsamlingen for sig selv med 

ære, uden plet eller rynke eller lignende 

ting, men hellig og fejlfri. Således skylder 

mændene at elske deres koner som deres 

egne legemer. Den, som elsker sin kone, 

elsker sig selv, for ingen har nogen sinde 

afskyet sit eget legeme. Tværtimod giver 

han det næring og værner om det, ligesom 

også Kristus gør det med forsamlingen, 

fordi vi er lemmer på hans legeme.  

Derfor skal et menneske forlade sin far og 

mor og knytte sig til sin kone, og de to skal 

være ét legeme.  

Dette mysterium er stort – jeg mener dét 

om Kristus og forsamlingen. Men altså 

enhver af jer bør elske sin kone som sin 

egen, så konen kan respektere sin mand.  

311 Dåben? 
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Kære børn! Adlyd jeres forældre – dette er 

nemlig ret for Gud. Ær din far og din mor! 

Dette er det første bud, der er knyttet et 

løfte til: for at det må gå dig godt, og du må 

leve længe på jorden. Og kære fædre! Op-

hids ikke jeres børn, men opdrag dem un-

der Guds opdragelse og vejledning. 

Kære slaver! Adlyd jeres verdslige herrer 

med frygt og bæven - med hjertelig oprig-

tighed, som om det var Kristus selv, I ad-

lød. Ikke for et syns skyld som dem, der 

blot vil behage mennesker, men som sla-

ver af Kristus, der gør Guds vilje af hele 

jeres sjæl - med velvilje, som om I sled i 

det for vor Herre selv og ikke for menne-

sker. I ved jo, at enhver, der gør noget 

godt, vil få det igen fra vor Herre, hvad en-

ten han er slave eller fri.  

Og kære herrer! Gør det samme mod dem 

uden at true dem. I ved jo, at deres og je-

res Herre er i Himlene, og der findes ikke 

personsanseelse hos ham. 

 

Om kampen 
10. For øvrigt, så hent styrke i vor Herre 

og hans vældige kraft. Ifør jer Guds fulde 

udrustning, så I kan stå fast mod djæve-

lens anslag.312 For os står kampen nemlig 

ikke imod kød og blod, men imod mag-

terne og myndighederne – ja, mod ver-

densmagterne i dette mørke – mod ond-

skabens ånd i selve himmelrummet. Tag 

derfor Guds fulde udrustning på, så I kan 

stå imod på den onde dag og bestå efter at 

have gennemført alt.  

Så stå med sandheden spændt som bælte 

om lænden, iført retfærdigheden som 

brynje og som sko på fødderne kampbe-

redthed for frihedsbudskabet om fred. 

Løft frem for alt hengivenhedens skjold, 

 

312 methodeias – ’metoder’. 

hvormed I kan slukke alle den Ondes 

brændende pile. Tag imod frelsens hjelm 

og åndens sværd, som er Guds fortælling. 

Afslutning  
Til enhver tid - under al slags anråbelse 

og bøn i ånden, skal I våge med al udhol-

denhed og bøn for alle de hellige – også for 

mig - så fortællingen må blive lagt mig i 

munden, og jeg frimodigt tør afsløre hem-

meligheden bag frihedsbudskabet. På 

grund af det sidder jeg nu som sendebud 

i lænker! – ja, gid jeg dog på trods af dem 

tør tale frimodigt, sådan som jeg bør tale!  

 

Nå, men for at også I kan vide noget om, 

hvordan jeg har det, og hvad jeg går og la-

ver, vil I blive gjort bekendt med det alt 

sammen af Tykhikos, den elskede bror og 

hengivne tjener i Herren. Jeg har sendt 

ham til jer, så I kan blive bekendt med vo-

res forhold, og så han kan opmuntre jeres 

hjerter.  

 

Fred være med brødrene  

og kærlighed og hengivenhed fra Gud vor 

far  

og vor Herre Jesus Kristus.  

Nåde være med alle,  

der elsker vor Herre Jesus Kristus,  

i al evighed.313 Amen. 
 
 

  

313 en aftharsia – egentlig: i uforkrænkelighed 
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Brevet til galaterne 314 
 

Til forsamlingerne i Galatien fra Paulus – 

apostlen, der ikke er udsendt af menne-

sker eller i kraft af noget menneske, men 

i kraft af Jesus Kristus selv og Gud Fader, 

der oprejste ham af døde – og fra alle de 

brødre, der er her sammen med mig. 

 

Nåde være med jer og fred fra Gud vor far 

og vor Herre Jesus Messias,  

som hengav sig selv for vore svigt  

for at udfri os af den nuværende onde tid,  

sådan som det er vor Guds og fars vilje.  

Ham tilhører æren i evighedernes evighe-

der. Amen!   

 

Jeg undrer mig såre over, at I så hurtigt 

vender jer bort fra ham, der kaldte jer ind 

i Kristus’ nåde, og vender jer mod en gan-

ske anden ’glædelig nyhed’ - og det skønt 

der ikke findes nogen anden. Der er åben-

bart nogen, der forvirrer jer, og som ven-

der op og ned på frihedsbudskabet om 

Kristus. Men om så vi selv eller en engel 

fra Himlen fortalte frihedsbudskabet i 

strid med den vidunderlige nyhed, vi alle-

rede har fortalt jer – så skal han da være 

forbandet! Ja, jeg gentager: hvis nogen 

forkynder frihedsbudskabet for jer i strid 

med det, I allerede har modtaget – forban-

det være han!  

Er det nu mennesker, jeg prøver at over-

bevise, eller er det måske Gud? Eller for-

søger jeg blot at behage mennesker? Ja, 

hvis jeg stadigvæk gerne ville behage 

 

314 Galatien var dels en romersk provins og dels et 
område i det nuværende centrale Anatolia i Tyr-
kiet. Galaterne var indvandrede keltere fra 4. årh. 
f. Kr.  

mennesker, så var jeg jo ikke Kristus’ 

slave.  

1. I skal nemlig vide, kære brødre, at det 

frihedsbudskab, som er blevet forkyndt af 

mig, ikke er menneskeværk, for jeg har 

som sagt ikke modtaget det fra noget 

menneske, men direkte gennem Jesus 

Kristus’ egen åbenbaring.  

 

Om Paulus’ apostolat 
I har nok hørt om min fortid, dengang jeg 

var i judaismens315 klør, hvordan jeg ud 

over al rimelighed forfulgte Guds forsam-

ling og gjorde, hvad jeg kunne, for at ud-

rydde den - hvordan jeg gik langt videre i 

judaismen end mange jævnaldrende i min 

generation og var langt mere fanatisk med 

hensyn til mine forfædres overleveringer.  

Men dengang det behagede Gud - som 

havde udvalgt mig allerede fra moders liv, 

og som nådigt kaldte mig ved at åbenbare 

sin søn for mig - at jeg skulle forkynde 

budskabet om ham blandt folkene, da 

spurgte jeg ikke fluks kød og blod til råds. 

Ej heller drog jeg op til Jerusalem til dem, 

der var apostle, før jeg selv blev det. Nej, 

jeg drog bort til Arabien, og vendte så igen 

tilbage til Damaskus. Senere, efter tre år, 

drog jeg endelig op til Jerusalem for at 

lære Kefas at kende, og jeg blev hos ham i 

et par uger. Men de andre apostle traf jeg 

ikke – undtagen selvfølgelig Jakob, vor 

Herres bror. Og jeg lyver ikke. Gud selv er 

mit vidne på det, jeg her skriver til jer.  

Senere rejste jeg så til Syrien og Kilikien, 

men forsamlingerne i Judæa var jeg gan-

ske ukendt for. De hørte kun noget om, at 

han, som førhen forfulgte os, nu pludselig 

315 ioudaismos - normalt oversat med jødedom, 
men judaismen synes at være en rabiat farisæisk 
retning indenfor jødedommen. 
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forkyndte det samme tillidsfulde, glade 

budskab, som han før ville udrydde. Og 

de priste Gud på grund af mig.  

    

2. Det var først omkring fjorten år senere, 

jeg atter drog op til Jerusalem sammen 

med Barnabas og jeg tog også Titus med. 

Det var ifølge en åbenbaring, jeg drog 

derop, og jeg fremlagde for dem - særligt 

for de ansete – det frihedsbudskab, jeg 

forkynder blandt folkene, så jeg ikke 

skulle løbe - eller have løbet forgæves.  

Der var i øvrigt nogle falske brødre, der 

havde sneget sig ind for at udspionere den 

frihed, vi har i Kristus Jesus, så de kunne 

slavebinde os igen. Men dem lå vi ikke un-

der for så meget som et øjeblik, for at 

sandheden om frihedsbudskabet må for-

blive urokkelig hos jer. Og end ikke min 

ledsager Titus, der er hellener, blev tvun-

get til at lade sig omskære. Og fra dem, 

der blev anset for at være noget - hvad de 

var engang, er mig ligegyldigt - hos Gud er 

der jo ingen personsanseelse – fra dem 

modtog jeg heller intet nyt. Tværtimod. Da 

de indså, at jeg har fået betroet at fortælle 

frihedsbudskabet til dem med forhud lige-

som Petrus gør det blandt de omskårne 

(den samme, som gav Petrus magt til at 

være udsendt til de omskårne, gav jo også 

mig magt til at være det blandt folkene), 

og da de erfarede den nådegave, jeg har 

modtaget - gav Jakob og Kefas og Johan-

nes (det var dem, der blev anset for at 

være søjler) mig og Barnabas håndslag på 

 

316 Jeg tillader mig generelt at bruge ordene ’fri-
kendes’ og ’frifindes’ i stedet for det gængse ’ret-
færdiggøres’, som ellers er den direkte oversættelse 
af det græske dikaioutai. Der er i alle tilfælde tale 
om retssprog, men ’frifindelsen’ er måske umiddel-
bart mere begribelig end ’retfærdiggørelsen’, der vel 
i dag mest bruges om mig selv, når jeg skal retfær-
diggøre – dvs. ’forklare’ en handling, der er kom-
met under anklage. Retfærdiggørelsen eller 

den fællesaftale, at vi skulle gå til folkene, 

mens de skulle gå til de omskårne.  

Blot skulle vi huske på de fattige, og dette 

har jeg jo selv netop bestræbt mig på at 

gøre.  

 

Frikendt gennem Jesus’ hengivenhed 
3. Men dengang Kefas så kom til Antiokia, 

modsagde jeg ham lige op i hans åbne an-

sigt – fordømt som han var. For før der 

kom nogen fra Jakob, spiste han nemlig 

gerne sammen med folkene, men da de så 

kom, undslog han sig og skilte sig ud fra 

dem af frygt for de omskårne. Også de an-

dre judæere hyklede med ham, så selv 

Barnabas blev inddraget i deres hykleri.  

Men da jeg indså, at de ikke levede i over-

ensstemmelse med det virkelige indhold 

bag frihedsbudskabet, sagde jeg til Kefas 

i alles påhør:  

”Når du, som selv er judæer, lever ganske 

som fremmede folk og slet ikke som judæ-

erne, hvordan kan du da tvinge disse folk 

til at blive som judæere?”  

Vel er vi ifølge sagens natur judæere, og 

ikke lovløse af fremmed herkomst - og dog 

ved vi meget vel, at et menneske ikke fri-

kendes316 i kraft af lovoverholdelse, men i 

kraft af Jesus Kristus’ hengivenhed317, og 

så har vi også den tillid til Kristus Jesus, 

at vi bliver frifundet i kraft af Kristus’ hen-

givenhed og ikke ved nogen nok så lovly-

dige handlinger. Gennem lovlydige hand-

linger bliver ingen i hele verden318 frifun-

det. 

frifindelsen gennem Kristus’ trofasthed er et afgø-
rende kernebegreb i Paulus’ teologi, eftersom det 
eliminerer det monopol på adgangen til Gud, jø-
derne ellers havde i kraft af Moseloven og ikke 
mindst dens overholdelse.  
317 Pistis Jesou Kristou. Genitiven kan også over-
sættes hengivenhed til Jesus Messias, eller ’tro på’ 
Jesus Messias, om man vil. 
318 Egentlig: pasa sarx - alt kød 
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Hvis nu vi selv blev anset for at være skyl-

dige, fordi vi således søger at blive frifun-

det i kraft af Kristus - jamen, så var Kri-

stus vel medhjælper for synden? Nej, 

langtfra. For hvis jeg nu genetablerer den 

lovoverholdelse, som jeg lige har brudt 

ned, fremstår jeg jo selv som overtræder. 

Jeg er nemlig død for loven netop i kraft af 

loven selv, så jeg kan leve frit for Gud. Ja, 

jeg er for så vidt blevet korsfæstet sam-

men med Kristus. Det er altså ikke mere 

mig selv, der lever, men Kristus lever i 

mig. Som jeg nu lever her i denne verden, 

lever jeg i tillid til Guds søn - han, som 

elskede mig og udleverede sig selv for min 

skyld. Jeg ophæver på ingen måde forso-

ningen fra Gud, for hvis der er frelse gen-

nem Loven, ja, så var Kristus død om-

sonst.  

 

4. Åh, I tåbelige galatere! Hvem har dog 

forhekset jer – I, som fik Jesus Kristus ud-

penslet for jeres øjne som korsfæstet? Lad 

mig blot forstå dette ene: Modtog I ånden 

i kraft af lovlydige gerninger, eller var det 

ved at lytte hengivent? Er I da så tåbelige? 

Vil I nu fuldende i materien, hvad I be-

gyndte i ånd? Har I virkelig gennemgået 

så meget til ingen nytte? Hvis det da er til 

ingen nytte! Gad vide, om han, der sender 

ånden over jer og udvirker mirakler 

iblandt jer, gør det på grund af jeres lov-

lydige gerninger - eller mon dog ikke det 

er fordi, I lytter med opmærksomhed?  

 

Om frimodighed i forhold til lovover-
holdelse 
Tænk på Abraham, der hengav sig til Gud 

og derfor blev anset for retfærdig.  

 

319 spermati – egentlig: med hans sæd 

5. I må altså forstå, at de hengivne, netop 

de er Abrahams sønner. Skriften forudså 

jo, at det er i kraft af deres hengivenhed, 

Gud frikender folkene, idet han på for-

hånd fortalte frihedsbudskabet for Abra-

ham:  

”I dig skal alle folkene velsignes!”  

Således velsignes de hengivne sammen 

med den hengivne Abraham.  

6. De, som lever i kraft af lovlydige gernin-

ger, er alle under forbandelse; der står jo 

skrevet: 

”Forbandet er enhver, som ikke holder sig 

til alt,  

hvad der er nedskrevet i lovbogen,  

så han handler derefter”.  

At ingen frikendes i kraft af Guds lov, er 

klart, for den retfærdige skal leve i kraft af 

sin hengivenhed. Loven bygger ikke på 

hengivenhed, men ”den som overholder 

den, skal leve ved den”. Kristus har købt 

os fri fra Lovens forbandelse ved selv at 

blive en forbandelse for vores skyld. Der 

står jo skrevet: ”Forbandet er enhver, som 

hænger på et træ.” Således kunne Abra-

hams velsignelse komme folkene til gode i 

Jesus Kristus, og vi kunne tage imod det, 

som ånden lover os med inderlig hengi-

venhed.  

 

Loven som opdrager 
7. Kære brødre. Jeg taler om menneske-

lige forhold. Ingen ophæver jo et menne-

skes forkyndte testamente eller føjer no-

get til, men aftalen blev indgået med Abra-

ham og med hans efterkommer.319 Der ta-

les ikke om efterkommerne, som om de 

var mange, men om én: ”… og din efter-

kommer”. Og det er Kristus. Jeg hævder 

altså, at et testamente, som på forhånd er 
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forkyndt af Gud, det kan den lov, som blev 

til 430 år senere, ikke ophæve med hen-

blik på at annullere det, der dengang blev 

stadfæstet. For hvis arven fås ved hjælp af 

Loven, er aftalen jo ligegyldig. Og Gud gav 

altså Abraham arven i kraft af en aftale.  

Men hvorfor kom Loven så i det hele ta-

get? Ja, den kom til på grund af overtræ-

delserne, indtil den omtalte efterkommer 

dukkede op - formidlet ved engle, ved en 

mæglers hånd. Mægleren er jo ikke kun 

til for den ene part – kun Gud er én!  

Er Loven så imod Guds aftaler? På ingen 

måde! Jo, hvis der fandtes en lov, der 

magtede at give liv, så kom der virkelig fri-

findelse ved Loven, men nu har Skriften 

selv stemplet alt som synd, så løftet i kraft 

af Jesus Kristus’ hengivenhed kunne 

skænkes de hengivne. Før hans hengiven-

hed blev åbenbar, blev vi altså holdt fast 

under Lovens opsyn, indtil hans hengi-

venhed blev åbenbaret, og på den måde er 

Loven for os blevet en opdrager til Kristus, 

så vi kunne blive frikendt i kraft af hans 

hengivenhed. Men efter at hans hengiven-

hed er åbenbaret, er vi ikke længere under 

opdrager, for nu er I alle blevet Guds søn-

ner gennem Kristus Jesus’ hengivenhed. 

For alle I, som blev døbt til Kristus, har 

også iført jer Kristus. Og så er der ikke ju-

dæer eller hellener - ikke slave eller fri - 

ikke mand og kvinde320, for alle tilhører I 

Kristus Jesus, og hvis I tilhører Kristus, 

så er I jo dermed Abrahams efterkommere 

- arvinger i henhold til aftalen.   

 

320 Karen Armstrong antyder, at denne grænsened-
brydende frihedserklæring blev udtalt – eller må-
ske ligefrem råbt – ved dåben som en del af ritua-
let. 
321 ta stoikeia tou kosmou – egentlig: verdens væ-
sentlige ting. Religion og filosofi velsagtens. Loven 
bredt forstået. 

Slaver eller frie sønner af huset? 
8. Det, jeg mener, er, at så længe arvingen 

er umyndig, er han ikke væsensforskellig 

fra en slave, selv om han i virkeligheden 

er alles Herre. Nej, han er under opsyns-

mænd og husholdere indtil den dag, hans 

far har fastsat. Således var det også med 

os, dengang vi som umyndige var blevet 

gjort til slaver under alverdens religio-

ner.321 Men da tiden var moden, udsendte 

Gud sin søn - født af en kvinde, født under 

Loven – for at han skulle løskøbe dem, 

som var under Loven, så vi kunne få sta-

tus som sønner af huset. Og fordi I er søn-

ner af huset, sendte Gud sin søns ånd ind 

i vore hjerter med råbet: Abba (far!).322  

Derfor er du ikke mere slave, men søn af 

huset, og er du søn af huset, er du ved 

Gud også arving! 

Dengang I ikke kendte den sande Gud, 

var I slaver under alle dem, som ifølge sa-

gens natur ikke var guder. Men nu, hvor I 

har lært den sande Gud at kende – eller 

rettere: er blevet kendt af den sande Gud 

– hvordan kan I da på ny vende tilbage til 

de slatne og elendige religioner323, I øn-

sker at være slaver for ved nøje at over-

holde helligdage og særlige fastemåne-

der324 - særlige tider og årlige begivenhe-

der?  

Nej, jeg er bange for, at jeg nok har slidt 

med jer til ingen nytte. 

 

Bliv som jeg, for også jeg er som I, kære 

brødre. Jeg beder jer! I har jo ikke på 

322 Abba er et aramæisk ord for ’far’. Muligvis en 
del af dåbsritualet? 
323 stoikeia - Jeg mener, Paulus her gør op med 
den religiøse praksis, der retter sig mod denne ver-
dens religioner og ideologier – herunder jødedom-
men, kejserdyrkelsen og galaternes tidligere religi-
oner. 
324 Egentlig bare ’måneder’. 
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nogen måde gjort mig uret, men I ved ud-

mærket godt, at jeg var syg og elendig, da 

jeg første gang forkyndte det gode bud-

skab for jer, og I lod jer ikke friste af min 

svaghed til at ringeagte mig endsige da 

vrænge ad mig – nej, I modtog mig som en 

Guds engel, ja, som Kristus Jesus selv.  

Ak, hvor er nu jeres lovprisning? Jeg kan 

forsikre jer om, at hvis det var muligt, 

havde I såmænd revet jeres øjne ud og for-

æret mig dem. Og nu er jeg så åbenbart 

blevet jeres fjende blot ved at sige sandhe-

den til jer.  

De andre søger ivrigt efter at overtale jer, 

og det ser ikke særlig kønt ud, for de vil 

udelukke jer, blot for at I skal længes efter 

dem. Det er vel nok smukt at hige efter det 

gode til hver en tid, og ikke kun, når jeg 

er til stede iblandt jer. Ak, mine kære 

børn, som atter engang giver mig fødsels-

veer, indtil Kristus endelig omsider måtte 

tage skikkelse i jer. Hvor ville jeg gerne 

være sammen med jer lige nu, så jeg 

kunne forklare mig på ny, for jeg er virke-

lig i vildrede med jer.  

 

9. Sig mig engang, I som så gerne vil være 

under Loven, hører I slet ikke Loven? Der 

står jo skrevet, at Abraham fik to sønner - 

én med tjenestepigen og én med den frie 

kvinde. Tjenestepigens blev født på vanlig 

vis, men den frie kvindes i kraft af Guds 

løfte. Det er et godt billede, for det svarer 

til de to aftaler – den ene fra Sinajbjerget, 

som er Hagar325, der fødte afkom til sla-

veri. Ja, Hagar er godt nok Sinajbjerget i 

Arabien, men det svarer til det nuværende 

Jerusalem, der er slavebundet sammen 

med sine børn. Men det himmelske 

 

325 Tjenestepigens navn 

Jerusalem er frit, og hun er vores mor. 

Der står jo skrevet:  

”Glæd dig du golde, som ikke kan føde;  

bryd ud i jubel, for dine børn skal blive 

mange,  

til fortrydelse for hende, der nu ligger hos 

din mand”.   

Og I, kære brødre, I er børn i kraft af løftet 

om Isak326.  

Men ganske som dengang, hvor han, der 

var blevet født på vanlig vis, jagtede ham, 

der var blevet født af ånd, sådan er det 

også nu. Og hvad siger Skriften?  

”Kast tjenestepigen og hendes søn uden-

for,  

for tjenestepigens søn skal under ingen 

omstændigheder arve sammen med den 

frie kvindes søn.”  

Derfor, kære brødre: vi er ikke tjenestepi-

gens, men den frie kvindes børn.  

Til den frihed har Kristus befriet os, så stå 

nu fast og lad jer ikke på ny spænde for 

slaveriets vogn.   

 

Om omskærelsen 
10. Hør nu her! Jeg, Paulus, siger ligeud 

til jer: hvis I lader jer omskære, vil Kristus 

intet gavne jer! Jeg siger det igen til et-

hvert menneske, der omskæres, at han er 

skyldig at overholde hele Loven. I har intet 

med Kristus at gøre, alle I som kendes ret-

færdige gennem Loven; I er simpelt hen 

gået glip af forsoningen. Vi andre venter 

derimod spændt ved åndens hjælp og 

hengivne i håbet om frifindelse. For i Kri-

stus Jesus betyder hverken omskærelse 

eller forhud noget, men hengivenhed ud-

møntet i virksom kærlighed.  

326 Abrahams søn med Sara, som Gud lovede dem 
trods deres høje alderdom 
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I løb ellers så smukt. Hvem er det, der 

spænder ben for jer, så I ikke længere kan 

overbevises af sandheden? Den slags 

overtalelse kommer ikke fra ham, der ud-

vælger jer. En lille smule surdej gennem-

syrer hele dejen. Jeg stoler på jer, der le-

ver i Herren, at I ikke skifter mening, men 

den, der forvirrer jer, må bære sin dom, 

hvem han så end er.  

Men hvad angår mig selv, kære brødre - 

hvis jeg stadigvæk forkyndte omskærelse, 

hvorfor forfølges jeg så endnu? Så ville 

forargelsen over korset327 jo være forsvun-

det. Åh, gid de, som skaber oprør iblandt 

jer, dog selv måtte få den hugget af!328  

 

Kærlighedens lov – og begærets 
11. I blev udvalgt til frihed, kære brødre, 

men nu må I ikke misbruge den frihed 

som anledning til almindeligt begær.329 

Nej, vær gennem kærligheden330 hinan-

dens tjenere. Hele Loven er nemlig blevet 

opfyldt i dette ene ord: ”Du skal elske dit 

medmenneske som dig selv.” Men hvis I 

bider ad hinanden og æder hinanden, så 

pas på, at I ikke bliver slugt med hud og 

hår af hinanden.  

Ja, jeg siger jer: I skal leve i ånden, så lig-

ger I slet ikke under for denne verdens be-

gær. For materien higer mod ånden som 

ånden mod materien. De ligger nemlig i 

strid med hinanden, for at I ikke bare skal 

gøre, hvad I måtte have lyst til. Hvis I le-

des af ånd, er I ikke under nogen lov.  

Det, der kommer ud af det almindelige be-

gær, er jo indlysende. Det er hor, uren-

hed, skamløshed, afgudsdyrkelse, magi, 

 

327 Stauros – egentlig: pæl 
328 apokopsontai – egentlig: måtte blive hugget af. 
Kan også betyde at blive udstødt af fællesskabet. 
329 Egentlig: ’kødet’. Jeg opfatter betegnelsen ’kød’ 
som det verdslige dvs. denne verden og denne 

fjendskaber, kiv, jalousi, hidsighed, intri-

ger, splittelser, partier, misundelse, druk, 

sviregilder og al den slags. Jeg siger på 

forhånd til jer, som jeg før har sagt det: 

de, som udøver den slags, skal ikke få lod 

og del i Guds rige.  

Åndens frugt derimod er kærlighed, 

glæde, fred, tålmodighed, venlighed, god-

hed, hengivenhed, mildhed, selvbeher-

skelse. Imod den slags er der ikke nogen 

lov, men de, som tilhører Kristus, har 

korsfæstet denne verdensorden med al 

dens lidelse og begær. Når vi nu lever i 

kraft af ånd, så lad os også leve i ånden, 

så vi ikke bliver tomhjernede idioter, der 

bare provokerer og misunder hinanden.  

Kære brødre - mennesker af ånd! Skulle 

et fejltrin ramme et menneske, så retled 

vedkommende med mildhedens ånd, og 

se til, at ikke også du selv bliver fristet. 

Bær hinandens byrder, derved opfylder I 

Kristus’ lov. For hvis nogen mener, at han 

er noget, skønt han intet er, bedrager han 

sig selv. Enhver bør vurdere sin egen 

handling, og så kan han få sin anerken-

delse alene i forhold til sig selv og ikke i 

forhold til andre. Enhver må trække sit 

eget læs. Den, der undervises i fortællin-

gen, bør være fælles om alle gode ting med 

den, der underviser.  

Tag ikke fejl. Gud lader sig ikke spotte. 

Hvad et menneske sår, skal han også hø-

ste. Den, der sår i sit eget verdslige begær, 

skal af begæret høste ødelæggelse, men 

den, der sår i ånden, skal af ånden høste 

evigt liv. Og lad os ikke blive forsømme-

lige, når vi nu handler så smukt, for en 

civilisation med den normale egoisme og overlevel-
sestrang på andres bekostninger – begær. 
330 Agape – uselvisk kærlighed i modsætning til 
eros – den begærlige kærlighed  
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skønne dag vil vi høste frugten, hvis vi 

ikke giver op. Så nu mens tid er, lad os da 

arbejde til gode for alle – ikke mindst for 

de hengivne.     

 

12. Læg mærke til de store bogstaver. Jeg 

har selv skrevet det her.  

De, som ønsker at tage sig godt ud her i 

verden, de nøder jer til omskærelse, blot 

for ikke at blive forfulgt på grund af Mes-

sias’ kors. De omskårne overholder nem-

lig ikke selv Loven, men de ønsker, at I 

skal omskæres, så de kan skryde over je-

res verdslige begær. Men overfor mig skal 

ingen rose sig af andet end af vor Herre 

Jesus Kristus’ kors, ved hvilket verden for 

mig er korsfæstet og jeg for verden. For 

hverken omskærelse eller forhud er noget 

særligt – dét er kun en helt ny skabning. 

Over dem, som ønsker at efterleve disse 

mine retningslinjer, ønsker jeg fred og 

barmhjertighed - over Guds sande Israel. 

Derudover skal ingen plage mig mere, for 

jeg bærer Jesus’ sårmærker på mit le-

geme. 

 

Vor Herre Jesus, Messias’ nåde være med 

jeres ånd, kære brødre. Amen.  
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Første brev til korintherne 331 
 

 

Til Guds forsamling i Korinth, som er ble-

vet indviet til Kristus Jesus – ja, kaldet til 

at være hellige sammen med alle, der an-

råber vor Herre Jesus Kristus’ navn alle 

vegne – hos dem såvel som her hos os – 

fra Paulus – ved Guds vilje kaldet til at 

være Kristus Jesus’ apostel – og vor bror 

Sosthenes.  

 

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far 

og vor Herre Jesus Kristus! 

 

Jeg takker altid Gud for jer  

for den Guds nåde, som blev skænket jer  

i Kristus Jesus.  

I ham blev I rige på alt –  

al slags tale og al slags indsigt –  

ligesom også vidnesbyrdet om Kristus 

blev stadfæstet hos jer.  

Så I står ikke tilbage i nogen nådegave   

og forventer stadig vor Herre Jesus Kri-

stus’ genkomst.   

Han vil også befæste jer til det sidste,  

så I ikke kommer under anklage  

på vor Herre Jesus’ Dag.  

Trofast er Gud,  

som udvalgte jer til fællesskab med hans 

søn,  

Jesus Kristus, vor Herre. 

 

Om verdens visdom – og Guds 
Men, kære brødre, jeg formaner jer - ved 

vor Herre Jesus Kristus’ navn - at I alle 

må være enige, så der ikke findes split-

telse iblandt jer - at I må være forenede 

med det samme sind og den samme 

 

331 Korinth var en storby i landskabet Akaja på 
halvøen Peloponnes i det nuværende Grækenland. 

holdning. Jeg har jo fået at vide af dem fra 

Kloes hus, at der er stridigheder iblandt 

jer.  

Jeg mener, nogle af jer påstår, at I tilhører 

Paulus, andre Apollos, andre igen Kefas 

og nogle Kristus. Jamen, er Kristus nu 

blevet delt? Var det Paulus, der blev kors-

fæstet for jeres skyld? Eller blev I døbt til 

Paulus’ navn? Gud ske lov, at jeg ikke 

døbte nogen af jer bortset fra Krispos og 

Gaios, så ingen kan hævde, at I blev døbt 

til mit navn. Nåh jo, jeg døbte også Ste-

fanas’ hus. Ellers ved jeg ikke af, at jeg 

døbte nogen anden. Kristus udsendte mig 

jo ikke for at døbe, men for at prædike 

over frihedsbudskabet uden al visdom, så 

Kristus’ kors ikke skulle miste sit indhold.  

For talen om korset er for de fortabte en 

tåbelighed, men for dem, der bliver fri-

kendt - ja, for os er det selve Guds kraft. 

Som skrevet står:  

”Jeg vil ødelægge de vises visdom,  

de forstandiges forstand vil jeg tilintet-

gøre.”  

Hvad er der blevet af de vise? Hvad er der 

blevet af teologerne? Hvad er der blevet af 

tidens debattører? Har Gud da ikke gjort 

verdens visdom rent ud tåbelig?  

Eftersom verden ifølge Guds visdom ikke 

fik kendskab til Gud gennem visdom, be-

hagede det Gud at frikende de hengivne 

ved hjælp af prædikenens dårskab. For 

judæere kræver tegn, og hellenere søger 

visdom, men vi forkynder Kristus som 

korsfæstet! Det er en skandale for judæ-

ere og en tåbelighed for andre folk, men 

for de udvalgte – judæere såvel som helle-

nere – er Kristus Guds kraft og Guds vis-

dom. For Guds tåbelighed er visere end 
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mennesker, og Guds svaghed er stærkere 

end mennesker. 

Se på jeres egen udvælgelse, kære brødre. 

I er ikke mange vise ifølge denne verdens-

orden - ikke mange mægtige - ikke mange 

fornemme. Men dem, verden kalder tåbe-

lige, udvalgte Gud, for at gøre de vise til 

skamme - dem, verden kalder svage, ud-

valgte Gud for at gøre magten til skamme, 

og dem, verden kalder ubetydelige - dem, 

der regnes for intet - ja, det, som intet er 

– dét udvalgte Gud for at gøre det, som er 

noget, til intet, for at ingen i hele verden 

kan rose sig selv overfor Gud. På grund af 

ham har I lod og del i Kristus Jesus - han, 

som for os blev Guds visdom, retfærdig-

hed, helliggørelse og forløsning – som 

skrevet står:  

”Den, som roser sig, bør rose sig i Gud.”  

 

2. Kære brødre! Det var jo heller ikke over-

legen talekunst eller visdom, jeg brillerede 

i, dengang jeg kom til jer og forkyndte 

Guds mysterium for jer. Jeg havde nemlig 

besluttet, ikke at formidle jer noget andet 

end Jesus Kristus - og det som korsfæ-

stet!  

Jeg færdedes iblandt jer i svaghed og med 

megen frygt og bæven, og min tale og min 

forkyndelse var ikke ladet med overbevi-

sende visdomsord. Til gengæld blev det en 

demonstration af ånd og kraft, så I ikke 

skulle hengive jer til menneskelig visdom, 

men alene til Guds kraft. Den visdom, vi 

taler om til de fuldkomne, er ikke en vis-

dom af denne verden, ej heller kommer 

den fra herskerne i denne verden, som al-

ligevel snart går til grunde. Nej, vi taler 

Guds visdom i mysteriet - det skjulte, som 

 

332 kyrios tes doxæs – egentlig Ærens Herre 

Gud før tidernes begyndelse forudbe-

stemte til ære for os. Den har ingen af 

denne verdens herskere kendt, for havde 

de kendt den, ville de næppe have korsfæ-

stet vores guddommelige Herre.332 Som 

skrevet står:  

”Hvad intet øje så, og intet øre hørte -  

hvad der ikke dukkede op i noget menne-

skehjerte,  

dét har Gud beredt dem, der elsker ham.” 

For os åbenbarede Gud sin visdom gen-

nem ånden - den ånd, der ransager alt, 

selv Guds dybder. Hvilket menneske ken-

der nemlig bedre et menneskes sind, end 

menneskets egen ånd, som bor i det? Så-

ledes også med Guds sind, som ingen 

kendte undtagen Guds egen ånd. Vi har 

altså ikke fået verdensånden, men ånden 

fra Gud selv, for at vi kunne erkende, 

hvad det er, der er blevet skænket os fra 

Gud.  

Det er også det, vi taler om - ikke med til-

lærte menneskelige visdomsord, men be-

lært af ånd, så vi tolker det åndelige for 

mennesker af ånd.  

Desværre tager et sjælemenneske333 ikke 

imod det åndelige, der kommer fra Gud. 

Det er jo for ham en tåbelighed, og han 

kan umuligt kende til dét, der bedømmes 

åndeligt. Åndsmenneske bedømmer al-

ting, men selv bedømmes han af ingen. 

For hvem har kendt Guds sind, så han 

skulle kunne belære ham? Men vi har 

netop Kristus’ sind. 

 

Om partier 
3. Kære brødre! Jeg kunne jo heller ikke 

tale til jer som til åndsmennesker, men 

kun som til mennesker af denne verden – 

333 psykhikos – sjæleligt – i modsætning til åndeligt 
(pneumatikos) 
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som til spædbørn i Kristus. Jeg gav jer 

modermælk - ikke fast føde, for det kunne 

I endnu ikke klare – ja, det kan I heller 

ikke nu, for I er åbenbart endnu af denne 

verden. Ja, så længe der er nid og kiv 

iblandt jer, så er I jo af denne verden og 

lever som dødelige334 mennesker. Hvis no-

gen af jer hævder, at I tilhører Paulus, 

mens andre hævder, at de tilhører Apol-

los, er I så ikke bare dødelige mennesker?  

Hvem er vel Apollos? Hvem er Paulus? Vi 

er blot tjenere, ved hvem I blev hengivne, 

sådan som vor Herre nu tildelte enhver. 

Jeg plantede, Apollos vandede, men det 

var Gud, der gav vækst. Så hverken den, 

der planter, eller den, der vander, er noget 

særligt – det er alene den livgivende Gud. 

Den, der planter og den, der vander er ét, 

men hver af dem vil få sin egen løn efter 

sin egen indsats. Vi er nemlig Guds med-

arbejdere. I er Guds mark, Guds bygning. 

Efter den nåde, som blev skænket mig, 

lagde jeg grunden som en klog bygmester, 

mens en anden bygger videre.  

Enhver bør passe på, hvordan han byg-

ger, for ingen kan lægge en anden grund 

end den, som allerede er lagt – nemlig Je-

sus Kristus. Hvis nogen bygger ovenpå 

den grund - det være sig med guld, sølv, 

ædelsten, træ, hø eller strå - så vil deres 

arbejde blive tydeligt for enhver. Dagen vil 

gøre det klart, for det skal åbenbares gen-

nem ild, og ilden vil prøve enhvers ar-

bejde, af hvad art det er. Hvis så ens ar-

bejde på den grundvold bliver stående, får 

man sin løn. Hvis en andens arbejde 

brænder op, vil han selvfølgelig lide tab, 

men selv vil han blive frikendt – dog som 

gennem ild.  

 

334 sarkhikoi – egentlig: kødelige 
335 Kan også oversættes ’hemmeligheder’. 

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds 

ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds 

tempel, skal Gud selv ødelægge ham, for 

Guds tempel er helligt – og det er det, I er! 

Far ikke vild! Hvis nogen iblandt jer me-

ner at være klog på denne verden, så lad 

ham hellere blive tåbelig, så han kan blive 

virkelig vis. For denne verdens visdom er 

en tåbelighed for Gud. Som skrevet står:  

”Han er den, der griber de vise i al deres 

slagfærdighed.” Og videre:  

”Gud ved om de vises tanker, at de er ør-

kesløse.”  

4. Lad derfor ingen rose sig af noget men-

neske. I ejer jo alt! Hvad enten det er Pau-

lus eller Apollos eller Kefas eller verden el-

ler liv eller død eller det nuværende eller 

det tilkommende, så ejer I alt. Men I tilhø-

rer Kristus, og Kristus tilhører Gud. 

 
Om tjenesten  
Således skal mennesker betragte os, som 

Kristus’ tjenere og forvaltere af Guds my-

sterium.335 Nu spørges det i øvrigt blandt 

forvalterne, om nogen findes tro, men for 

mig har det kun ringe betydning, om jeg 

bedømmes af jer eller af nogen menneske-

lig myndighed – ja, jeg bedømmer ikke en-

gang mig selv. Jeg er ikke bevidst om no-

get angående mig selv, men dermed er jeg 

ikke blevet frifundet,336 for den, der døm-

mer mig, er vor Herre. Døm derfor ikke 

noget før tiden - før Herren kommer - han 

som både skal oplyse, hvad mørket skju-

ler og lægge hjerternes inderste råd for da-

gen. Da skal enhver få sin ros af Gud.  

 

Kære brødre! Dette gælder mig selv og 

Apollos, og det er skrevet for jeres skyld, 

336 dedikaiåmai – egentlig: blevet anset for ret 
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så I via os måtte lære, at intet står over 

Skriften, så I ikke skal puste jer op overfor 

hinanden. For hvem er du, der dømmer? 

Hvad har du, som du ikke fik forærende? 

Men hvis du fik det forærende, hvorfor 

praler du så, som om du ikke havde fået 

det givet?  

Nu er I åbenbart allerede mætte. Nu er i 

åbenbart rige. Uden os blev I konger – ja, 

gid I dog var blevet konger, så også vi 

kunne være konger sammen med jer. For 

jeg synes, Gud har udstillet os apostle 

som de ringeste, ja, som dødsdømte. Vi er 

blevet til nar for verden, både for engle og 

for mennesker – tåber på grund af Kri-

stus. Men hvad, I har jo sikkert mere for-

stand på Kristus end os. Vi er de svage, 

men I de stærke. I er de ansete, vi de rin-

geagtede. Indtil denne time både sulter og 

tørster vi. Vi er nøgne, vi bliver mishandlet 

og er hjemløse. Vi slider i det og arbejder 

med vore bare næver. Når vi skældes ud, 

velsigner vi. Når vi forfølges, holder vi ud. 

Når vi spottes, opmuntrer vi. Indtil nu er 

vi blevet regnet som skarn for verden – al-

les udskud. 

 

Jeg skriver ikke dette for at skælde jer ud, 

men jeg opmuntrer jer som mine elskede 

børn. For om I så havde ti tusind opdra-

gere til Kristus, havde I ikke mange fædre. 

For i Jesus, Kristus har jeg så at sige avlet 

jer med frihedsbudskabet.  

5. Altså formaner jeg jer: Bliv mine efter-

lignere! Derfor har jeg sendt Timotheus til 

jer, som er mit elskede barn og hengiven i 

Herren. Han skal minde jer om mine veje 

i Kristus Jesus, sådan som jeg underviser 

alle vegne i enhver forsamling. 

 

337 Egentlig står der blot paska - påske 

Der er nogen, der har fået den fejlopfat-

telse, at jeg ikke selv kommer, men jeg 

kommer snart til jer, om Gud vil, og så vil 

jeg gøre mig bekendt – ikke så meget med 

de indbildskes ord, som med deres hand-

linger. For Guds rige beror ikke på ord, 

men på handling.  

 

Om hor i forsamlingen 
Hvad vil I helst? at jeg kommer til jer med 

kæp eller med kærlighed og med mildhe-

dens ånd?  

For nu at sige det lige ud så høres der om 

hor iblandt jer og det af en art, som end 

ikke optræder blandt fremmede. Der er 

åbenbart nogen, der ligger i med sin fars 

kone! Og I synes åbenbart, det er i orden, 

fremfor at blive kede af det, så den, der 

har begået denne handling, kunne blive 

udstødt af jeres midte. Jeg for mit ved-

kommende – godt nok legemligt fravæ-

rende, men til stede i ånden – har allerede 

dømt ham, der har gjort dette, som om jeg 

var til stede. Derfor bør I, når I og min ånd 

forsamles i vor Herre Jesus Kristus’ navn, 

overgive den pågældende til Satan med al 

vor Herre Jesus’ styrke, så begæret må 

blive knust og ånden frikendes på vor 

Herres Dag.  

Det er altså ikke særlig kønt, det, I roser 

jer af. Ved I da ikke, at en lille smule sur-

dej gennemsyrer hele dejen? Rens den 

gamle surdej ud, så I kan være en ny dej, 

I som er usyrede, for også vort påske-

lam337 blev ofret, nemlig Kristus. Så lad os 

fejre højtid – ikke med gammel surdej, ej 

heller med en surdej bestående af ond-

skab og hor, men med usyrede brød af 

renhed og sandhed.  
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Ovenfor har jeg skrevet til jer om ikke at 

have fællesskab med horebukke. Jeg talte 

selvfølgelig ikke om denne verdens hore-

bukke som sådan eller om begærlige, rø-

vere eller afgudsdyrkere i almindelighed, 

for så måtte I jo melde jer ud af verden. 

Nej, jeg skrev til jer om ikke at have fæl-

lesskab, dersom en såkaldt bror var en 

horebuk - eller for den sags skyld grådig 

eller afgudsdyrker eller spotter eller dran-

ker eller røver - og da slet ikke at have 

måltidsfællesskab med den slags. Hvorfor 

i alverden skulle jeg dømme dem udenfor? 

Dømmer I ikke selv dem, der er indenfor? 

Dem udenfor vil Gud dømme.  

Nej, udstød den onde fra jeres midte. 

 
Om ret og uret 
6. Har nogen af jer, der fører sag mod en 

anden, virkelig mod til at blive dømt af de 

uretfærdige og ikke af de hellige selv? El-

ler ved I slet ikke, at de hellige engang skal 

dømme verden? Så hvis verden skal døm-

mes af jer, er I så virkelig uværdige til at 

føre de mindste retssager selv? Ved I ikke, 

at I skal dømme engle – hvorfor så ikke 

dømme i det nære livs forhold?  

Når I fører retssager om dette livs forhold, 

indsætter I altså dem som dommere, der 

regnes for intet i forsamlingen. Jeg siger 

bare: Skam jer! Der findes altså ikke en 

eneste vis iblandt jer, der er i stand til at 

dømme mellem sine brødre? Så bror fører 

sag mod bror, og det for uindviede!338  

Nu er det i det hele taget forkert af jer, at 

I fører retssager mod hinanden. Hvorfor li-

der I ikke bare uret? Hvorfor lader I jer 

ikke bare bedrage? Nej, I gør selv uret og 

I bedrager og det gør I mod brødrene. Men 

ved I da ikke, at uretfærdige ikke skal arve 

 

338 Egentlig: ikke-troende (apistån). 

Guds rige? Tag ikke fejl! Hverken utugtige 

eller afgudsdyrkere, horebukke eller 

trækkerdrenge, bøsser, tyve eller grådige 

så lidt som drankere, spottere eller røvere 

skal arve Guds rige!  

Og sådan var I jo selv for en dels vedkom-

mende. Men I rensede jer, ja, I blev gjort 

hellige – I blev frifundet i vor Herre Jesus 

Kristus’ navn og i vor Guds ånd.  

 

Alt står mig frit for, men det er ikke alt, der 

gavner.  

Alt står mig frit for, men jeg vil ikke lade 

mig styre af noget. Maden er beregnet for 

vommen, og vommen er beregnet til ma-

den, men Gud vil gøre begge dele ligegyl-

dige. Legemet derimod er ikke beregnet til 

hor, men for vor Herre og vor Herre for le-

gemet. For Gud oprejste vor Herre og vil 

også oprejse os ved sin kraft.  

Ved I da ikke, at jeres legemer er Kristus’ 

lemmer? Skulle jeg så tage Kristus’ lem-

mer og gøre dem til en hores? Aldrig i livet! 

Er I slet ikke klar over, at den, der har 

samleje med en hore, er ét legeme med 

hende? Som det hedder: De to skal blive til 

ét kød. Men den, der binder sig til vor 

Herre, er én ånd med ham.  

Hold jer langt borte fra hor! Enhver for-

brydelse, et menneske måtte begå, foregår 

udenfor legemet, men den, der begår hor, 

forbryder sig mod sit eget legeme. Eller 

ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for 

den hellige ånd i jer – den, I har fået fra 

Gud? I er ikke jeres egne herrer, for I blev 

både købt og betalt. Så giv da Gud æren 

med jeres legeme. 
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Om ægteskab og samliv 
7. Hvad angår det, I skrev, så er det ud-

mærket for et menneske ikke at røre no-

gen kvinde, men på grund af faren for hor, 

så bør enhver have sin egen kvinde og en-

hver sin egen mand. Manden bør vise 

kvinden sin skyldighed og ligeså kvinden 

manden. Kvinden bestemmer ikke over sit 

eget legeme - det gør manden, og ligeledes 

bestemmer manden ikke over sit eget le-

geme - det gør kvinden. Unddrag jer derfor 

ikke hinanden, med mindre I er enige om 

det for en tid, så I kan få fri til bønnen og 

så komme tilbage i samme spor, for at Sa-

tan ikke skal friste jer, på grund af jeres 

svaghed.  

Jeg siger dette som en indrømmelse og 

ikke som en befaling. I virkeligheden så 

jeg gerne, at alle mennesker var som jeg 

selv, men enhver har sine egne nådegaver 

fra Gud, den ene sådan, den anden så-

dan. Jeg vil dog gerne sige om de ugifte og 

enkerne, at det var godt for dem, om de 

kunne forblive som jeg, men hvis de ikke 

magter det, så lad dem bare gifte sig, for 

det er bedre at gifte sig end at være op-

tændt af begær.  

Men de gifte formaner jeg – nej, ikke jeg, 

men vor Herre – at en kvinde ikke må for-

lade sin mand! Hvis hun alligevel forlader 

ham, så bør hun enten forblive ugift eller 

forlige sig med manden. Manden må hel-

ler ikke sende kvinden bort.  

Til de øvrige siger jeg – altså ikke vor Herre 

– at hvis en bror har en uindviet kvinde, 

og hun kan lide at bo sammen med ham, 

så bør han ikke sende hende bort. Ligeså-

dan med en kvinde Hvis hun har en uind-

viet mand, og han kan lide at bo sammen 

med hende, så bør hun ikke sende man-

den bort, for den uindviede mand er blevet 

gjort hellig ved kvinden, ligesom den 

uindviede kvinde er blevet gjort hellig ved 

broren. Ellers ville jeres børn jo være 

urene, men nu er de faktisk hellige. Hvis 

den uindviede så alligevel lader sig skille, 

så lad ham bare blive skilt. Broren eller 

søsteren er ikke bundne i de tilfælde. Gud 

har jo kaldet os til fred. Og ved du egent-

lig, kære kvinde, om du kan frelse man-

den? Ved du egentlig, kære mand, om du 

kan frelse kvinden?  
 

Enhver bør leve efter det, han har fået gi-

vet af vor Herre ifølge Guds kald. Det er i 

hvert fald det, jeg lærer i alle forsamlin-

gerne. Blev nogen kaldet til at være om-

skåren, skal han ikke trække forhuden på 

igen, så at sige. Blev nogen kaldet til at 

have forhud, skal han ikke lade sig om-

skære. Omskærelsen har ingen betydning 

så lidt som forhuden har det, men lydhør-

hed overfor Guds bud. 

Ja, enhver bør blive i det kald, hvortil han 

blev kaldet. Blev du kaldet til slave, så lad 

det ikke bekymre dig, men hvis du kan 

blive fri, er det selvfølgelig at foretrække. 

For selv den, der er kaldet til slave i Her-

ren, er vor Herres frigjorte. Ligeledes er 

den, der blev kaldet til frihed, Kristus’ 

slave. I er både købt og betalt. Bliv ikke 

slaver af mennesker.  

Kære brødre! Enhver bør blive i sit kald 

for Gud.   

 

8. Om jomfruerne har jeg ikke nogen be-

faling fra vor Herre, men jeg giver min me-

ning til kende, som en, der ved Guds 

barmhjertighed anses for hengiven. Jeg 

mener altså, at det tvunget af nødvendig-

hed er godt for et menneske, at det er, 

som det er. Er du bundet til en kvinde, så 

skal du ikke arbejde på at blive løst fra 
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hende. Er du blevet løst fra en kvinde, 

skal du ikke absolut søge dig en kvinde. 

Hvis du gifter dig, har du ikke gjort noget 

forkert, og hvis jomfruen bliver gift, har 

hun heller ikke gjort noget forkert, om end 

disse vil opleve alle begærets trængsler. 

Dem skal jeg nok skåne jer for.  

 

Tiden er knap! 
Men, kære Brødre! Jeg siger jer, tiden er 

kort. I den tid, der er tilbage, bør de, som 

har kvinder, leve, som om de ikke har no-

gen - de, der græder, som om de ikke græ-

der, og de, som er glade, som om, de ikke 

er glade - de, som køber ting og sager bør 

leve, som om de intet ejer, og de, som gør 

brug af denne verdens goder, som om de 

ikke udnyttede dem. For denne verdens-

orden går mod enden. 

Det, jeg ønsker er, at I ikke bekymrer jer. 

Den ugifte bekymrer sig jo om det, der an-

går vor Herre, hvordan han kan tilfreds-

stille ham. Den gifte derimod bekymrer 

sig om de verdslige ting, hvordan han kan 

tilfredsstille kvinden, så han er splittet. 

Både den ugifte kvinde og jomfruen be-

kymrer sig om det, der angår vor Herre, 

for at hun må være hellig både på legeme 

og ånd, mens den gifte kvinde bekymrer 

sig om det verdslige, hvorledes hun kan 

tilfredsstille manden.  

Jeg siger dette for jeres egen skyld – ikke 

for at lægge jer i spændetrøje, men af hen-

syn til anstand og flid i et uforstyrret liv 

for vor Herre.  

Hvis nogen mener, det bringer skam over 

hendes datter, at hun er jomfru og måske 

endda ude over sin bedste alder, og han 

derfor skylder hende at blive gift, så lad 

ham gøre, som han vil. Han begår ikke no-

gen fejl. Lad dem endelig blive gift. Men 

den, som er fast besluttet i sit hjerte og 

ikke føler sig tvunget, men selv bestem-

mer over sin egen vilje og som har beslut-

tet sig i sit hjerte til at forblive jomfru, 

handler jo smukt. Så den jomfru, der bli-

ver gift, handler smukt, men den, som 

ikke bliver gift handler endnu bedre.  

En kvinde er bundet, så længe hendes 

mand lever. Men skulle manden sove ind, 

er hun fri til at blive gift med hvem, hun 

vil, blot det foregår i vor Herres navn. Lyk-

keligere er hun dog efter min mening, hvis 

hun forbliver, som hun er. Også jeg har 

vel bare lidt af Guds ånd. 

 

Om hensyn til medmennesket 
9. Angående det, som ofres til afguderne: 

Vi ved, at vi alle har erkendt afguderiet 

som afguderi. Dog - erkendelsen alene op-

blæser, kun kærligheden opbygger! Så 

hvis én mener at have erkendelse om no-

get, har han endnu ikke forstået, hvad 

man virkelig bør kende til. Hvis én der-

imod elsker Gud, så er det fordi, han er 

blevet erkendt - af ham!  

Nå, men altså vedrørende mad fra offerga-

verne ved vi, at der ingen afguder findes i 

verden, og at der ikke er nogen anden Gud 

end én. Om der også findes såkaldte gu-

der, enten i himmel eller på jord, ligesom 

der findes mange guder og mange herrer, 

er der dog kun én Gud for os: vor far, fra 

hvem alt er blevet til. Ham tilhører vi. Og 

én Herre: Jesus Kristus, ved hvem alt er. 

I kraft af ham lever vi.  

Denne erkendelse deles dog ikke af alle. 

Nogle har af gammel offervane indtil for 

nylig spist af offerkødet, så deres skrøbe-

lige samvittighed anfægtes. Men mad fø-

rer os ikke til Gud. Dersom vi ikke spiser, 

sakker vi ikke bagud, og dersom vi spiser, 
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giver det os intet fortrin. Men pas på, at 

denne jeres frihed ikke bringer de skrøbe-

lige til fald. Hvis nogen nemlig ser dig – 

du, som er så klog – sidde til bords i et 

afgudshus, vil hans skrøbelige samvittig-

hed så ikke blive fristet339 til at spise of-

ferkødet? På den måde ødelægges den 

skrøbelige gennem din klogskab – du, 

bror, for hvem Kristus døde! Når I således 

svigter brødrene og sårer deres skrøbelige 

samvittighed, svigter I Kristus. Derfor, 

hvis det sårer min bror at spise kød, så vil 

jeg aldrig i evighed spise kød for ikke at 

såre min bror.  

 

Forsvar for tjenesten 
10. Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? 

Har jeg ikke selv set Jesus, vor Herre? Er 

I ikke mit værk i Herren? Er jeg ikke apo-

stel for andre, så er jeg det i hvert fald for 

jer, for I er mit sendebrev i Herren.  

Mit forsvar mod dem, der kritiserer mig er 

dette: Har vi ikke ret til at spise og drikke? 

Har vi ikke ret til at rejse omkring med en 

søster som kone, ligesom de øvrige apostle 

og vor Herres brødre og Kefas? Eller er det 

kun mig og Barnabas, der ikke har ret til 

dette? 

Hvem er nogensinde soldat for egen løn? 

Hvem planter en vingård uden at nyde 

frugten af den? Eller hvem vogter en hjord 

uden at nyde mælken fra hjorden? Jeg si-

ger ikke dette alene ud fra menneskelig 

visdom. Også Loven siger det samme, for 

i Moseloven står der skrevet:  

”Bind ikke munden på en okse, der tær-

sker.”  

Er det okserne, der ligger Gud på sinde? 

Nej, siger han det ikke helt og holdent 

med henblik på os? Med henblik på os 

 

339 Oikodomethesetai – egentlig: blive opbygget 

blev det jo skrevet, at den, der pløjer, skal 

pløje med håb - den, der tærsker, i håb om 

udbytte. Når vi har sået det åndelige hos 

jer, er det så for meget forlangt, hvis vi vil 

høste det materielle fra jer. Hvis nogen 

har ret til noget fra jer, hvor meget mere 

så ikke vi?  

Dog har vi ikke gjort brug af denne ret. 

Tværtimod sparer vi på alt, for ikke at 

lægge nogen hindring i vejen for friheds-

budskabet om Kristus. 

Er I ikke klar over, at de, der udfører de 

hellige ritualer, får deres mad fra hellig-

dommen? De, som gør tjeneste ved alte-

ret, har så at sige del i alteret. På samme 

måde forordnede vor Herre det for dem, 

der forkynder frihedsbudskabet, at de 

også skulle leve af dette budskab.  

Men jeg har ikke benyttet mig af noget af 

dette, og jeg skriver ikke dette, for at det 

skulle blive sådan med mig, for jeg ville 

hellere dø, end at nogen skulle latterlig-

gøre det, jeg roser mig af.  

At forkynde frihedsbudskabet giver mig 

ingen ros i sig selv, for det er jo noget, jeg 

er tvunget til. Arme mig, hvis jeg ikke for-

tæller godt nyt! Hvis jeg gør det som fri, 

får jeg løn, men når jeg gør det som ufri, 

har jeg ligesom fået en husholdning be-

troet. Og dét er altså min løn. Så når jeg 

fortæller godt nyt, gør jeg det uden om-

kostning, for ikke at misbruge, hvad jeg 

ellers nok havde ret til som missionær.  

For skønt jeg er fri af alle, har jeg gjort mig 

selv til alles slave for at kunne vinde des 

flere. Jeg blev som en judæer for judæerne 

for at vinde judæerne. For dem under lo-

ven blev jeg som én under Loven – skønt 

jeg ikke selv var under loven, men det var 

for at vinde dem under Loven. For dem 
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uden lov blev jeg som én uden lov - selv 

om jeg ikke er uden Guds lov, men har 

Kristus’ lov, men det var for at jeg kunne 

vinde dem uden lov. Jeg blev en svækling 

for de svage, så jeg kunne vinde de svage. 

Ja, for alle blev jeg alt for i hvert fald at 

frelse nogen. Men jeg gør det alt sammen 

for frihedsbudskabets skyld, for at også 

jeg kunne tage del i dens udbredelse. 

 

Ved I ikke, at de, som løber på stadion, 

nok løber alle sammen, men kun én får 

sejrsprisen? Løb således, at I kan få den. 

Enhver deltager i legene, udviser styrke i 

alle forhold, og det gør de bare for at få en 

sejrskrans, der snart efter visner. Vores er 

derimod uvisnelig. Derfor løber jeg ikke på 

må og få – derfor slår jeg ikke i luften, når 

jeg bokser, nej, jeg slår løs på min krop og 

behandler den som en slave, for at jeg, der 

har prædiket for andre, ikke selv skal 

blive diskvalificeret. 

 

Om afgudsdyrkelse  
11. Kære brødre! Jeg ønsker ikke, at I skal 

være uvidende om, at alle vore fædre var 

under skyen, og de gik alle gennem ha-

vet.340 Alle blev så at sige døbt til Moses i 

skyen og i havet, og de spiste alle den 

samme åndelige mad, og alle drak den 

samme åndelige drik, ja, de drak af en ån-

delig klippe, som fulgte med. Den klippe 

var Kristus. Alligevel brød Gud sig ikke 

om de fleste af dem - de blev nemlig slået 

ned i ørkenen.  

Dette er blevet til en advarsel for os, så vi 

ikke skal begære, hvad der er ondt, sådan 

som de gjorde. Bliv ikke afgudsdyrkere 

 

340 Paulus henviser til overgangen over Det røde 
Hav under den store befrielse fra Egyptens slaveri. 
341 Antagelig synonym for Gud 

som nogle af dem blev det, som der står 

skrevet:  

”Folket satte sig ned for at spise og drikke,  

og de rejste sig op for at lege.”  

Lad os ikke bedrive hor, sådan som nogle 

af dem bedrev hor. På én dag faldt der 

23.000. Lad os heller ikke udfordre Kri-

stus, som nogle af dem forsøgte det, så de 

blev udryddet af slanger. I skal ikke 

brokke jer, sådan som nogle af dem brok-

kede sig og blev udryddet af Den store 

Ødelægger.341 

Disse ting skete som et memento, og de 

blev nedskrevet til skræk og advarsel for 

os, som står overfor tidernes ende. Derfor 

skal den, som synes at stå fast, passe på, 

at han ikke falder. I er jo kun blevet udsat 

for menneskelige udfordringer. Trofast er 

Gud, som ikke vil udfordre jer ud over, 

hvad I magter, men sammen med udfor-

dringen vil han også skabe udveje, så I 

kan klare den.  

12. Derfor, mine elskede, hold op med den 

afgudsdyrkelse.  

 

Nu taler jeg, som talte jeg til forstandige 

mennesker. Bedøm selv, hvad jeg siger. 

Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er 

det ikke fællesskab med Kristus’ blod?  

Det brød, vi brækker over, er det ikke fæl-

lesskab med Kristus’ legeme?342 Fordi der 

er ét brød, er vi – skønt mange - ét legeme, 

for vi er alle dele af det samme brød.  

Se på Israel, som vi kender det. Har de, 

som spiser ofrene, ikke fællesskab med 

alteret?  

Hvad siger jeg nu? At afgudsofre er noget 

særligt? Eller at afguder er noget særligt? 

Nej, men jeg påstår, at det, som andre folk 

342 Antagelig henvisning til nadvermåltidet i for-
samlingen 
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ofrer, ofrer de til dæmoner og ikke til Gud, 

og jeg vil ikke, at I skal have fællesskab 

med dæmoner. I kan altså ikke drikke vor 

Herres bæger og dæmoners bæger samti-

dig. I kan ikke tage del både i vor Herres 

bord og dæmoners bord. Eller skal vi vir-

kelig gøre vor Herre misundelig? Er vi 

stærkere end ham? 

 

Alt står mig frit for, men det er ikke alt, der 

gavner.  

Alt står mig frit for, men det er ikke alt, der 

opbygger.  

Ingen skal søge sit eget, men sine med-

menneskers ve og vel. Spis bare alt, hvad 

der sælges på kødmarkedet uden at un-

dersøge det af hensyn til samvittigheden. 

For Guds er jorden og al dens fylde.  

Hvis nogen af de uindviede indbyder jer, 

og I gerne vil tage derhen, så spis bare alt, 

hvad der sættes frem for jer, uden at un-

dersøge det af samvittighedshensyn. Men 

hvis nogen ligefrem siger til jer, at dette er 

afgudsofferkød, så spis det ikke - af hen-

syn til ham, der sagde det og af hensyn til 

samvittigheden. Ja, jeg siger samvittig-

hed, men ikke din egen – dit medmenne-

skes. For hvorfor skal min frihed dømmes 

af en andens samvittighed? Hvis jeg tager 

del i måltidet med taknemmelighed, hvor-

for skal jeg så skældes ud for det, jeg tak-

ker for? Hvad enten I altså spiser eller 

drikker, eller hvad I nu gør, så gør det til 

Guds ære.  

 

Væk ikke anstød hverken for judæere eller 

for hellenere eller for Guds forsamling, på 

samme måde som også jeg stiller alle til-

freds i alting uden at søge min egen fordel, 

men de mange andres, så de dog må blive 

frelst. Efterlign mig, ligesom jeg efterligner 

Kristus. 

 

Om kvinders slør 
13. Jeg vil gerne rose jer, fordi I har hu-

sket mig i alle forhold, og det, som jeg 

overleverede til jer, det holder I fast ved. 

Men dette vil jeg, at I skal vide: Enhver 

mands hoved er Kristus. En kvindes ho-

ved er manden, men Gud er Kristus’ ho-

ved. En mand, som beder eller prædiker 

med noget på hovedet, bringer skam over 

sit hoved, men en kvinde, som beder eller 

prædiker med utildækket hoved, bringer 

også skam over sit hoved. Så kunne hun 

lige så godt fjerne alt håret. Så hvis en 

kvinde ikke tildækkes, så lad hende da 

bare blive klippet eller kronraget! Nej, hvis 

det er en skam for en kvinde at blive klip-

pet eller kronraget, så lad hende hellere 

blive tildækket. En mand skylder ikke at 

tildække sit hoved, eftersom han er Guds 

billede og afglans, mens kvinden er en af-

glans af manden. Manden blev jo ikke til 

af kvinden, men kvinden af manden, da 

manden jo ikke blev skabt for kvindens 

skyld, men kvinden for mandens. Derfor 

skylder kvinden at have et myndigheds-

tegn på hovedet – for englenes skyld.  

Dog er der i vor Herre lighed mellem 

kvinde og mand. For som kvinden er ble-

vet til ved manden, er manden jo blevet til 

gennem kvinden. Men alt er blevet til i 

kraft af Gud. Døm selv. Er det passende, 

at en kvinde beder utildækket til Gud? 

Lærer ikke selv naturen jer, at når en 

mand lader håret vokse, er det til vanære 

for ham, men når en kvinde lader håret 

vokse, er det til ære for hende, for det 

lange hår er blevet givet som et slør.  
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Nå, men hvis nogen virkelig gider skæn-

des om det her, så er det altså ikke god 

tone hos os og heller ikke i Guds forsam-

linger.  

Men med hensyn til den følgende forma-

ning har jeg ingen ros, eftersom I kommer 

sammen – ikke for det bedre, men for det 

værre. 

 

Om nadvermåltidet i forsamlingen  
14. For det første hører jeg om splittelser 

iblandt jer, når I mødes i forsamlingen, og 

for en del tror jeg på det. Der må nødven-

digvis opstå sekter hos jer, så de god-

kendte343 kan fremstå desto tydeligere 

blandt jer.  

Nå, men når I kommer sammen på det 

samme sted, er det åbenbart ikke muligt 

at nyde vor Herres nadver sammen, for 

enhver indtager først sin egen private 

nadver inden spisningen, så den ene sul-

ter, mens den anden er overmæt. Jamen, 

har I da ikke huse, hvor I kan spise og 

drikke? Eller ringeagter I Guds forsam-

ling, så I beskæmmer dem, som ingenting 

har med? Hvad skal jeg sige til jer? Skal 

jeg rose jer? Nej, i dette roser jeg jer ikke! 

For jeg modtog fra vor Herre, hvad jeg 

også gav videre til jer: 

Vor Herre Jesus tog i den nat, hvor han 

blev udleveret,  

et brød, og efter at have takket brækkede 

han det over og sagde:  

”Tag det og spis! 

Dette er mit legeme. Det hengives for jeres 

skyld.  

Spis det nu til erindring om mig.”  

På samme måde tog han også bægeret  

efter aftensmåltidet og sagde:  

 

343 De ’sande kristne’? 

”Dette bæger er den nye pagt med Gud 

ved mit blod.  

Hver gang I drikker det, så gør det til er-

indring om mig.”  

Hver gang I spiser dette brød og drikker 

bægeret, forkynder I vor Herres død, indtil 

han kommer. Altså: Den, der spiser brø-

det eller drikker vor Herres bæger uvær-

digt, vil være skyldig mod vor Herres le-

geme og blod. Men lad det menneske be-

dømme sig selv og lad ham bare spise på 

den måde af brødet og drikke af bægeret, 

for den, der spiser og drikker, spiser og 

drikker sig selv en dom til, når han ikke 

passer på sit legeme.  

Det er årsag til, at der er mange skrøbelige 

og svage iblandt jer, og rigtig mange sid-

der og snorksover.344 Men hvis vi bedømte 

os selv korrekt, ville vi jo ikke blive dømt. 

Dømmes vi alligevel, opdrages vi af vor 

Herre, for at vi ikke skal blive fordømt 

sammen med verden.  

Mine kære brødre! Når I derfor kommer 

sammen for at spise, så vent på hinanden. 

Hvis nogen er sulten, så lad ham da spise 

hjemmefra, så I ikke kommer sammen til 

doms. Resten vil jeg bringe i orden, når jeg 

kommer. 

 

Om åndens gaver  
15. Kære Brødre! Hvad angår de åndelige 

gaver, ønsker jeg ikke, at I skal holdes hen 

i uvidenhed. I ved, at dengang I var, som 

folk er flest, blev I draget imod de stumme 

afgudsbilleder - bort fra Vejen. Nu kan jeg 

så meddele jer, at ingen, som taler i kraft 

af Guds ånd siger: FORBANDET VÆRE 

JESUS! Og ingen kan sige: JESUS ER 

HERRE! uden ved hellig ånd. Men der er 

344 koimåntai - kan også oversættes: ’ er henso-
vede’ – dvs. døde. 
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forskel på nådegaverne, om end det er den 

samme ånd. Der er forskel på tjenester, 

om end vor Herre er den samme, og der er 

forskel på handlinger, om end Gud er den 

samme, som virker alt i alle.  

Til enhver gives åndsmeddelelsen til 

gavns. Til én gives gennem ånden visdom, 

til en anden indsigt ifølge den samme ånd 

- til en anden igen inderlig hengivenhed i 

den samme ånd, mens en anden modta-

ger helbredelsens nådegave i den ene 

samme ånd. Til én gives at udføre under-

gerninger, til en anden at prædike - til én 

at bedømme ånderne, til en anden for-

skellig slags tungetale og til en tredje at 

udlægge tungetale. Alt dette udvirker den 

ene samme ånd, som fordeler til hver 

især, som den vil.  

 

Forsamlingen som Kristus’ legeme 
Ligesom legemet er ét, og dog har mange 

lemmer, og alle legemets lemmer – skønt 

de er mange – er ét legeme, således er det 

også med Kristus. Vi er nemlig alle døbt 

med én ånd til ét legeme, hvad enten vi er 

judæere eller hellenere, slaver eller frie. 

Alle fik vi den samme ene ånd at drikke. 

Legemet er ikke ét lem, men mange. Hvis 

foden sagde: ’Eftersom jeg ikke er hånd, 

hører jeg ikke til legemet’, så er den vel 

ikke af den grund udenfor legemet? Og 

hvis øret sagde: ’Eftersom jeg ikke er øje, 

hører jeg ikke til legemet’, så er det vel 

ikke af den grund udenfor legemet? Hvis 

hele legemet var øje, hvor var da hørelsen? 

Hvis det hele var hørelse, hvor var da lug-

tesansen?  

Men nu har Gud sat lemmerne - hvert en-

kelt af dem - på legemet, sådan som han 

ønskede det. For hvis de alle var ét lem, 

hvor var da legemet? Nu er der dels mange 

lemmer, men også ét legeme. Øjet kan 

ikke sige til hånden: ’Dig har jeg ikke brug 

for!’ Så lidt som hovedet kan sige til fød-

derne: ’Jer har jeg ikke brug for!’ Nej, 

tværtimod synes de lemmer på legemet, 

som forekommer svage, at være des mere 

nødvendige, og de som forekommer at 

være ringeagtede på legemet, dem omgi-

ver vi med des mere agtelse, ligesom vi 

omgiver de mere uanstændige dele med 

des større anstændighed. Det behov har 

de mere anstændige dele jo ikke. Men Gud 

har sammenføjet legemet således, at det 

ringere fik des højere agtelse, så der ikke 

skulle være splittelse i legemet, men så 

lemmerne havde omsorg for hinanden. Og 

hvis ét lem lider, lider alle lemmerne sam-

men med det, og hvis ét lem hædres, glæ-

der alle lemmerne sig sammen med det.  

I er Kristus’ legeme og hver især lemmer.  

Og Gud har nu engang indsat nogle i for-

samlingen - for det første apostle, for det 

andet prædikanter, for det tredje lærere, 

dernæst dem, der gør undergerninger, 

dernæst dem med nådegaver til at hel-

brede, hjælpe, lede og forskellig slags tun-

getale. Alle er vel ikke apostle? Alle er vel 

ikke prædikanter? Alle er vel ikke lærere? 

Alle gør vel ikke undergerninger? Alle har 

vel ikke helbredelsens nådegaver? Alle ta-

ler vel ikke i tunger? Alle fortolker vel 

ikke?  

Men stræb alligevel efter de største nåde-

gaver.  

 
Kærlighedens vej 
16. Og nu vil jeg så vise jer en endnu mere 

storslået vej: 

Om jeg så kunne alle sprog,  

ja, talte som en engel, 
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men ikke havde kærlighed,345  

så var jeg blot et larmende tågehorn  

- et skrattende bækken.  

Om jeg så var den mest begavede prædi-

kant - 

havde indsigt i alle mysterier og al kund-

skab -  

og var opfyldt af tro,  

så jeg kunne flytte bjerge,  

men ikke havde kærlighed,  

så var jeg intet.  

Og om jeg så uddelte alt, hvad jeg ejer og 

har -  

ja, overgav mit eget legeme til bålet,  

men ikke havde kærlighed,  

så gavnede det mig intet. 

 

Kærligheden er tålmodig.  

Kærligheden er mild.  

Kærligheden raser ikke, storskryder ikke,  

fører sig ikke frem, er ikke uanstændig,  

søger ikke sit eget, hidser sig ikke op.  

Den holder ikke regnskab med det onde,  

glæder sig ikke over uretten,  

men glæder sig med sandheden.  

Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder 

alt. 

 

Kærligheden ophører aldrig.  

Hvad enten det gælder begavede prædike-

ner - de forgår,  

tungetale - den forstummer,  

erkendelsen - den visner.  

Kun stykkevis erkender vi - famlende 

prædiker vi,  

men når det fuldkomne kommer,  

er det slut med det famlende.  

 

345 agape – uselvisk kærlighed til forskel fra eros – 
den mere selviske og naturlige kærlighed. Denne 
agape er en væsentlig nøgle til forståelse af hele 
Paulus’ anliggende. 

 

Da jeg var lille, talte jeg som et barn –  

jeg tænkte som et barn – forstod som et 

barn.  

Da jeg blev voksen, aflagde jeg det barn-

lige.  

 

Nu ser vi jo uklart som gennem sløret 

glas,346  

men engang skal vi se ansigt til ansigt.  

Nu erkender jeg famlende,  

men engang skal jeg skue klart,  

ligesom jeg selv er klart gennemskuet.  

 

Indtil da forbliver altså disse tre:  

tro, håb, kærlighed.  

Størst af dem er kærligheden. 

 

Om tungetale og prædiken 
Jag efter kærligheden og stræb efter de 

åndelige gaver – dog mest efter at præ-

dike. For den, der taler i tunger,347 taler 

ikke for mennesker, men for Gud. Ingen 

forstår det, men han udsiger mysterier 

ved ånden. Den, der prædiker, taler til 

mennesker, til opbyggelse, formaning og 

trøst. Den, der taler i tunger, opbygger sig 

selv, men den, der prædiker, opbygger for-

samlingen. Jeg kunne godt ønske, at I alle 

talte i tunger, men hellere, at I prædikede. 

Den, der prædiker, er større end den, der 

taler i tunger, medmindre han fortolker 

det, så forsamlingen kan blive opbygget. 

Hør nu her, kære brødre. Hvis jeg kom til 

jer og talte i tunger, hvad ville jeg da gavne 

jer, hvis ikke jeg også talte til jer enten ved 

åbenbaring eller ved kundskab eller ved 

346 Nogle oversætter ordet med spejl – et poleret 
metalspejl. 
347 Tungetalen var vistnok en ekstatisk udgydelse 
af lyde, der ’kom til’ den pågældende i kraft af ån-
den. 
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prædiken eller lære? På samme måde med 

døde ting, der giver lyd - for eksempel en 

fløjte eller en citar - hvis ikke de varierer 

tonerne, hvordan skal man så kunne vide, 

hvad der fløjtes eller spilles? Og hvis en 

trompet afgiver en uklar lyd, hvem vil så 

stille op til kamp? Således også med jer 

omkring tungetalen, hvis I ikke også taler 

tydeligt, hvordan skal det, der siges, så 

blive kendt? I ville jo bare tale hen i vejret.  

Så mange forskellige sprog er der i verden, 

og ingen af dem er uden mening. Men hvis 

jeg ikke forstår sprogets tone, vil jeg være 

som en barbar for den, der taler det, og 

den, der taler det, vil være som en barbar 

for mig. Således også med jer, I, som er så 

ivrige efter det åndelige. Gå efter forsam-

lingens opbyggelse, så I får en overflod af 

rigdom.  

Derfor skal den, der taler i tunger, bede 

om, at han kan få mulighed for at fortolke 

det. Hvis jeg blot beder i tungetale, så er 

det min ånd, der beder, men min fornuft 

har intet ud af det. Hvad betyder det? Jo, 

jeg vil altså nok bede ved hjælp af ånden, 

men jeg vil også bede med fornuften. Jeg 

vil lovsynge ved hjælp af ånden, men også 

med fornuften. For hvis du kun lovpriser 

ved hjælp af ånden, hvordan skal den, der 

sidder på den uindviedes plads, så kunne 

sige amen348til din lovprisning, hvis han 

ikke aner, hvad du siger? Din takkebøn er 

selvfølgelig smuk nok, men den opbygger 

ikke den anden.  

17. Selv takker jeg Gud for, at jeg taler 

mere i tunger end jer alle sammen, men i 

forsamlingen vil jeg hellere sige fem ord 

med min fornuft, så andre kan tage ved 

lære, end ti tusind ord med tungetale.  

 

348 Aramaisk låneord, der betyder ’sandelig!’ eller 
’sådan!’ 

Kære brødre! Vær ikke barnlige med hen-

syn til fornuften. Vær som spædbørn i for-

hold til det onde, men vær fuldvoksne i 

forhold til fornuften. I Loven står der skre-

vet:  

”Gennem fremmede tungemål - ved andres 

læber  

vil jeg tale til dette folk,  

men heller ikke således vil de høre på mig, 

siger Gud.”  

Således er tungetalerne ment som tegn – 

ikke for de døbte,349 men for dem, der 

endnu ikke er døbt. Prædiken derimod er 

ikke for de udøbte, men for de døbte.  

Hvis hele forsamlingen altså er samlet på 

samme sted og alle taler i tunger og uind-

viede eller udøbte dukkede op, ville de så 

ikke sige, at I er blevet vanvittige? Men 

hvis alle prædikede, og der dukkede en 

udøbt eller en uindviet op, bedømmes han 

af alle - forhøres af alle, så sindets skjulte 

tanker kommer for en dag. Så vil han 

falde med ansigtet mod jorden og tilbede 

Gud og forkynde, at Gud virkelig er i jer.  

 

Hvad betyder det så, kære brødre? Jo, når 

I kommer sammen, har I hver især en lov-

sang, en lære, en åbenbaring, en tunge-

tale, en tolkning. Lad alt sammen ske til 

opbyggelse. Skulle nogen tale i tunger, så 

bare to eller højst tre og efter tur - og så 

én, der tolker. Hvis der ikke er nogen for-

tolker, så lad den pågældende tie stille i 

forsamlingen, men lad ham tale for sig 

selv og for Gud.  

Lad to eller tre prædikanter tale og lad de 

andre bedømme det. Hvis en anden, der 

sidder der, får en åbenbaring, så lad den 

første tie stille. I kan jo alle prædike, en 

349 Egentlig: tror 
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ad gangen, så alle kunne tage ved lære og 

alle kunne opmuntres. Prædikanters ån-

der indordner sig under prædikanterne, 

for Gud er ikke forvirringens, men fredens 

Gud. Sådan bør det være i alle de helliges 

forsamlinger.  

Eller er det måske fra jer, Guds fortælling 

er udgået? Eller er det kun til jer, den er 

kommet?  

Hvad enten nogen nu synes, han er præ-

dikant eller mere spirituel, så bør han an-

erkende, at det, jeg skriver til jer, er vor 

Herres bud. Men hvis nogen absolut vil 

være afsindig, så lad ham da være afsin-

dig.  

Altså, mine kære brødre! Stræb efter at 

prædike og stå ikke i vejen for tungetale - 

blot det alt sammen sker sømmeligt og i 

god ro og orden. 

Jeres koner bør i øvrigt tie stille i forsam-

lingerne. Det er ikke tilladt dem at holde 

tale, men de bør underordne sig mæn-

dene, sådan som loven også siger. Hvis 

der er noget, de gerne vil vide, så lad dem 

spørge deres mænd derhjemme. For det er 

og bliver usømmeligt for en kone at holde 

tale i forsamlingen.  

 

Om dødes opstandelse 
18. Kære brødre! Lad mig minde jer om 

frihedsbudskabet, jeg fortalte jer – den, 

som I også tog imod - som I også står i, og 

som I også frelses ved, hvis I ellers hu-

sker, hvad det var for en fortælling, jeg 

fortalte jer. Ellers var det jo omsonst, I 

blev døbt.350 Jeg overleverede jer nemlig 

som noget af det første, det, som jeg også 

 

350 Egentlig: ’kom til tro’. 
351 ’De tolv’ er altså iflg. Paulus ikke identiske med 
apostlene. Snarere er der vel tale om inderkredsen 
i forsamlingen i Jerusalem omkring triumviratet, 

selv modtog, at Kristus døde på grund af 

vore svigt ifølge Skrifterne - at han blev 

begravet, og at han blev oprejst på den 

tredje dag ifølge Skrifterne; at han blev set 

af Kefas, dernæst af De Tolv.351 Derefter 

blev han set af fem hundrede brødre på én 

gang, af hvem de fleste endnu lever, mens 

nogle er sovet hen. Dernæst blev han set 

af Jakob352 og dernæst af alle apostlene. 

Sidst af alle blev han set af et misfoster 

som mig, for jeg er den ringeste af apost-

lene – jeg, som ikke er værd at kaldes apo-

stel, fordi jeg forfulgte Guds forsamling. 

Men ved Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og 

hans nåde mod mig har ikke været om-

sonst. Tværtimod har jeg slidt meget mere 

end dem alle – nej, ikke jeg, men Guds 

nåde, som er i mig.  

Nå, men hvad enten det nu er mig eller 

dem - således forkynder vi, og I hengav jer 

til det.  

Men når det nu forkyndes om Kristus, at 

han er oprejst af døde, hvordan kan nogle 

af jer så hævde, at der ikke findes nogen 

opstandelse af døde? Jamen, hvis der ikke 

findes nogen opstandelse af døde, så er 

heller ikke Kristus blevet oprejst, og hvis 

Kristus ikke blev oprejst, så er vores for-

kyndelse altså tom og meningsløs og der-

med også jeres hengivenhed. Og så må vi 

anses for at være falske vidner om Gud, 

fordi vi vidnede stik imod Gud, at han op-

rejste Kristus, som han altså ikke oprej-

ste, for så vidt som døde jo ikke oprejses. 

For hvis døde ikke oprejses, er heller ikke 

Kristus blevet oprejst, men hvis Kristus 

ikke blev oprejst, er jeres hengivenhed 

de såkaldte ’søjler’ bestående af Jesus’ bror Jakob, 
Kefas (Petrus?) og Johannes. 
352 Jesus’ bror, der var leder af forsamlingen i Je-
rusalem – og måske af hele Jesusbevægelsen på 
det tidspunkt.  
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omsonst, og I er tilbage i jeres gamle elen-

dighed. Så er også de, som er sovet hen i 

tillid til Kristus, gået til grunde. Hvis vort 

håb til Kristus alene vedrører dette liv, da 

er vi de ynkværdigste af alle mennesker.  

Men nu er Kristus blevet oprejst af døde 

som en første frugt af de hensovede.  

19. Eftersom døden kom til på grund af ét 

menneske,  

kom også dødes opstandelse til på grund 

af ét menneske. For ligesom alle dør i 

Adam, således vil alle også blive gjort le-

vende i Kristus, enhver ifølge sin egen or-

den:  

Den første frugt er Kristus, dernæst kom-

mer de, som tilhører Kristus, ved hans 

genkomst. Så kommer fuldendelsen, når 

han overdrages herredømmet af sin Gud 

og far. Det sker, når han har tilintetgjort 

alt verdsligt herredømme – al magt og 

myndighed.  

For han bør være konge, indtil  

han får lagt alle fjenderne under sine fød-

der.  

Den sidste fjende, der tilintetgøres, er dø-

den selv,  

for alt har han underlagt under hans fød-

der.   

(Dog, når det hedder, at alt er blevet un-

derlagt, er det klart, at det ikke gælder 

ham, der underlagde ham alt).  

Når så alt er blevet ham underlagt, vil 

også Guds Søn selv underlægge sig ham, 

der underlagde ham alt, for at Gud må 

blive alt i alle.  

Nå ja, og hvad skulle de, som døbes for de 

dødes skyld353 gøre, hvis døde overhove-

det ikke oprejses? Hvorfor skulle de så 

lade sig døbe for deres skyld? Og hvad 

 

353 Her antydes en stedfortrædende dåb, som man 
ellers ikke hører noget om, og som vist hurtigt er 

med os? Hvorfor udsætter vi os ustandse-

ligt for fare? Dag efter dag står jeg ansigt 

til ansigt med døden af lutter stolthed over 

jer, kære brødre i Kristus Jesus vor Herre. 

Hvis jeg som menneske skulle kæmpe 

med vilde dyr her i Efesos, hvad gavnede 

det mig så, hvis døde ikke oprejses? Lad 

os æde og drikke, for i morgen er vi døde? 

Far ikke vild. God skik fordærves nemt af 

slet omgang. Kom ud af jeres delirium 

som retsindige og svigt ikke medmenne-

sket. Der er åbenbart nogen, som intet 

kender til Gud. Jeg siger bare: Skam jer! 

 

Om opstandelsens legeme 
Men så vil nogen sige: Hvordan oprejses 

de døde? Hvilket slags legeme kommer de 

med? Tåbeligt spørgsmål! Det, du sår, bli-

ver jo ikke levende igen, hvis ikke det først 

døde. Og når du sår, sår du ikke det le-

geme, som det bliver til, men et nøgent 

korn, det være sig hvede eller nogen af de 

andre sorter. Men Gud giver det et legeme, 

sådan som han ønskede - hvert korn sit 

eget særlige legeme.  

Ikke alt kød er det samme kød - nej, noget 

er af mennesker, noget er kød af kvæg, 

andet igen kød af fugle og andet af fisk. 

Og der er himmelske legemer og jordiske 

legemer, men de himmelskes glans er ét, 

de jordiskes noget andet. Solens glans er 

én, månens glans er en anden og en an-

den igen stjernernes. Stjerne er nemlig 

forskellig fra stjerne i glans.  

Sådan er det også med opstandelsen fra 

de døde. Hvad der sås i fordærvelighed, 

oprejses til udødelighed - hvad der sås i 

vanære, oprejses til guddommelighed – 

gledet ud af forsamlingens praksis. En slags ’af-
ladsdåb’? 
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hvad der sås i svaghed, oprejses til kraft 

og styrke.  

20. Hvad der sås som et sjæleligt legeme, 

oprejses til et åndeligt legeme.354 Findes 

der et sjæleligt legeme, er der altså også et 

åndeligt. Som der står skrevet: ”Det første 

menneske (altså Adam) blev til en levende 

sjæl.” Den sidste ’Adam’ blev til en ånd, 

der gør levende. Det åndelige er altså ikke 

det første - nej, dét er det sjælelige – først 

derefter kommer det åndelige. Det første 

menneske var jordisk – skabt af jord, det 

andet menneske var fra Himlen. Som det 

jordiske menneske var, således er de jor-

diske mennesker, og som det himmelske 

menneske er, således er de himmelske 

mennesker. Og på samme måde som vi 

har båret det jordiske menneskes billede, 

skal vi også bære det himmelske menne-

skes.  

Men det siger jeg jer, kære brødre, kød og 

blod kan ikke arve Guds rige, så lidt som 

fordærvelighed kan arve udødeligheden.   

 

Se, nu vil jeg indvie jer i et mysterium: Vi 

skal ikke alle sove ind, men vi skal alle 

forvandles - i et nu, på et øjeblik, når den 

sidste trompet lyder. Trompeten skal lyde, 

og de døde skal blive oprejst til udødelig-

hed, og vi skal forvandles. For dette letfor-

dærvelige legeme skal iføre sig uforgænge-

lighed - dette dødelige legeme skal iføre sig 

udødelighed. Når det sker - når dette for-

dærvelige legeme ifører sig uforgængelig-

hed, og dette dødelige legeme ifører sig 

udødelighed, da opfyldes det ord, som 

står skrevet:  

 

354 Dette ’åndelige legeme’ må ikke forveksles med 
’ånder’ eller ’spøgelser’, men er det nye legeme, 
hvor Gud har forsonet det gamle eller faldne men-
neskes indre splittelse. For Paulus er et menneske 
uden legeme en umulighed, for mennesket har 
ikke et legeme, så lidt som det har en sjæl. Nej, 

”Døden er blevet opslugt – til sejr!  

Død, hvor er nu din sejr? Død, hvor er nu 

din brod?”  

Dødens brod er synden, men syndens 

styrke udspringer af loven. Tak til Gud, 

som giver os den endelige sejr i vor Herre 

Jesus Kristus! 

Mine elskede brødre! Vær faste og urok-

kelige - overmåde rige i vor Herres gerning 

og altid bevidste om, at jeres møje i Herren 

ikke er omsonst. 

 

Om indsamlingen til de hellige 
21. Med hensyn til indsamlingen til de 

hellige, så skal også I gøre, sådan som jeg 

forordnede det for forsamlingerne i Gala-

tien. Enhver bør den første dag i ugen 

lægge noget til side hos sig selv, alt efter 

hvor velstillet han er, så der ikke først bli-

ver samlet ind, når jeg kommer. Når jeg så 

kommer, vil jeg sende dem, som I har god-

kendt via jeres breve, af sted for at bringe 

jeres gave til Jerusalem. Hvis det er vig-

tigt, at også jeg tager af sted, kan de rejse 

sammen med mig.  

Jeg vil komme til jer på vej gennem Make-

donien – jeg rejser nemlig gennem Make-

donien – og måske bliver jeg hos jer eller 

overvintrer, så I kan følges med mig, hvor 

jeg rejser hen. Jeg vil nemlig ikke bare be-

søge jer i forbifarten, men jeg håber at 

blive hos jer, om Gud vil. Til gengæld bli-

ver jeg i Efesos indtil Pinse. En dør er 

nemlig blevet åbnet for mig, stor og virk-

som med mange forhindringer.  

 

 

mennesket er et legeme, og det er en sjæl, og det 
ene kan ikke løsrives fra det andet hverken her i li-
vet eller efter døden. Det åndelige legeme eller op-
standelsens legeme er det fuldkomne menneske ef-
ter Guds mening. 
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Afslutning og hilsen 
Men når Timotheus kommer, så sørg for, 

at han kan være hos jer uden frygt, for 

han udfører vor Herres gerning ligesom 

jeg selv. Lad ingen ringeagte ham, men 

send ham videre med fred, så han kan 

komme til mig, for jeg venter ham sam-

men med brødrene. 

Hvad angår vor bror Apollos, har jeg op-

fordret ham stærkt til at komme til jer 

sammen med brødrene, men det var be-

stemt ikke hans agt at komme nu. Han 

kommer nok, når han får tid.  

Vær årvågne! Stå fast i jeres hengivenhed! 

Vær mandige og stærke! Lad alt, hvad I 

gør, ske i kærlighed!  

 

Kære brødre! Jeg vil råde jer til – ja, I ken-

der jo Stefanas’ hus som en første frugt i 

hele Akaja, hvordan de har stillet sig selv 

til rådighed for de hellige – at også I vil 

bøje jer for dem og deres lige og alle, der 

arbejder med og som slider i det. Jeg glæ-

der mig over, at Stefanas og Fortunatos og 

Akaikos er her. De har udfyldt savnet af 

jer. De har vederkvæget både min ånd og 

jeres. Påskøn den slags mennesker! 

 

Forsamlingerne her i Asien sender hilsen 

til jer. Akvila og Priska hilser jer mange 

gange sammen med forsamlingen i deres 

hus. Alle brødrene hilser jer. Hils hinan-

den med et helligt kys. Denne hilsen er 

ved min egen, Paulus’ hånd.  

Hvis nogen ikke elsker vor Herre, så lad 

ham være forbandet!  

Marana tha!355  

Vor Herre Jesus’ nåde være med jer!  

Min kærlighed være med jer alle i Kristus 

Jesus. Amen! 

 

355 Aramæisk for: Herre, kom! 
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Andet brev til korintherne 
 

Til Guds forsamling i Korinth sammen 

med alle de hellige i hele Akaja fra Paulus 

- ved Guds vilje Kristus Jesus’ apostel – 

og vor bror Timotheus. 

 

Nåde være med jer og fred fra Gud vor far 

og vor Herre Jesus Kristus! 

 

Velsignet være Gud vor Herre Jesus Kri-

stus’ far – barmhjertighedens far og al 

medlidenheds Gud, som trøster os under 

al vor egen trængsel. Så kan vi trøste dem, 

som selv lider under al mulig trængsel ved 

den barmhjertighed, hvormed vi selv trø-

stes af Gud.  

For ligesom Kristus’ lidelser godt nok 

rammer os over al måde, så fyldes vi også 

til overmål af Kristus’ barmhjertighed og 

trøst.  

Lider vi trængsel, sker det, for at I må 

finde trøst og befrielse. Trøstes vi, sker det 

også til jeres trøst, som virker ved, at I 

holder ud i de samme lidelser, som også 

vi gennemgår.  

Og vi har et fast håb til jer, fordi vi ved, at 

ligesom I er fælles med os i lidelserne, er I 

det også i trøsten. 

 

Om Paulus’ trængsler 
Kære brødre! Vi ønsker ikke, at I skal 

være uvidende om vores trængsel, som 

opstod i Asien356, hvordan vi i den grad 

blev pint og plaget langt ud over, hvad vi 

kunne bære, så vi end ikke anede, om vi 

ville overleve. Ja, i vores stille sind tænkte 

vi, at det nok ville ende med en dødsdom 

- måske for at vi ikke skulle være alt for 

 

356 I Efesos på det nuværende Tyrkiets vestkyst. 

selvsikre, men stole på den Gud, der op-

rejser de døde.  

Men han rev os ud af dødens greb, og vi 

har nu sat vort håb til, at han også frem-

over vil udfri os. Også I hjælper til med je-

res bøn for os, så der fra et væld af mange 

stemmer bliver sagt tak for os - tak for vo-

res befrielse. 

 

Om udeblivelsen fra Korinth 
Dette skal nemlig siges til vores ros - og vi 

siger det med god samvittighed - at det 

ved Gud var ærligt og redeligt - ikke med 

politiske rævekager, men ene og alene bå-

ret af Guds nåde, vi færdedes rundt om i 

verden – og ikke mindst hos jer. Vi skriver 

jo ikke andet til jer end det, I selv kan 

læse, og som I forstår, og som jeg håber, I 

også vil forstå til det sidste. I forstod - i 

hvert fald til dels - at det er os, der er 

grunden til, at I kan rose jer, ligesom I er 

grunden til, at vi kan rose os på vor Herre 

Jesus’ dag.  

 

2. Det var i tillid hertil, jeg besluttede at 

komme tidligere til jer, så I kunne få 

glæde af mig hele to gange. Via jer kunne 

jeg så komme videre til Makedonien357 og 

så igen vende tilbage til jer fra Makedo-

nien, så vi kunne følges ad til Judæa. 

Denne min beslutning var vel næppe bå-

ret af letsindighed? Eller træffer jeg måske 

mine beslutninger af forfængelighed, så 

min tale bliver både ja ja og nej nej?  

Så sandt Gud er trofast, er vores fortæl-

ling til jer ikke både ja og nej. For Guds 

søn, Jesus Kristus, som gennem os blev 

forkyndt for jer – gennem mig og Silvanus 

og Timotheus – er ikke blevet både ja og 

357 Område i det nuværende nordlige Grækenland. 
Her ligger bl.a. Thessalonika og Filippi. 
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nej, men er blevet et klart ja ved ham. For 

så mange som Guds tilsagn måtte være, 

blev de ved ham til et ja, og derfor også til 

et amen til Guds ære gennem os.  

Den, der holder os fast på Kristus sam-

men med jer, og som salvede jer, er Gud 

selv. Han har også beseglet os og givet os 

ånden som et pant i vore hjerter.  

 

Jeg kalder Gud til vidne for min sjæl på, 

at det var for at skåne jer, at jeg alligevel 

ikke kom til Korinth igen.  

Det er ikke fordi vi er herrer over jeres 

hengivenhed – nej, vi er medarbejdere på 

jeres glæde, for hengivne er I jo allerede.  

Jeg besluttede altså med mig selv, at jeg 

ikke én gang til ville komme og gøre jer 

kede af det, for hvis jeg bedrøver jer, hvem 

skulle så kunne gøre mig glad, når den, 

jeg gør ked af det, ikke kan? Og det var 

derfor jeg skrev, som jeg skrev, for at jeg 

ikke ved min ankomst skulle sørge over 

dem, jeg burde glæde mig over. Jeg har jo 

den tillid til jer alle, at min glæde også er 

jeres glæde.  

Det var under stor trængsel og med tungt 

hjerte, jeg skrev til jer under mange tårer 

– ikke for at I skulle blive bedrøvede, men 

for at I måtte kende den overvældende 

kærlighed, jeg nærer til jer.358   

 

Nej, hvis der virkelig er nogen, der har 

voldt sorg, gælder det vel ham, der ikke så 

meget har bedrøvet mig personligt, men – 

og jeg overdriver ikke - mere eller mindre 

jer alle sammen. Det må være tilstrække-

ligt med den straf, han har modtaget af 

flertallet, så I tværtimod nu hellere bør til-

give og trøste ham. Ellers risikerer han jo 

 

358 Den skrivelse, Paulus refererer til, er antagelig 
1. Korintherbrev. 

at drukne i ren og skær elendighed. Ja, 

jeg opfordrer jer til at vise ham kærlighed. 

Det var også derfor, jeg skrev, så jeg 

kunne erfare, om I virkelig mener det med 

jeres lydighed i alle forhold.  

Hvis I tilgiver nogen noget, gør jeg det 

også. For det, som jeg for mit vedkom-

mende har tilgivet - om jeg ellers har tilgi-

vet noget – har jeg gjort for jeres skyld for 

Kristus’ ansigt, for at vi ikke skulle overli-

stes af Satan, eftersom vi ikke er uvidende 

om hans planer. 

 

3. Nå, men da jeg kom til Troas359 for at 

fortælle frihedsbudskabet om Kristus – en 

dør var blevet åbnet for mig i Herren – 

fandt min ånd ingen lindring, da jeg ikke 

fandt min bror Titus. Så jeg tog afsked 

med dem og kom til Makedonien.  

 

Tak til Gud, som altid fører os i triumftog 

i Kristus, og som ved hjælp af os alle 

vegne skaber en yndig duft af indsigt i 

ham. Ja, en velduft af Kristus er vi ved 

Gud for dem, der frelses, og såmænd også 

for dem, der går til grunde. For de sidste 

en duft af død til død, for de første en duft 

af liv til liv - og hvem slår til i dette spil?  

Vi er jo ikke som visse andre, der sjakrer 

med Guds fortælling, men ud af hjertets 

renhed – ja, ud af Gud selv –  

for Guds ansigt – taler vi i Kristus.   

 

Om dødens lov – og åndens 
Begynder vi nu igen at anbefale os selv, 

som om vi skulle have brug for anbefa-

lingsbreve til jer eller måske fra jer? Nej, I 

er vores brev, I som blev indskrevet i vore 

hjerter, og som kendes og oplæses af alle 

359 Havneby i det nordvestlige hjørne af det nuvæ-
rende Tyrkiet. 
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mennesker. Det er blevet klart for enhver, 

at I er et brev fra Kristus selv, der er be-

sørget af os. I blev ikke skrevet med blæk, 

men med den levende Guds ånd – ikke på 

stentavler, men på hjertets kødtavler.  

Sådan en hengivenhed har vi til Gud gen-

nem Kristus. Det er jo ikke, fordi vi af os 

selv dur til at udtænke noget, som om det 

kom fra os selv – nej, vores duelighed 

kommer fra Gud, som gjorde os duelige 

som tjenere for en ny pagt – ikke bogsta-

vens, men åndens. For bogstaven slår 

ihjel, men ånden gør levende.   

 

4. Hvis dødens lov360 med bogstaver hug-

get i sten fremtrådte i et strålende lys, så 

Israels sønner ikke kunne se Moses’ an-

sigt klart på grund af hans ansigts stråle-

glans - der dog svandt hen - hvor meget 

mere strålende vil åndens lov så ikke være 

i sin lysende glans?  

Hvis loven, der fører til fordømmelse, var 

strålende, så vil den lov, der fører til frifin-

delse, i langt højere grad flyde over med 

stråleglans. Ja, det såkaldt strålende har 

vel i dette tilfælde ingen virkelig glans i 

sammenligning med denne langt større 

stråleglans. For hvis det, der alligevel blev 

til intet, blev til med såkaldt stråleglans, 

så skal, det, der bliver stående, fremstå 

med så meget mere strålende glans. 

Da vi nu har dette håb, taler vi åbent og 

frimodigt. Vi taler ikke som Moses, der til-

dækkede sit ansigt, så Israels sønner ikke 

klart og tydeligt kunne se noget, som i sid-

ste ende alligevel bliver det rene ingen-

ting. De forstenede i deres tanker, og den 

dag i dag forbliver det samme slør over op-

læsningen af den gamle pagt. Det tages 

 

360 diakonia tou thanatou – egentlig: dødens tjene-
ste. Paulus henviser til Moseloven! 

ikke væk, for kun ved Kristus kan det fjer-

nes. Så den dag i dag ligger der fortsat et 

slør over deres hjerter, når Moses læses 

op. Først når de omvender sig til vor 

Herre, tages sløret bort. Gud er ånd, og 

hvor Guds ånd bor, er der frihed. Så når 

vi med utildækket ansigt skuer vor Herres 

guddomsglans som i et spejl, forvandles vi 

til det samme billede fra guddomsglans til 

guddomsglans, eftersom det jo udgår fra 

vor Herres ånd.  

 

Frihedsbudskabets lys i mørket 
5. Så, når vi nu har denne åndens lov i 

kraft af den barmhjertighed, vi modtog, 

taber vi aldrig modet. Vi har lagt skam-

mens dunkle stier bag os, så vi ikke går 

omkring på underfundig vis eller ligefrem 

forfalsker Guds fortælling. Nej, vi anbefa-

ler os selv gennem den rene skære sand-

hed til ethvert menneskes egen samvittig-

hed for Guds ansigt.  

Skulle vores gode nyhed endelig være til-

sløret, så er den det kun for dem, der går 

til grunde. Hos dem har tidens Guder for-

blindet de troløses tanker, så lyset fra fri-

hedsbudskabet om Kristus’ guddoms-

glans ikke skinner for dem – ja, Kristus, 

som er Guds billede. Vi forkynder jo ikke 

os selv, men Jesus Kristus som Herre – os 

selv derimod som jeres slaver for Jesus’ 

skyld. Det var Gud, der sagde: ”Et lys skal 

skinne i mørket” – og det var det lys, som 

lyste i vore hjerter til oplysning, så vi er-

kendte hans guddomsglans i Jesus Kri-

stus’ ansigt.   
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Om forkyndelsens vilkår 
6. Men denne skat har vi i skrøbelige ler-

kar, så den overvældende kraft må 

komme fra Gud og ikke fra os. På alle må-

der er vi hårdt pressede, men aldrig 

knust. Vi er tvivlrådige, men aldrig fortviv-

lede - forfulgte, men aldrig forladte - slået 

ned, men endnu ikke slået ihjel. Altid bæ-

rer vi Jesus’ død i vort legeme, for at også 

Jesus’ liv må åbenbares i vort legeme. Al-

tid udleveres vi, som lever, til døden på 

grund af Jesus, for at også Jesus’ liv må 

åbenbares i vort dødelige legeme. Således 

gør døden indtryk på os, men livet på jer.  

Da vi imidlertid har den samme hengiven-

hedens ånd, som der er skrevet om: Jeg 

hengav mig, derfor talte jeg, 

så har også vi givet os hen, og derfor taler 

vi. For vi ved, at han, som oprejste vor 

Herre Jesus, også vil oprejse os sammen 

med Jesus og fremstille os sammen med 

jer. Det sker jo alt sammen for jeres skyld, 

for at nåden må fylde des mere i kraft af, 

at vi bliver flere og flere, så takkebønnen 

må flyde over til Guds ære.  

Derfor taber vi ikke modet. Tværtimod - 

om også vort ydre menneske går til 

grunde, fornyes vort indre dag for dag. For 

vores forbigående trængsels lethed frem-

kalder en mere og mere overvældende – ja, 

evig tyngde af herlighed for os. Vi skuer 

ikke blot det synlige, men også det usyn-

lige, for det, som kan ses, er kun forbigå-

ende, men det, som ikke kan ses - det er 

det evige.   

 

Om det himmelske håb 
Vi ved nemlig, at når vort jordiske telt går 

i opløsning, har vi en bygning fra Gud – 

en bolig, der ikke er gjort med hænder – 

en evig bolig i Himlene.  

Som det er nu, sukker vi af længsel efter 

at blive iført vor himmelske bolig, så sandt 

som vi ikke skal findes hjemløse, når vi 

engang står nøgne. Ja, vi, som er i dette 

telt, sukker, fordi vi er tyngede af det, vi 

ikke vil, nemlig at afklædes, men tværti-

mod iklædes, så det dødelige kan blive op-

slugt af livet selv. Den, der har gjort os i 

stand til dette, er den Gud, som gav os 

åndens pant.  

Derfor er vi altid frimodige. Vi véd udmær-

ket, at så længe vi har hjemme i legemet, 

er vi langt borte fra vor Herre, for vi lever 

i inderlig hengivenhed – ikke ansigt til an-

sigt. Men vi er frimodige, selv om vi hellere 

ville være langt borte fra legemet og have 

hjemme hos vor Herre.  

Derfor sætter vi også en ære i at behage 

ham, hvad enten vi nu er hjemme eller 

langt borte, for alle må vi træde frem for 

Kristus’ domstol, så enhver kan få beta-

ling for, hvad han har bedrevet, mens han 

var i legemet – hvad enten det nu var godt 

eller ondt.  

Vi kender altså til at frygte Gud. Det for-

tæller vi gerne mennesker. For Gud er vi 

som en åben bog, og det håber jeg også, 

jeg er i jeres samvittighed.  

 

Om forsoningens nye menneske 
7. Nu er det ikke fordi, vi igen vil frem-

hæve os selv overfor jer. Vi vil bare gerne 

give jer anledning til at være lidt stolte 

over jer selv, så I har noget at komme med 

til dem, der kun tilsyneladende har noget 

at rose sig af – men ikke for alvor.  

Var vi ude af os selv, var det for Gud, og 

var vi mere besindige, var det for jer. For 

Kristus’ kærlighed holder os fast på det, 

som vi er nået frem til: at én er død for alle 

(altså er alle døde) og han døde for alle, for 
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at de, som lever, ikke mere skal leve for 

sig selv, men for ham, der døde for dem, 

og som blev oprejst.  

Derfor opfatter vi fra nu af ikke længere 

mennesket blot som en fysisk skabning. 

Selv om vi for eksempel har kendt Kristus 

i legemlig gestalt, gør vi det ikke mere nu. 

Nej, hvis nogen lever i Kristus, er han en 

helt ny skabning. Det gamle er forbi, se, 

noget nyt er blevet til!   

Men det kommer alt sammen fra Gud, 

som har forsonet os med sig selv gennem 

Kristus, og som skænkede os forsonin-

gens tjeneste. Det var Gud, der i Kristus 

forsonede verden med sig selv, idet han så 

stort på menneskers overtrædelser og 

plantede forsoningsbudskabet i os.  

Vi er gesandter på Kristus’ vegne - Gud 

selv appellerer gennem os – og vi beder jer 

for Kristus’ skyld: forson jer med Gud!  

Den mand, der ikke kendte til at synde, 

modtog Gud som et skyldoffer361 for vores 

skyld, for at vi kunne stå som retfærdige 

for Gud i kraft af ham.  

 

Forsvar for tjenesten 
Som jeres kolleger appellerer vi til, at det 

ikke var for ingenting, I modtog Guds 

nåde. Det hedder jo:  

I rette tid bønhørte jeg dig,  

på frelsens dag kaldte jeg på dig.  

Se, nu er den rette tid oprundet –  

ja, nu er det frelsens dag!  

 

Vi volder ingen anstød i noget, for at vores 

tjeneste ikke skal blive klandret. Nej, i alle 

forhold anbefaler vi os selv som Guds tje-

nere gennem stor udholdenhed i trængs-

ler, nød og angst, under slag og i fængsel, 

under oprør - med slid og slæb, gennem 

 

361 Egentlig: ’gjorde han til synd’ 

søvnløse nætter, alt imens vi sulter! Alt 

sammen med renhed, indsigt, tålmodig-

hed og imødekommenhed – med hellig 

ånd og uforstilt kærlighed, med sande ord 

og Guds kraft, med retfærdighedens vå-

ben til angreb og forsvar. Med ære og med 

vanære – som foragtede og som velan-

skrevne, som forførere og dog sanddru, 

som oversete og dog anerkendte – som dø-

ende, men se, vi lever! Som straffede, men 

ikke dømt til døden. Som bedrøvede, dog 

altid glade - som fattige, der dog gør 

mange rige, som dem, der intet har og dog 

ejer alt.  

 

Vores mund og vort hjerte er vidt åbent 

overfor jer, korinthere! I har ingen snæver 

plads hos os, men jeres eget indre har 

trange kår. Dog noget for noget, som jeg 

siger til børn, så åbn også I jeres hjerter!  

Lad jer ikke spænde i ulige åg med dem, 

der ikke er hengivne mod Gud, for hvad 

har retfærdighed og lovløshed med hinan-

den at gøre? Hvad har lys og mørke til fæl-

les? Er der samklang mellem Kristus og 

Beliar? Eller hvad deler en hengiven med 

en, der er ligeglad? Hvordan stemmer 

Guds tempel overens med afgudsbilleder? 

Vi er jo den levende Guds tempel, således 

som Gud selv har sagt: Jeg vil bo og gå 

omkring iblandt dem - jeg vil være deres 

Gud, og de skal være mit folk. Derfor: For-

lad deres fællesskab – udskil jer fra dem, 

siger Gud - rør ikke noget urent, så vil jeg 

tage imod jer - jeg vil være jeres far, og I 

skal være mine sønner og døtre, siger Gud, 

der styrer alt. Da vi nu har de løfter, mine 

elskede, så lad os rense os for al slags 
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forurening af legeme og ånd, så vi helliger 

os fuldkomment i Gudsfrygt. 362 

8. Giv os råderum! Ingen har vi forurettet 

– ingen har vi fordærvet – ingen har vi ud-

byttet. Jeg siger det ikke for at fordømme, 

for som jeg før har sagt: I er i vore hjerter, 

så vi hører sammen i liv og død. Derfor er 

jeg så frimodig overfor til jer. Jeg er stolt 

over jer. Jeg er fuld af trøst og jeg flyder 

over med glæde midt i al vores trængsel.  

 

Nå, men heller ikke da vi så kom til Ma-

kedonien, fik vores legeme altså nogen 

lindring. Nej, vi blev trængt på alle måder 

– udadtil i kampe, indadtil i frygt. Men 

den Gud, der trøster de nedbøjede, trø-

stede os omsider ved Titus’ ankomst – ja, 

ikke alene ved hans ankomst, men også 

ved den opmuntring, han havde fået fra 

jer, da han fortalte os om jeres længsel, 

jeres gråd og jeres lidenskab i forhold til 

mig, så jeg blev mere og mere glad.363   

 

Om det tidligere brev 
Selv om jeg også gjorde jer kede af det med 

mit brev, fortryder jeg det ikke. Og selv om 

jeg fortrød det – jeg kan jo forstå, at dette 

brev for en stund har bedrøvet jer – så 

glæder jeg mig nu – ikke fordi I blev kede 

af det, men fordi sorgen fik jer til at ændre 

sind. For I blev kede af på grund af jeres 

forhold til Gud, så I på ingen måde skulle 

lide noget tab ved os. For sorg på grund af 

Gudsforholdet medfører en omvendelse til 

en frihed, som ikke fortrydes, mens den 

verdslige sorg blot fører til død. For ser I, 

selve dette at I blev kede af det i forhold til 

 

362 Dette afsnit (6,14-7,1) kunne at være en senere 
ikke-paulinsk tilføjelse, eftersom det ikke blot bry-
der ind i sammenhængen, men tydeligvis også 
bryder med Paulus’ egen teologi, som vi finder den 
bl.a. i 1. Korintherbrev. Sprogbrugen forekommer 

Gud - sikken en lidenskab det har frem-

kaldt hos jer – ja, ligefrem forsvar, harme, 

frygt, længsel, gåpåmod, disciplin. På alle 

måder beviste I, at I var rene i den sag. 

 

Så når jeg skrev til jer, var det ikke så me-

get på grund af ham, der havde gjort 

uret364 – ej heller på grund af ham, der 

havde lidt uret, men det var netop for at 

jeres lidenskab i forhold til os måtte 

komme frem hos jer for Guds ansigt. Der-

for er vi blevet trøstet. Men udover at blive 

trøstet glædede vi os endnu mere over Ti-

tus’ glæde, fordi hans ånd er blevet veder-

kvæget af jer alle. Hvis jeg i nogen ting har 

rost mig af jer overfor ham, er jeg ikke ble-

vet til skamme. Ligesom vi i alle forhold 

har talt sandt til jer, på samme måde har 

også vores ros af jer overfor Titus vist sig 

at holde stik. Hans hjerte drages endnu 

mere mod jer, når han mindes, hvordan I 

alle sammen var lydhøre og hvordan I 

modtog ham med frygt og bæven. Hvor jeg 

glæder mig over, at jeg i ét og alt kan have 

tillid til jer! 

 

Om indsamlingen til de hellige 
9. Kære brødre! Vi kan fortælle jer om den 

Guds nåde, som blev forsamlingerne i Ma-

kedonien til del. Mens de selv blev hårdt 

prøvet af trængsel –lod de alligevel deres 

overvældende glæde og deres dybe fattig-

dom strømme over i gavmildheds rigdom. 

Jeg kan bevidne, at de gav efter evne, ja, 

ud over evne, ganske uopfordret, og de 

bad os indtrængende om den gunst at 

være med i fællesgaven til de hellige. Ikke 

også anderledes med en hel del ord, som Paulus 
ellers aldrig bruger.  
363 Se slutningen af kapitel 2 
364 Se kapitel 2 – andet afsnit 



 

273 

 

blot som vi havde håbet, men først og 

fremmest hengav de sig til vor Herre, først 

derefter til os, helt efter Guds vilje. Dette 

fik os til at bede Titus om at udføre den 

samme velgerning hos jer, sådan som han 

tidligere har påbegyndt den. Ja, ligesom I 

nu flyder over i alt, i livsmod og talegaver 

og kundskab og al slags lidenskab i kraft 

af vores kærlighed til jer, så gid I også 

måtte flyde over i denne gode gerning. Jeg 

siger det ikke som en befaling, men ved at 

gøre opmærksom på de andres ildhu, vil 

jeg gerne prøve, om jeres kærlighed er den 

ægte vare.  

I kender jo vor Herre Jesus, Kristus’ gode 

gerning, hvordan han blev fattig for vores 

skyld, skønt han var rig, for at I, gennem 

hans fattigdom, måtte blive rige.  

Forstå mig ret. Dette her vil jo gavne jer - 

I, som sidste år ikke blot begyndte at 

handle, men også havde viljen til det. 

Fuldend nu jeres handling som et velvil-

lighedens ønske, så I fuldender den efter 

evne. For hvis velviljen er til stede, er den 

velkommen alt efter, hvad den evner – 

ikke efter, hvad den ikke evner. Det hand-

ler jo ikke om, at andre skal have lindring, 

mens I sidder i trængsel – det handler om 

lighed! Lige nu må jeres overskud rette op 

på deres underskud, for at også deres 

overskud engang kan rette op på jeres un-

derskud, så der bliver lighed. Som skrevet 

står: ”Den med meget havde ikke overflod, 

og den med lidt havde ikke for lidt.” 

 

Tak til Gud, som indgav den samme liden-

skab for jer i Titus’ hjerte, så han godt nok 

blev opfordret, men det var fuld af liden-

skab, han af egen drift kom til jer. 

 

365 Underligt nok er de to ’brødre’, som også kaldes 
apostle, unavngivne. 

Sammen med ham sendte vi den bror, 

hvis gode rygte i frihedsbudskabets tjene-

ste løber gennem alle forsamlingerne. Og 

ikke alene det. Han er også blevet valgt af 

forsamlingerne som vores rejseledsager 

sammen med denne velgørenhedsgave, 

som besørges af os - til vor Herres ære og 

for at vise vores gode vilje. Dermed undgår 

vi, at nogen skal kritisere os i forbindelse 

med den rigdom, vi forvalter. Vi stræber 

nemlig efter, hvad der er godt – ikke blot i 

Guds, men også i menneskers øjne.  

Sammen med dem sendte vi også vores 

bror,365 hvis lidenskab vi har oplevet 

mange gange og på mange måder. Nu er 

han endnu ivrigere på grund af sin store 

hengivenhed til jer. Hvad angår Titus, er 

han min ven og medarbejder hos jer, og 

hvad vores brødre angår, er de forsamlin-

gernes apostle til Kristus’ ære. Så giv dem 

nu i forsamlingernes påhør bekræftelse 

på jeres kærlighed og på vores stolthed 

over jer. 

 

Nå, men det er jo ganske overflødigt for 

mig at skrive til jer om hjælpen til de hel-

lige. Jeg kender jo jeres gode vilje, som jeg 

praler af overfor makedonierne: at Akaja 

har været klar lige siden sidste år, og at 

jeres lidenskab opildnede de fleste. Men 

jeg sendte brødrene for at vores praleri 

over jer ikke skulle være omsonst i denne 

sag. For at I, om jeg så må sige, må være 

klar, så vi undgår, at makedonerne an-

kommer sammen med mig og finder jer 

uforberedte, så vi – for slet ikke at sige I – 

må føle skam over sådan en situation. Jeg 

anså det altså for nødvendigt at opfordre 

brødrene til at tage i forvejen til jer og i 
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god tid sørge for denne jeres tidligere be-

meldte velsignede gave, så den må være 

klar netop som velsignelse og ikke som 

udtryk for nærighed.  

Sandt er det, at den, der sår sparsomt, 

også skal høste sparsomt, og den, der sår 

velsignet, også skal høste velsignet. En-

hver skal give sådan som hans hjerte til-

siger ham – ikke med bedrøvelse eller un-

der tvang, for Gud elsker en glad giver. 

Gud magter at overøse jer med al slags 

velvilje, så I altid har nok af alting – så I 

flyder over med al god gerning. Som skre-

vet står:  

”Han spredte ud, han gav til de trængende.  

Hans retfærdighed bliver til evig tid.”  

Han, som forsyner bonden med såsæd og 

brød til at spise, vil også forsyne jer med - 

ja, mangfoldiggøre jeres såsæd, og han vil 

forøge jeres retfærdigheds frugter, så I be-

riges i alting til al mulig gavmildhed, om 

noget da i det hele taget udvirkes gennem 

vores takkebøn til Gud.  

For denne offergave afhjælper ikke blot de 

helliges underskud, men giver yderligere 

overskud gennem manges takkebønner til 

Gud. De lovpriser nemlig Gud for det, som 

denne tjeneste vidner om: jeres lydhørhed 

overfor vores bekendelse til frihedsbud-

skabet om Kristus og oprigtigheden i jeres 

fællesskab med dem og med alle. De beder 

for jer og længes efter jer på grund af 

Guds overvældende nåde imod jer.  

Tak til Gud for hans ubeskrivelige gave! 

 

Om modstanden i Korinth 
10. Jeg selv, Paulus, opmuntrer jer i Kri-

stus’ sagtmodighed og mildhed – ja, jeg 

ved godt, jeg kaldes ydmyg, når jeg står 

overfor jer, men ganske kry, når jeg er på 

afstand – men jeg beder inderligt om, at 

jeg, når jeg kommer til jer, ikke er så gen-

nemført kry, som jeg regner med at være 

det, når jeg skal optræde ret så frimodigt 

overfor dem, der anser os for at leve rent 

ud verdsligt.  

Om vi så også lever verdsligt, er det ikke 

en verdslig krig, vi fører, for vores krigsvå-

ben er ikke af denne verden, men ved Gud 

stærke nok til at nedbryde selv fæstnin-

ger. For vi nedbryder argumenter og et-

hvert hovmod, der rejser sig imod erken-

delsen af Gud, og vi tager enhver tanke til 

fange til lydighed mod Kristus, ligesom vi 

er parate til at straffe al ulydighed, når ly-

digheden først har sejret hos jer.   

I ser kun det, der er lige for næsen af jer. 

Hvis nogen stoler på, at han tilhører Kri-

stus, så lad ham fundere over dette: Lige-

som han selv tilhører Kristus, gør vi det 

også. Ja, om jeg også trak endnu mere på 

den autoritet som vor Herre gav os til op-

byggelse for jer og ikke til nedbrydelse, 

ville jeg ikke skamme mig. Det skulle jo 

nødigt hedde sig, at jeg blot skabte frygt 

hos jer gennem brevene. For brevene, på-

står de, er nok vægtige og stærke, men 

hans fysiske tilstedeværelse svag og hans 

tale for intet at regne. Disse mennesker 

kan roligt regne med, at sådan som vi vir-

ker i vort fravær gennem det ord, vi ud-

trykker i brevene, sådan er vi også i hand-

ling, når vi er til stede. 

Vi drister os ikke til at henregne os til – ja, 

end ikke sammenligne os med nogle af 

dem, der fremhæver sig selv, men som 

ikke begriber, at de blot måler sig med sig 

selv og sammenligner sig med sig selv. Vi 

derimod vil ikke rose os ud over alle græn-

ser, men kun indenfor den grænse, Gud 

har sat som mål for os, nemlig at nå også 

til jer.  
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Vi strækker os ikke ud over vores for-

måen. Som om vi ikke burde komme til 

jer! Vi ankom jo som de første med fri-

hedsbudskabet om Kristus, så vi roser os 

ikke utilbørligt af andres slid. Dog har vi 

det håb, at vi - mens jeres hengivenhed 

vokser – ved hjælp af jer kan udvide vores 

område yderligere og forkynde friheds-

budskabet i landene hinsides jer. Ikke for 

at rose os af det, der allerede er gjort i en 

andens område, for den, der roser sig, bør 

rose sig i Gud. Det er ikke den, der frem-

hæver sig selv, der bliver godkendt, men 

den, som vor Herre fremhæver. 

 
Om superapostlene 
11. Jeg ville ønske, I kunne bære over 

med mig i en smule dårskab, men det gør 

I jo nok. Jeg våger altså skinsygt over jer 

med guddommelig lidenskab, for jeg har 

bragt jer sammen med én mand for at 

fremstille en ren jomfru for Kristus. Men 

ligesom slangen forførte Eva ved sin sne-

dighed, er jeg bange for, at også jeres sind 

skal blive fordærvet og miste oprigtighe-

den og renheden i Kristus. For når der 

kommer nogen og forkynder en helt an-

den Jesus, som vi aldrig har forkyndt, el-

ler I tager imod en anden ånd, som I aldrig 

før modtog eller et helt andet frihedsbud-

skab, som I aldrig før tog imod, så finder I 

jer bare pænt i det. 

Nu mener jeg ikke, at jeg står tilbage i no-

get i forhold til disse superapostle.366 Om 

end jeg kan være amatøragtig367 i tale-

kunst, er jeg det ikke i kundskab. Tværti-

mod har vi i ét og alt givet den til kende 

for jer på alle måder. Eller var det måske 

forkert af mig at ydmyge mig selv, for at I 

 

366 hyperlian apostolån – egentlig overmåde apostle 
367 Idiåtes – egentlig privatmand (idiot). 

kunne ophøjes, da jeg forkyndte friheds-

budskabet for jer kvit og frit? Andre for-

samlinger har jeg nærmest udplyndret 

ved at tage imod løn fra dem for at tjene 

jer, men da jeg var hos jer, lå jeg ingen til 

byrde, skønt jeg led afsavn. Disse afsavn 

opfyldte de brødre, som kom fra Makedo-

nien. I alle forhold vogtede jeg mig for at 

ligge jer til byrde, og det vil jeg også gøre 

fremover.  

Så sandt sandheden om Kristus er i mig, 

skal denne min selvros ikke ophøre i hele 

Akaja. Hvorfor? Fordi jeg ikke elsker jer? 

Gud ved bedre! Nej, hvad jeg gør, det vil 

jeg fortsat gøre for at kunne rive tæppet 

væk under dem, der søger en anledning, 

så de kan rose sig af at blive betragtet som 

vores ligemænd. Den slags mennesker er 

falske apostle, svigefulde arbejdere, som 

påtager sig skikkelse af Kristus’ apostle. 

Og det er intet under, for selv Satan påta-

ger sig jo skikkelse af lysets engel, så det 

er ikke så underligt, hvis også hans tje-

nere påtager sig skikkelse af retfærdig-

heds tjenere. De skal nok få, hvad de har 

fortjent! 

 

Forsvar for tjenesten 
Jeg gentager: Ingen skal anse mig for en 

tåbe, men hvis ikke det kan være ander-

ledes, så accepter mig da som en tåbe, så 

også jeg kan rose mig bare lidt. Hvad jeg 

siger, siger jeg ikke i henhold til vor Herre, 

men som i dårskab – ja, i selvforherli-

gende praleri. Eftersom så mange praler 

af det ydre368, gør jeg det også.  

Det er jo nydeligt som I finder jer i tå-

berne, når I nu er så kloge. Når nogen sla-

vebinder jer, når nogen opsluger jer, 

368 Egentlig: ’ifølge kødet’ 
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udnytter jer, undertrykker jer – ja, når no-

gen slår jer i ansigtet, så finder I jer bare 

i det. Jeg skammer mig ved at sige det.  

Vi har været svage. Men hvad end man 

måtte prale med – jeg taler i vildelse – det 

samme praler jeg af. Er de hebræere? 

Også jeg. Er de israelitter? Også jeg. Er de 

Abrahams børn? Også jeg. Er de Kristus’ 

tjenere? Nu rabler det for mig, men det er 

jeg endnu mere, vil jeg påstå. Med langt 

mere slid, langt flere fængslinger, langt 

flere slag – ofte i livsfare. Af judæere fik jeg 

fem gange fyrre minus ét slag. Tre gange 

blev jeg slået med stok. Én gang blev jeg 

stenet. Tre gange har jeg lidt skibbrud, og 

jeg har tilbragt et døgn på åbent hav. Ofte 

i fare på flodrejser, blandt røvere, blandt 

mine egne landsmænd, blandt andre folk, 

i by og i ørken og til havs – blandt falske 

brødre, under slid og slæb, i søvnløse 

nætter – ofte under sult og tørst – ofte un-

der faste, frysende og nøgen.  

Dertil kommer det daglige pres på mig i 

form af bekymringen for alle forsamlin-

gerne. Hvem er skrøbelig uden at jeg også 

er det? Hvem bringes til fald, uden at jeg 

raser over det? Er der endelig noget at 

rose sig af, må det være afmagten. Vor 

Herre Jesus’ Gud og far, som er velsignet 

i evigheder, ved, at jeg ikke lyver.  

Nå ja, og i Damaskus bevogtede kong Are-

tas’ guvernør damaskenernes by for at 

gribe mig, så jeg blev firet ned gennem en 

luge i muren og undslap hans hænder. 

 

Om magtesløshedens magt  
Nuvel, man bør altså rose sig. Ikke fordi 

det gavner noget, men nu kommer jeg til 

syner og åbenbaringer fra vor Herre. Jeg 

 

369 Sandsynligvis under opholdet i Jerusalem – jf. 
Galaterbrevet 1,18-19. Taler Paulus om sig selv el-
ler muligvis om Jakob, Jesus’bror? 

ved besked om et menneske i Kristus.369 

For fjorten år siden blev dette menneske 

grebet og ført til den tredje himmel. Om 

det var i kroppen, ved jeg ikke, - om det 

var udenfor kroppen, ved jeg heller ikke, 

kun Gud ved det. Og jeg ved om dette 

menneske, at han blev ført til Paradiset, 

og han hørte uudsigelige ord, som det 

ikke er tilladt noget menneske at udtale. 

Om han var i kroppen, ved jeg ikke - om 

han var udenfor kroppen, ved jeg heller 

ikke, kun Gud ved det. 

Af sådan et menneske vil jeg rose mig, 

men af mig selv vil jeg ikke rose mig, med-

mindre det er af min magtesløshed. Skulle 

jeg endelig ønske at rose mig selv, ville det 

vel ikke være helt forkert, for jeg ville jo 

blot sige sandheden. Men jeg skal nok 

skåne jer, så ingen skal få højere tanker 

om mig, end hvad han selv ser i mig eller 

hører af mig.  

Og for at jeg ikke skal hovmode mig af en 

overflod af åbenbaringer, blev der givet 

mig en torn i kødet – en Satans engel til at 

slå mig i ansigtet – så jeg ikke skulle hov-

mode mig. Tre gange har jeg anråbt Her-

ren for at slippe af med den, men han sva-

rede mig: ”Min nåde er dig nok, for min 

styrke fuldbyrdes i din svaghed.”  

Så nu vil jeg med største fornøjelse rose 

mig af mine svagheder, så Kristus’ styrke 

må tage bolig i mig. Derfor har jeg det godt 

i magtesløsheden, under fornærmelser, i 

nød og under forfølgelser og i angst for 

Kristus’ skyld, for netop i min magtesløs-

hed er jeg stærk. 
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Svar på tiltale 
Jeg er altså blevet en tåbe. I tvang mig til 

det. Det var jo egentlig mig, der skulle an-

befales af jer, for om end jeg intet er, står 

jeg ikke tilbage i noget for disse super-

apostle. Beviset på mit apostolat blev jo 

fremført iblandt jer igen og igen både ved 

tegn og undere og mægtige gerninger. 

Hvad er det egentlig, der gør, at I er stillet 

ringere end de øvrige forsamlinger – bort-

set fra at jeg ikke har ligget jer til byrde? 

Tilgiv mig denne uret! 

 

Se, nu er det tredje gang, jeg er klar til at 

komme til jer, og jeg vil ikke være til be-

svær. Jeg går jo ikke efter jeres penge, 

men efter jer selv. Børnene skylder jo ikke 

at lægge noget til side til forældrene - det 

skylder forældrene til gengæld børnene. 

Og jeg vil med største fornøjelse yde ofre – 

ja, ofre mig selv for jeres sjæles skyld. Når 

jeg elsker jer i den grad, skal jeg da elskes 

mindre for det?  

Men lad det nu ligge.  

Nuvel, så har jeg ikke ligget jer til byrde, 

men som den snedige rad, jeg er, har jeg 

måske alligevel fanget jer med list? Jeg 

har måske udbyttet jer gennem nogle af 

dem, jeg sendte til jer? Jeg opfordrede jo 

Titus og sendte ham af sted sammen med 

vores bror. Men Titus udnyttede jer vel 

heller ikke? Færdedes vi ikke i den samme 

ånd – fulgtes vi ikke i samme spor? Lige 

siden har I ment, at vi forsvarede os over-

for jer – men nej, vi taler for Guds ansigt 

– alt sammen, I elskede, var til jeres op-

byggelse.  

 

Om det næste møde 
Når jeg kommer, er jeg bange for, at jeg 

nok ikke finder jer sådan, som jeg ønsker 

det, og at I nok heller ikke finder mig, så-

dan som I ønsker det. Jeg frygter, at der 

skal herske kiv, jalousi, raseri, intriger, 

bagtalelser, sladder, opblæsthed og forvir-

ring. Jeg er bange for, at min Gud, når jeg 

kommer igen, ydmyger mig for jer, så jeg 

skal sørge over mange af dem, som har 

forbrudt sig uden at angre den urenhed 

og hor og skamløshed, de har begået.  

For tredje gang kommer jeg til jer. Tja, ved 

to og tre vidners mund skal ethvert udsagn 

afgøres. Jeg har sagt det før, da jeg var 

hos jer anden gang, og nu siger jeg det 

igen som fraværende til dem, der førhen 

har forbrudt sig og til alle andre: Når jeg 

kommer igen, vil jeg ikke vise skånsel. For 

I kræver bevis på den Kristus, som taler i 

mig, og som ikke er magtesløs overfor jer, 

men stærk. For selv om han også blev 

korsfæstet i magtesløshed, så lever han i 

Guds kraft. Også vi er svage i ham, men 

vi skal leve ved ham af Guds kraft. Ransag 

jer selv, om I lever frimodigt – prøv jer selv! 

Eller anerkender I ikke for jeres eget ved-

kommende, at Jesus Kristus lever i jer? 

Hvis ikke er I fortabte! Jeg håber dog, I vil 

erkende, at vi ikke er fortabte.  

 

Indtil da beder vi Gud om, at I intet ondt 

må gøre – ikke for at vi skal fremstå som 

dydige, men for at I må gøre det gode, om 

så også det viser sig, at vi er fortabte. Imod 

sandheden formår vi jo intet at gøre - kun 

for den. Vi glæder os jo, når vi er magtes-

løse, og I er de stærke, og vi beder om, at 

I må blive fuldkomne. Derfor skriver jeg 

dette, mens jeg er borte fra jer, for at jeg 

ikke, når jeg er hos jer, skal handle for 

strengt imod jer ved den magt, som vor 

Herre gav mig – magten til at bygge op og 

ikke til at rive ned.  
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Til slut, kære brødre, glæd jer!  

Vær fuldkomne.  

Lad jer retlede.  

Lad jer formane.  

Vær enige.  

Hold fred og kærlighedens og fredens Gud  

vil være med jer.  

Hils hinanden med et helligt kys!  

Alle de hellige hilser jer!  

 

Vor Herre Jesus, Kristus’ nåde,  

Guds kærlighed  

og åndens fællesskab  

være med jer alle! 
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Brevet til romerne 
 

Til alle Guds elskede, kaldede og hellige i 

Rom fra Paulus – Jesus Kristus’ slave. 

Kaldet til apostel.  

Håndplukket til at forkynde det friheds-

budskab, som han tidligere bekendt-

gjorde gennem sine profeter i hellige skrif-

ter vedrørende sin søn, vor Herre Jesus 

Kristus. Han blev født som et menne-

ske370af Davids slægt, og blev erklæret 

Guds søn for alvor ifølge helligheds ånd 

ved sin opstandelse af døde.  

Gennem ham har vi modtaget tilladelse og 

apostolat   

til at skabe tillidsfuld lydhørhed i alle folk. 

Blandt dem tilhører også I Jesus Kristus’ 

kaldede. 

 

Nåde være med jer og fred fra Gud vor far 

og vor Herre Jesus, Kristus!  

 

Først og fremmest takker jeg min Gud i 

Jesus Kristus for jer alle, fordi jeres inder-

lige hengivenhed proklameres i hele ver-

den. For Gud skal vide – ham, jeg tjener i 

ånden ved at fortælle frihedsbudskabet 

om hans søn – hvor uafladeligt jeg tænker 

på jer til alle tider i mine bønner. Jeg be-

der om, at det snart engang må lykkes 

mig ved Guds vilje at komme til jer. For 

jeg længes efter at se jer, så jeg kan med-

dele jer en og anden åndelig nådegave til 

jeres opbyggelse – eller rettere: så vi gen-

sidigt opbygges hos jer ved gensidig tillid 

– både jeres og min.  

 

Kære brødre! Jeg vil ikke, at I skal være 

uvidende om, at jeg ofte har planlagt at 

komme til jer – skønt jeg hidtil er blevet 

 

370 Egentlig: efter kødet 

forhindret – for at jeg også hos jer kunne 

høste min frugt ligesom hos de øvrige folk. 

Både til hellenere og til barbarer, både til 

vise og til tåbelige står jeg i gæld. Således 

er jeg for mit vedkommende klar til at for-

tælle frihedsbudskabet for jer i Rom.  

 

Om tillid til frihedsbudskabet – og 
mistillid 
Jeg skammer mig nemlig ikke over fri-

hedsbudskabet. Den er jo en Guds kraft 

til frifindelse for enhver, der hengiver sig 

til den – i første omgang for judæere og nu 

også for hellenere. For Guds retfærdighed 

åbenbares deri fra først til sidst gennem 

inderlig hengivenhed,371 som skrevet står: 

Den retfærdige skal leve i kraft af sin hen-

givenhed.  

1. Guds vrede derimod åbenbares fra 

Himlen over enhver ugudelighed og uret 

blandt de mennesker, som uretmæssigt 

undertrykker sandheden. Gudserkendel-

sen er jo ellers klar nok hos dem, eftersom 

Gud selv har gjort den indlysende. For 

hans usynlige væsen, som siden verdens 

skabelse har kunnet iagttages i skaber-

værket, ses klart og tydeligt – både hans 

evige kraft og hans guddommelighed - så 

de er uden undskyldning.  

Selv om de altså kendte Gud, lovpriste og 

takkede de ham ikke som Gud, men deres 

tanker blev tomme, og deres uforstandige 

hjerte blev formørket. De påstod at være 

vise, men blev dog tåber, og de udskiftede 

den uforgængelige Guds stråleglans med 

noget, der forestillede et billede af et for-

gængeligt menneske - af bevingede væs-

ner, pattedyr og krybdyr.  

Derfor overgav Gud dem til deres hjerters 

begær – til urenhed, så deres legemer 

371 Egentlig: fra tro til tro 
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vanæredes iblandt dem. Fordi de ombyt-

tede Guds sandhed med løgnen og dyr-

kede og tjente skabningen frem for skabe-

ren – han, som er velsignet i al evighed. 

Amen. 

 

Begæret som Guds straf 
Således overlod Gud dem til vanærende li-

denskaber, så både deres kvinder ombyt-

tede den naturlige seksualitet med den 

unaturlige, og også mændene sagde farvel 

til den naturlige seksualitet med kvinden 

og blev optændt af deres begær efter hin-

anden, så mænd gennemførte skamløse 

handlinger med mænd og på egen krop fik 

løn som forskyldt for deres vildfarelse.  

Og eftersom de ikke værdsatte den sande 

gudserkendelse, overlod Gud dem et for-

kasteligt sind, så de udførte det usømme-

lige - opfyldt med al slags uret, ondskab, 

begær, gemenhed. De var fulde af misun-

delse, mord, strid, bedrag, ondsindethed 

disse bagvaskere, nedrakkere, gudsforag-

tere, voldsmænd, hovmodige, pralhalse, 

sleske, ulydige mod forældre, uforstan-

dige, upålidelige, ligeglade med alt, 

ubarmhjertige. Og det skønt de udmærket 

kender Guds dom: at de, som øver den 

slags ting, fortjener døden - udøver de 

dem ikke blot selv, men giver også deres 

bifald til dem, der gør det.   

Om at dømme og selv blive dømt 
Derfor er du uden undskyldning som 

menneske! Ja, det er enhver som døm-

mer, for den dom, du dømmer den anden 

med, fordømmer dig selv. Du, som døm-

mer, gør jo selv de samme ting. Men vi 

ved, at Guds dom er sandhed, og den 

kommer over dem, der gør den slags ting. 

Eller regner du med – som et menneske, 

der dømmer dem, der udøver den slags 

ting og selv udøver dem – regner du med, 

at du skal undslippe Guds dom? Eller rin-

geagter du bare hans venligheds - hans 

overbærenheds og tålmodigheds rigdom 

uden at ane, at Guds godhed burde lede 

dig til omvendelse?  

Nej, med din stivnakkethed og dit ubøje-

lige sind samler du dig vrede på Vredens 

Dag, hvor Guds retfærdige dom skal 

åbenbares – den dom, som vil give enhver 

igen i henhold til hans gerninger: Evigt liv 

til dem, der med udholdenhed i god ger-

ning stræber efter ære og agtelse og ufor-

gængelighed – vrede og forbitrelse over 

dem, som af selviskhed og ulydighed mod 

sandheden lader sig besnære af uretten. 

 

Alle er under loven 
På den dag, hvor Gud ifølge mit friheds-

budskab om Kristus Jesus dømmer, hvad 

mennesker gemmer på, skal trængsel og 

angst komme over enhver menneskesjæl, 

som udøver det onde – i første omgang 

over judæere, men jo også over hellenere. 

Men ære og agtelse og fred over enhver, 

som udøver det gode – i første omgang 

over judæere, men også over hellenere. 

Der er nemlig ingen personsanseelse hos 

Gud.  

2. Nej, de, som syndede uden lov, skal 

også gå til grunde uden lov, og de som 

syndede under loven, vil også blive dømt 

ved loven. Det er jo ikke dem, der hører 

Loven, der er retfærdige for Gud, men det 

er dem, der holder Loven, der vil blive an-

set for retfærdige. Når folk, som ikke har 

loven, af naturen overholder loven, så er 

de i sig selv en lov, skønt de ikke har lo-

ven; derved beviser de jo, at lovoverholdel-

sen er skrevet i deres hjerter, og deres 

samvittighed bevidner det også, når deres 
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tanker skiftevis er anklagende eller for-

svarende.  

Om den sande omskærelse  
Men når du kalder dig judæer og stoler 

trygt på loven og roser dig af Gud og ken-

der hans vilje og værdsætter det væsent-

lige som én, der er oplært af Loven og sto-

ler på, at du er vejleder for blinde - et lys 

for dem, der sidder i mørke, uforstandiges 

opdrager, umyndiges lærer med forståelse 

for indsigten og sandheden i Loven – du, 

som således belærer andre, du belærer 

ikke dig selv. Så han, der prædiker, at 

man ikke må stjæle, stjæler selv– han, der 

siger, at man ikke må bryde ægteskabet, 

han bryder selv ægteskabet – han, der af-

skyr afgudsdyrkelsen, han plyndrer selv 

templer. Så du, som roser dig af Loven, 

vanærer Gud gennem din lovovertræ-

delse. På grund af dig bespottes Guds 

navn blandt folkene, som skrevet står.  

Vel gavner omskærelse, for så vidt du hol-

der Loven, men overtræder du Loven, er 

din omskærelse forvandlet til forhud. Og 

hvis forhuden så at sige overholder Lo-

vens forskrifter, vil denne forhud så ikke 

blive anset for omskåret? Og den natur-

lige forhud, der opfylder Loven, skal 

dømme dig, der på trods af både bogstav 

og omskærelse overtræder Loven. Ikke i 

det udvortes er man judæer, ej heller i 

kraft af den fysiske omskærelse, men den, 

som er det i det skjulte, han er sand ju-

dæer. Hjertets omskærelse er åndelig og 

ikke bogstavelig. Hans ros kommer ikke 

fra mennesker, men fra Gud. 

 

Alle er under Guds dom  
3. Så hvad er judæernes fortrin – eller 

hvad gavner omskærelsen? Rigtig meget i 

alle måder. Først og fremmest er de jo blev 

betroet Guds fortælling. Men hvad så når 

nogle nu var troløse? Deres troløshed op-

hæver vel ikke Guds trofasthed? Langtfra! 

Gud er sand, om så ethvert menneske er 

en løgner, som skrevet står: For at du må 

kendes retfærdig ved din tale og dine sejre, 

når man går i rette med dig.   

Men hvad så hvis vores uretfærdighed 

fremkalder Guds retfærdighed, kunne 

man spørge. Gud er vel ikke uretfærdig, 

når han lader straffen ramme (jeg taler i 

henhold til menneskelig logik)? Langtfra!  

Hvordan skulle Gud ellers dømme ver-

den? Hvis Guds sandhed ved min løgn 

blev til endnu mere guddomsglans, hvor-

for dømmes jeg da stadig for mine svigt? 

Og hvorfor så ikke ”gøre det onde, så det 

gode kan komme frem,” sådan som det 

spottende hedder sig om os, og som nogle 

påstår, at vi siger? Dommen over den 

slags er velfortjent.  

4. Hvad nu? Fremhæver vi os selv som ju-

dæere? Slet ikke. Lige før anklagede vi jo 

både judæere og hellenere for alle at være 

underlagt synden, som skrevet står:  

Der er ingen retfærdig – ikke én!  

Den forstandige findes ikke –  

ej heller den, der søger Gud.  

Alle har vendt sig bort –  

på én gang blev de gjort uduelige.  

En, der gør gavn, findes ikke – der er ikke 

én!  

Deres svælg er en åbnet grav,  

med deres tunger udtænker de list,  

der er slangegift bag deres læber,  

deres mund er fuld af hævn og bitterhed,  

deres fødder er hurtige til at udgyde blod –  

ruin og elendighed følger i deres spor - 

de kendte ikke fredens vej.  

Der findes ingen gudsfrygt for deres øjne.  
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Alle frifindes i kraft af hengivenhed 
Dog ved vi, at hvad Loven siger, siger den 

til dem, der er under Loven, for at hver 

mund må lukkes, og hele verden må stå 

som skyldig overfor Gud. Derfor: Gennem 

lovoverholdelse skal ingen i hele verden372 

blive frifundet373 for hans ansigt; gennem 

Loven får man nemlig kun erkendelse af 

sine svigt.  

Men nu er Guds retfærdighed blevet 

åbenbaret uden lov, bevidnet af både Lo-

ven og Profeterne: Guds retfærdighed i 

kraft af Jesus Kristus’ trofasthed mod 

alle, der hengiver sig til ham. Der er ingen 

forskel. Alle har jo syndet og savner strå-

leglansen fra Gud, men frikendes ganske 

ufortjent i kraft af hans nåde ved at blive 

løskøbt gennem Jesus Kristus. Ham frem-

stillede Gud som en nådestol374 - båret af 

inderlig tillid til sin egen lidelse og død.375 

Dermed beviste han nemlig sin retfærdig-

hed ved at tilgive de tidligere svigt. Ved 

Guds barmhjertighed viste Jesus sin ret-

færdighed her i vores tid, så han både selv 

kan stå som retfærdig og samtidig fri-

kende den, der lever i kraft af hans tro-

fasthed.   

Hvad bliver der så af din ros? Den er ude-

lukket! På hvilken måde? Gennem lov-

overholdelse? Nej, ved hengivenhedens 

lov. Vi mener altså, at et menneske som 

sådan frifindes alene ved hjælp af sin in-

derlige hengivenhed - uden nogen lovover-

holdelse. Eller er Gud kun judæernes 

Gud? Er han ikke også andre folks? Jo, 

også andre folks så sandt som Gud er den 

Gud, der vil frifinde omskårne såvel som 

 

372 Egentlig: ikke af alt kød  
373 dikaiåtes – egentlig kendes retfærdig. Jeg bru-
ger som regel begrebet ’frifindelse’ i stedet for ’ret-
færdiggørelse’. Jf note 69. 

uomskårne 376 alene i kraft af deres hen-

givenhed. Gør vi så Loven ugyldig til fordel 

for hengivenheden. Langtfra! Nej, vi stad-

fæster Loven! 

 

Om Abrahams hengivenhed 
Tag nu vores kødelige forfar, Abraham. 

Hvad mener vi, han har opnået? Ja, hvis 

Abraham blev erklæret retfærdig i kraft af 

sine gerninger, har han grund til at være 

stolt – dog ikke overfor Gud. Hvad siger 

nemlig skriften? ”Abraham hengav sig til 

Gud, og derfor blev han anset for retfær-

dig.” Den, der arbejder, får ikke sin løn af 

storsind, men efter fortjeneste. Den, der 

ikke arbejder, men som hengiver sig til 

ham, der erklærer den gudløse retfærdig, 

hans hengivenhed er bevis på hans ret-

færdighed.  

Også David anser jo det menneske for vel-

signet, som Gud kender retfærdigt uden 

gerninger:  

”Velsignede er de, hvis overtrædelser blev 

tilgivet –  

de, hvis svigt skjules.  

Velsignet er den mand,  

hvis svigt Gud ikke tilregner ham.”  

Gælder denne velsignelse nu kun de om-

skårne eller også dem med forhud? Det 

hedder jo: ”Hengivenheden blev regnet 

Abraham til retfærdighed.” Hvordan tilreg-

net? Som omskåren eller med forhud? 

Ikke som omskåren, men netop med for-

hud! Og han modtog omskærelsens tegn 

som et segl på retfærdighed i kraft af sin 

hengivenhed, endnu mens han havde for-

hud, så han kunne blive stamfar til alle, 

374 hilasterion: det store guldlåg på Pagtens Ark, 
der på forsoningsdagen (Jom Kippur) bestænkes 
med forsoningsofrets blod. 
375 Egentlig ’hans blod’. 
376 Egentlig: omskærelse og forhud. 
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som hengiver sig til Gud, så de kunne er-

klæres retfærdige på trods af forhud.  

Og han blev også stamfar til de omskårne 

– det vil sige dem, som ikke blot er om-

skårne, men som også følger i sporet af 

vor far Abrahams hengivenhed, dengang 

han havde forhud. Det var altså ikke gen-

nem Loven, løftet til Abraham eller hans 

afkom blev givet: at han skulle arve jor-

den. Nej, det var gennem den retfærdig-

hed, hans hengivenhed forlenede ham 

med. Så hvis det kun er dem, der lever på 

Loven, der er arvinger, er hengivenheden 

gjort til skamme og løftet dermed gjort 

ugyldigt.  

Loven medfører straf 377, men hvor der 

ikke er nogen lov, er der heller ingen lov-

overtrædelse. Derfor udsprang det alt 

sammen af hengivenhed mod Gud, for at 

nåden kunne blive virksom, og løftet 

kunne stå fast for hele afkommet – ikke 

kun for ham, der lever på Loven, men også 

for ham, der lever på Abrahams hengiven-

hed til Gud. Han er jo far til os alle, som 

skrevet står: ”Jeg har gjort dig til far for 

mange folk” – med ansvar overfor den 

Gud, han hengav sig til – den Gud, som 

gør de døde levende, og som kalder det, 

som ikke er, til live.  

Fra håbløshed til håb hengav han sig, så 

han blev far til mange folk, i henhold til 

det, som blev sagt: ”Således skal dit afkom 

blive.” Og hans hengivenhed vaklede ikke, 

skønt han så, hvordan hans eget legeme 

var nærmest dødt – han var omkring 

hundrede år – ligesom Saras henvisnende 

livmor. Men Guds løfte end ikke overve-

jede han af mangel på hengivenhed. 

Tværtimod hentede han styrke i hengi-

venheden, gav Gud æren, fuldkommen 

 

377 Egentlig: fremkalder vrede 

overbevist om, at det, Gud havde lovet, det 

var han også i stand til at holde. Derfor 

blev det regnet ham til retfærdighed.  

Imidlertid blev det ikke skrevet alene for 

hans skyld, at det blev ’tilregnet’ ham, 

men også for vores skyld - vi, som tilreg-

nes retfærdighed, for så vidt som vi hen-

giver os til ham, der oprejste vor Herre Je-

sus af døde. Han blev udleveret på grund 

af vore overtrædelser, og blev oprejst, så 

vi kunne blive frifundet.  

 

Fred gennem forsoning 
5. Således frikendt på grund af vores hen-

givenhed har vi fred med Gud i kraft af vor 

Herre Jesus Kristus. Gennem ham har vi 

også fået adgang til den nåde, vi lever i og 

vi kan rose os af håbet om Guds stråle-

glans. Ja, ikke alene det. Vi kan også rose 

os af trængslerne, for vi ved, at trængslen 

bevirker udholdenhed, udholdenheden 

karakterfasthed, karakterfastheden håb. 

Og håbet bliver ikke til skamme, for Guds 

kærlighed er allerede blevet udgydt i vore 

hjerter gennem hellig ånd, som allerede er 

skænket os. For mens vi endnu var svage, 

døde Kristus dengang for gudløses skyld.  

Det er ikke mange, der vil dø for en ret-

færdig. Og selv om nogen også tør dø for 

den gode, så viser Gud sin kærlighed mod 

os derved, at Kristus døde for os, mens vi 

endnu var forbrydere. Da vi allerede nu er 

blevet frikendt i kraft af hans lidelse378, 

hvor meget mere skal vi da ikke blive fri-

kendt fra den kommende vrede i kraft af 

ham. Hvis vi altså blev forsonet med Gud 

gennem hans søns død, mens vi endnu 

var Guds fjender, hvor meget mere skal vi 

da ikke som forsonede blive frikendt ved 

hans liv. Ja, ikke alene det. Vi kan tilmed 

378 Egentlig: blod 
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være ganske fortrøstningsfulde ved Gud i 

kraft af vor Herre Jesus. Det var gennem 

ham, vi blev forsonede. 

 

Om Adam og Kristus – død og liv 
6. Ligesom det store svigt kom ind i ver-

den gennem ét menneske, kom også dø-

den i kraft af dette svigt. På den måde 

trængte døden igennem til alle menne-

sker, fordi alle svigtede. Indtil Loven kom, 

var der godt nok svigt i verden, men disse 

svigt blev ikke tilregnet, eftersom der ikke 

var nogen lov. Døden derimod herskede 

fra Adam indtil Moses også over dem, der 

ikke havde svigtet i lighed med Adams 

store svigt. Adam er som en skitse af ham, 

som skulle komme - bortset fra at hans 

svigt var så vidt forskelligt fra nådens frie 

gave.  

Om end de mange døde ved den enes fald, 

er Guds nåde og den frie gave ved det an-

det menneske, Jesus Kristus, blevet så 

meget mere overvældende. Og med den 

frie gave forholder det sig ikke som med 

resultatet af den ene, der svigtede. For 

nok førte dommen over den ene til for-

dømmelse, men den overvældende gave 

som reaktion på de manges overtrædel-

ser, førte til frifindelse. Hvis døden altså 

herskede gennem den ene på grund af 

hans svigt, hvor meget mere skal livet så 

ikke herske over dem, der får retfærdighe-

dens overvældende gave til overflod, gen-

nem den anden, Jesus Kristus.  

Nå, men altså: ligesom den enes svigt 

førte til fordømmelse for alle mennesker, 

således førte den andens retfærdigheds-

handling til frifindelse, ja, til liv for alle 

mennesker. Ligesom de mange ved det 

ene menneskes ulydighed blev fremstillet 

i deres svigt, således skal også de mange 

fremstilles som retfærdige i kraft af den 

andens lydighed. Loven kom til, for at de-

res svigt kunne blive uomtvisteligt, men 

hvor deres svigtet blev uomtvisteligt, kom 

nåden til i overflod. Ligesom det store 

svigt havde hersket ved hjælp af døden, 

kunne nåden herske ved hjælp af frifin-

delsen til evigt liv i Jesus Kristus vor 

Herre.  

 

Opstandelseslivet 
7. Hvad betyder det så? At vi skal forblive 

forbrydere for at nåden kan blive des 

større? Langtfra! Vi, der er døde fra vore 

svigt, hvordan skulle vi stadig kunne leve 

i dem? Eller ved I ikke, at vi, der er blevet 

døbt til Kristus Jesus, er blevet døbt til 

hans død? Vi er altså blevet begravet sam-

men med ham gennem dåben til døden, 

for at vi – ligesom Kristus blev oprejst af 

døde ved vor fars guddomsglans – skal 

leve et helt nyt liv. Er vi blevet forenet ved 

en død, der ligner hans, er vi det også ved 

opstandelsen.  

Dette ved vi, at vort gamle jeg er blevet 

korsfæstet sammen med ham, for at det 

forbryderiske legeme kunne blive tilintet-

gjort, så vi ikke længere var slaver af vore 

svigt. Er man først død, er man jo befriet 

for alle sine svigt. Så hvis vi er døde med 

Kristus, har vi tillid til, at vi også skal leve 

med ham - vel vidende, at den Kristus, der 

er oprejst af døde, ikke mere dør. Døden 

hersker ikke længere over ham. Den død, 

han døde, døde han for vore svigt, én gang 

for alle, men det liv, han lever, lever han 

for Gud. Således også med jer. I skal anse 

jer selv for døde for jeres svigt, men le-

vende for Gud i Kristus Jesus vor Herre.  

Lad ikke jeres svigt få råderum i jeres dø-

delige legeme, så I ligger under for dets 
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begær, og stil ikke jeres lemmer til rådig-

hed for jeres svigt som våben for uretten – 

nej, stil jer selv til rådighed for Gud som 

levende, der er opstået af døde og brug je-

res lemmer som retfærdigheds våben for 

Gud. Jeres svigt skal ikke bestemme over 

jer, for I er ikke under lov, men under 

nåde. 

 

Fred til helligelse 
Hvad så? Skal vi bare svigte medmenne-

sket, eftersom vi ikke er under lov, men 

under nåde? Nej, nej! Ved I da ikke, at når 

I stiller jer til rådighed for nogen som ly-

dige slaver, så er I faktisk slaver for ham, 

I adlyder – hvad enten det er jeres svigt, 

som fører til død, eller det er lydighed, 

som fører til retfærdighed?  

Men tak til Gud, fordi I, som var slaver af 

jeres svigt, blev inderligt hengivne mod 

den form for lære, I fik betroet. Frikendt 

for jeres svigt er I blevet slaver for retfær-

digheden. 

Ja, jeg siger det ligeud på grund af jeres 

svaghed for det legemlige begær: ligesom I 

før har stillet jeres lemmer til rådighed 

som slaver for urenheden og for den ene 

lovløshed efter den anden, så stiller I nu 

jeres lemmer til rådighed som slaver for 

den retfærdighed, der fører til helligelse.   

Dengang I var slaver af jeres svigt, var I 

selvfølgelig frie i forhold til retfærdighe-

den, men hvad var frugten af det?  For-

hold, som I nu skammer jer over. Konse-

kvensen af dem var jo døden. Men nu, 

hvor I er blevet frikendt for jeres svigt og 

er blevet slaver af Gud, har I jeres frugt, 

der fører til helligelse med det evige liv for 

øje. For jeres svigt koster livet, mens Guds 

 

379 Egentlig: mandens lov 

frie nådegave er evigt liv i Kristus Jesus 

vores Herre. 

 

Frihed fra loven gennem Jesus’ død 
8. Eller ved I ikke, kære brødre (her taler 

jeg til juristerne), at loven hersker over 

mennesket, så længe det lever? Den un-

derordnede gifte kvinde er for eksempel 

bundet ved lov til sin mand, så længe han 

lever, men hvis manden dør, er hun løst 

fra ægteskabsloven.379 Så altså, hvis man-

den lever, vil hun gå for at være ægte-

skabsbryder, hvis hun bliver en anden 

mands. Kun hvis manden dør er hun fri 

af loven, og så er hun ikke blevet ægte-

skabsbryder ved at blive en anden mands.  

Således er det også med jer, mine kære 

brødre. I er døde for loven gennem Kri-

stus’ legemlige død, så I kunne tilhøre en 

anden, nemlig ham, der blev oprejst af 

døde, for at vi skulle bære frugt for Gud. 

Dengang vi endnu fulgte vort verdslige be-

gær, virkede de svigefulde lidenskaber ved 

hjælp af loven i vore lemmer, så vi bar 

frugt til døden. Men nu er vi løst fra loven, 

afdøde fra det, der før holdt os fast, så vi 

kan være tjenere for åndens friske pust og 

ikke for støvede, lovparagraffer.   

 

Loven opvækker synd, der fører til død 
9. Hvad skal vi så sige?  Er loven simpelt 

hen forkert? Langtfra! Tværtimod ville jeg 

ikke kende til noget svigt, hvis det ikke var 

for loven, og jeg kendte ikke til begær, hvis 

ikke loven sagde: ”Du må ikke begære!” Da 

mine svigt imidlertid havde fået en anled-

ning gennem lovbuddet, frembragte det al 

slags begær i mig. Uden lov er mine svigt 

nemlig døde.  
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Engang levede jeg faktisk uden lov. Men 

da buddet kom, opdagede jeg mine svigt – 

og så døde jeg! Det viste sig nemlig, at 

buddet, som egentlig var skabt til liv, i vir-

keligheden førte til død. Da mine svigt 

først fik en anledning, bedrog de mig gen-

nem buddet – ja, derved slog de mig ihjel! 

Så vel er loven hellig, og buddet er helligt 

og retfærdigt og godt.  

Var det så det gode, der blev min død? 

Langtfra! Nej, det var mine svigt! Det var 

for at mine svigt kunne blive udstillet, ef-

tersom de ved hjælp af den gode lov blev 

til min død, så mine svigt kunne vise sig 

for alvor forbryderiske i kraft af buddet.  

 

Kampen mellem ånd og legeme 
Vi ved, at loven er åndelig, mens jeg selv 

er legemlig – prisgivet mine svigt. Jeg for-

står jo ikke, hvad jeg laver, for det, jeg vil, 

det gør jeg ikke, men det, jeg afskyr, det 

gør jeg. Hvis jeg gør det, jeg ikke vil, er jeg 

enig med Loven om, at den er god. Men nu 

er det ikke mere mig, der handler, men 

forbryderen, der bor i mig.  

10. For jeg ved, at i mig – det vil sige i mit 

legemlige jeg – bor der intet godt. At ville 

det gode ligger mig for så vidt nær, men 

ikke at gennemføre det, for det gode, jeg 

gerne vil, det gør jeg ikke, men det onde, 

som jeg ikke vil, det gør jeg! Men hvis det, 

jeg ikke vil, er det, jeg gør, så er det ikke 

længere mig, der gør det, men den forbry-

der, som bor i mig.  

Der gælder altså den lov for mig, når jeg 

gerne vil gøre det gode, at jeg foretrækker 

det onde. For i mit indre menneske glæder 

jeg mig over Guds lov, men jeg ser en an-

den lov i mine lemmer – en lov som fører 

 

380 Jeg har fulgt de teologer, der har flyttet v. 25b 
tilbage til v. 23, hvilket giver en sammenhæng i 

krig mod loven i mit sind, og som tager 

mig til fange ved den forbrydelsens lov, 

som er i mine lemmer. Mit egentlige jeg 

tjener altså Guds lov med mit sind, men 

med mit legemlige jeg tjener jeg forbrydel-

sens lov.380 Jeg arme menneske! Hvem 

skal udfri mig af dette dødens legeme? 

Tak til Gud i Jesus, Messias vor Herre!   

Friheden ved Guds søn 
Men nu er der altså ingen fordømmelse for 

dem, der lever i Kristus Jesus – dem, der 

ikke følger det verdslige begær, men lever 

efter ånden. For livets ånds lov har i Kri-

stus Jesus frikendt mig fra forbrydelsens 

og dødens lov.  

11. Det, som loven ikke formåede, fordi 

den var magtesløs på grund af det verds-

lige begær - det gjorde Gud, da han sendte 

sin egen søn i en forbryders legemlige 

skikkelse på grund af vore svigt. Dermed 

fordømte han de svigt, der ligger i det 

verdslige begær, så lovens krav kunne op-

fyldes ved os, der ikke følger det verdslige 

begær, men lever efter ånden. De, der føl-

ger det verdslige begær, tænker kun på 

begær, men de, der lever efter ånden, hi-

ger efter det åndelige, for begærets inder-

ste væsen er død, men åndens væsen er 

liv og fred. Således er begærets væsen 

fjendskab mod Gud – eller rettere mod 

Guds lov, eftersom det ikke vil bøje sig, 

hvad det heller ikke kan. De, der bare føl-

ger deres begær, kan aldrig glæde Gud.  

I følger ikke jeres begær – nej, I følger ån-

den – for så vidt Guds ånd altså bor i jer. 

Hvis nogen ikke har Kristus’ ånd, så til-

hører han ham ikke. Men hvis Kristus re-

gerer i jer, er legemet måske nok dødt på 

grund af jeres svigt, men ånden lever på 

afsnittet, som ikke var der før – antageligt på 
grund af en simpel fejlskrivning.  
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grund af retfærdighed. Og hvis ånden fra 

ham, der oprejste Jesus af døde, bor i jer, 

så vil han, som oprejste Kristus af døde, 

også gøre jeres dødelige legemer levende 

gennem sin ånd – den ånd, som bor i jer.  

 

Åndens frugt er barnekår med arveret 
Altså, kære brødre, skylder vi vort legeme 

ikke at leve i følge det verdslige begær. For 

hvis I lever for at opfylde jeres begær, 

kommer I til at dø. Men hvis I ved hjælp 

af ånden slår legemets gerninger ihjel, 

skal I leve. De, som styres af Guds ånd, 

de er nemlig Guds sønner. I fik jo ikke en 

slaveånd, så I skulle frygte på ny, nej, I fik 

en ånd, der giver status som sønner af hu-

set, og i den ånd råber vi Abba, far! Ånden 

selv vidner sammen med vores egen ånd 

om, at vi er Guds børn, men er vi børn, så 

er vi også arvinger - Guds arvinger og Kri-

stus’ medarvinger, så sandt vi lider sam-

men, for at vi også sammen kan blive gjort 

guddommelige.  

12. Jeg mener nemlig, at lidelserne i 

denne tid ikke er noget i forhold til den 

kommende guddomsglans, der skal åben-

bares over os.   

Verden længes efter godt nyt 
Skabningen er på udkig efter åbenbarin-

gen af Guds sønner, for skabningen blev 

jo underlagt forgængelighed – ikke frivil-

ligt, men i kraft af den Gud, der under-

lagde sig den med håbet om, at også skab-

ningen selv vil blive befriet fra forgænge-

lighedens slaveri til frihed ved Guds børns 

strålende lys.  

Vi ved jo nok, at hele skabningen sukker 

og vånder sig indtil nu – ja, ikke blot den, 

men også vi selv, der bærer åndens første 

frugt - selv vi sukker ved os selv, mens vi 

stadig venter på at blive sønner – venter 

på vore legemers udfrielse. Til det håb 

blev vi befriet, men et synligt håb er ikke 

et håb. Hvem håber på det, han allerede 

ser? Kun når vi håber på det, vi ikke ser, 

venter vi på det med udholdenhed.  

På samme måde griber ånden fat om vores 

magtesløshed, for hvad vi retteligt bør 

bede om, aner vi ikke, men ånden selv 

kommer os til hjælp med uudsigelige 

sukke, og han, der ransager hjerterne 

ved, hvad ånden har på hjerte, da det er 

ifølge Guds vilje, den kommer de hellige til 

undsætning. 

 

Om Guds forudbestemte kald 
Til gengæld ved vi, at Gud samvirker alt 

til bedste for dem, der elsker Gud – dem, 

der ifølge bestemmelsen er kaldede. Dem, 

han på forhånd har kendt, har han også 

på forhånd bestemt til at få samme skik-

kelse som hans søns billede, så han 

kunne være den førstefødte blandt mange 

brødre. Men dem, han på forhånd har be-

stemt, dem har han også kaldet, og dem, 

han har kaldet, har han også frikendt, og 

dem, han har frikendt, dem har han også 

gjort guddommelige. 

 

Hvad skal vi sige til alt dette?  

Hvis Gud er for os, hvem kan så være 

imod os?  

Han, som jo ikke skånede sin egen søn,  

men overgav ham for os alle,  

hvorfor skulle han så ikke skænke os alt 

med ham?  

Hvem vil anklage Guds udvalgte?  

Det er jo Gud, der frikender,  

og hvem kan så fordømme?  

Til gengæld var det Kristus Jesus, der 

døde – eller rettere blev oprejst af døde –  
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han, som også sidder ved Guds højre 

hånd – som også går i forbøn for os.  

13. Hvem kan skille os fra Kristus’ kærlig-

hed?  

Trængsel, angst, forfølgelse, sult,  

nøgenhed, fare eller sværd?  

Som skrevet står:  

På grund af dig dræbes vi dagen lang.  

Vi blev regnet for slagtekvæg.  

Men i alt dette har vi mere end sejret  

gennem ham, der elskede os.  

For selv er jeg overbevist om,  

at hverken død eller liv,  

engle eller magter,  

noget nuværende eller fremtidigt  

eller kræfter eller det høje eller det dybe  

eller nogen anden skabning  

formår at skille os fra Guds kærlighed,  

som er i Kristus Jesus vores Herre.   

 

Sorg over Israel 
14. Sandhed taler jeg i Kristus – jeg lyver 

ikke! Min samvittighed vidner sammen 

med mig ved den hellige ånd, om at jeg 

bærer på en stor sorg og en uophørlig 

smerte i mit hjerte. Ja, jeg kunne ønske 

selv at være en forbandelse, udstødt fra 

Kristus for mine brødres skyld – mine kø-

delige slægtninge. De, som ellers er israe-

litter - sønner af huset, som har gud-

domsglansen og pagterne, lovgivningen, 

gudsdyrkelsen og løfterne – som har fæd-

renes overlevering og fra hvem Messias 

rent fysisk fremstod – takket være Gud, 

som er over alle, i evighederne. Amen.  

 

Guds suveræne kald 
Men nu skal det ikke forstås sådan, at 

Guds fortælling er faldet til jorden. For 

ikke alle dem, der kommer fra Israel, er 

det sande Israel, så lidt som hele 

Abrahams afkom er børn af huset, men: 

ved Isak skal dit afkom kaldes. Det vil 

sige, at ikke alle de børn, der kom til ver-

den, er Guds børn, men kun børn af løftet 

regnes for hans sande afkom. Således lød 

løftet nemlig: Ved denne tid vil jeg komme 

igen, og så vil Sara have en søn. 

Det gjaldt ikke alene Sara, men også Re-

bekka. Lige efter et samleje med vor far 

Isak, længe før hendes børn var blevet 

født endsige havde gjort noget godt eller 

ondt, fik hun at vide, at den ældste skal 

være den yngstes slave, som skrevet står: 

Jakob elskede jeg, men jeg afskyede Esau. 

På den måde kunne Guds plan oprethol-

des som udvælgelse - altså ikke efter for-

tjeneste, men ifølge et kald. 

Så hvad skal vi sige? Der er da vel ikke 

uretfærdighed hos Gud? Nej, langtfra! 

Han siger jo til Moses:  

Jeg forbarmer mig over hvem, jeg vil -  

jeg får medlidenhed med hvem, jeg vil.  

Så det afhænger hverken af menneskers 

viljestyrke eller stræben, men alene af den 

Gud, der forbarmer sig. Skriften siger for 

eksempel til Farao:  

Hertil har jeg ført dig frem, for at jeg gen-

nem dig kunne vise min magt - så mit navn 

kunne blive kendt over hele jorden.  

Så han forbarmer sig altså over hvem, 

han vil og han forhærder hvem, han vil.  

 

Gud er Gud! 
Nu vil du nok sige til mig: Hvad kan han 

så bebrejde nogen mere? For hvem kan 

stå op imod hans vilje?  

Menneske dog! Hvem er du i grunden, si-

den du svarer Gud igen? Leret siger vel 

ikke til den, der formede det: Hvorfor har 

du formet mig sådan? Eller har pottema-

geren ikke magt over leret, så han af den 
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samme lerklump kan forme både et for-

nemt kar og et mere simpelt? Og sæt nu, 

at den Gud - som ellers er ret god til at 

vise sin vrede og tilkendegive sin magt - 

under megen tålmodighed har affundet 

sig med ’vredens kar’, der ellers var gjort 

klar til at blive kasseret, for dermed at be-

kendtgøre sin guddommelige rigdom på 

’barmhjertighedens kar’, som han forud 

har bestemt til guddomsglans. Det var jo 

os, som han kaldte – ikke blot blandt ju-

dæere, men nu også blandt andre folk. 

Som han også siger hos Hoseas: Jeg vil 

kalde det folk, som ikke er mit, mit folk - 

hende, som ikke blev elsket, elsket.  

Og det skal ske på det sted, hvor det blev 

sagt til dem:  

’I er ikke mit folk’ – dér skal de kaldes søn-

ner af den levende Gud. 

Og Jesajas jamrer over Israel: Om så tallet 

på Israels sønner var som havets sand, vil 

kun en sjat blive frelst.  

Gud vil afslutte regnskabet og gøre kort 

proces på jorden.  

Sådan som Jesajas også har profeteret:  

Hvis ikke Herre Sebaot381 efterlod os af-

kom, ville vi være blevet som Sodoma – vi 

ville ligne Gomorra.  

 

Hengivenhed som forargelse for Israel 
15. Så hvad skal vi sige? Jo, at folk, som 

ikke ønskede at blive frikendt, blev fri-

kendt, men det var en frifindelse båret af 

deres hengivenhed. Israel derimod, der 

stræbte efter at blive frifundet i kraft af 

Loven, fandt end ikke frem til Loven. 

Hvorfor ikke? Fordi det ikke var båret af 

hengivenhed, men af gode gerninger. De 

 

381 Et hebraisk låneord, der betyder ’hærskarer’, og 
som ofte bruges som et tilnavn til Gud 

stødte mod den anstødssten, der er skre-

vet om:  

Se, jeg anbringer en anstødssten i Zion – 

en forargelsens klippe - og den, som hengi-

ver sig til den, skal ikke blive til skamme. 

 

Retfærdighed i kraft af hengivenhed 
Kære brødre. Jeg ønsker af hjertet og be-

der til Gud om, at de må blive frikendt. 

Jeg kan nemlig bevidne, at de brænder for 

Gud, men de savner indsigt, fordi de er 

uvidende om Guds retfærdighed og går ef-

ter at opstille deres egen. De vil aldrig bøje 

sig for Guds retfærdighed. Kristus betyder 

nemlig lovens ophør til frifindelse for en-

hver, der hengiver sig.  

Moses skriver godt nok om den retfærdig-

hed, der kommer ved loven: Det menne-

ske, som overholder den, skal leve ved 

den.  

Men den retfærdighed, der kommer af 

hengivenhed, siger således: Sig ikke i dit 

hjerte:  

Hvem skal stige op til Himlen? –  

det vil sige for at hente Kristus ned –  

eller hvem vil stige ned i afgrunden? –  

det vil sige for at hente Kristus op af døde.  

Nej, hvad siger den? Fortællingen er dig 

nær i din mund og i dit hjerte – det vil sige 

den fortælling om hengivenheden, som vi 

fortæller.  

For hvis du med munden bekender, at Je-

sus er Herre og af hjertet hengiver dig til, 

at Gud oprejste ham af døde, så bliver du 

frikendt. For med hjertet hengiver man sig 

til retfærdighed, med munden bekender 

man til frifindelse. Skriften sagde jo: In-

gen, som hengiver sig til ham, skal blive til 

skamme. 
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Et genstridigt folk 

Der er ikke forskel på judæere og helle-

nere. Alles Herre er jo én og den samme, 

og han er rig nok for enhver, der påkalder 

sig ham. Enhver, der påkalder sig Guds 

navn, bliver frikendt.  

Men hvordan skulle de kunne påkalde sig 

én, som de ikke turde hengive sig til? 

Hvordan skulle de kunne hengive sig til 

én, som de ikke havde hørt om? Hvordan 

skulle de kunne høre, hvis ingen for-

kyndte? Og hvordan skulle de kunne for-

kynde, hvis ikke de blev udsendt?  

Som skrevet står: Hvor yndefulde er de 

fodtrin hos dem, der forkynder glædesbud-

skab!  

Men det var ikke alle, det lyttede til fri-

hedsbudskabet.  

Jesajas siger jo:  

Herre, hvem troede det, de hørte fra os?  

Så hengivenheden kommer af det, der hø-

res, og det, der høres, kommer af Kristus’ 

fortælling.  Men har de da ikke hørt den, 

kunne man spørge? Jo da! Ud over hele 

jorden nåede deres stemme – til de fjerne-

ste folkeslag deres tale. Og jeg spørger 

igen: har Israel da ikke fattet det? For det 

første siger Moses:  

Jeg vil vække jeres skinsyge mod et ikke-

folk –  

vække jeres vrede mod et folk af tåber.  

Og Jesajas udtaler dristigt:  

Jeg blev fundet af dem, der ikke ledte efter 

mig –  

viste mig for dem, der ikke spurgte efter 

mig.  

Og med henblik på Israel siger han:  

Hele dagen rakte jeg mine hænder frem 

mod et ulydigt og genstridigt folk. 

 

 

En udvalgt rest 
16. Så spørger jeg: Gud har vel ikke for-

stødt sit folk? Nej, langtfra! Selv er jeg jo 

også israelit - Abrahams afkom af Benja-

mins stamme. Nej, Gud har ikke forstødt 

sit folk, som han førhen var så forbundet 

med. Eller ved I ikke, hvad skriften siger 

ved Elias, hvordan han taler på Guds 

vegne imod Israel?  

Herre, dine profeter slog de ihjel, de ned-

brød dine altre.  

Jeg blev ladt alene tilbage, og de stræber 

mig efter livet.  

Men hvad svarer det guddommelige ord 

ham?  

Jeg har sikret mig syv tusind mænd,  

som ikke har bøjet knæ for Ba’al.  

På samme måde er der også i dag blevet 

en rest tilbage, udvalgt på grund af nåde. 

Men hvis det er af nåde, er det ikke læn-

gere efter fortjeneste, for så var nåden 

ikke længere nåde.  

Hvad så? Ja, hvad Israel stræber efter, 

har det ikke fået, men det har de udvalgte. 

De øvrige blev forhærdede, som skrevet 

står:  

Gud gav dem en formørket ånd, øjne, der 

intet så, ører, der intet hørte, lige til den 

dag i dag.  

Og David siger:  

Måtte deres bord blive en fælde for dem –  

en snare til fald og gengældelse.  

Måtte deres øjne blive formørket, så de 

ikke kan se – 

deres ryg forblive krumbøjet. 

Det, jeg mener, er altså, at de vel ikke 

snublede, bare for at falde? Langtfra! Nej, 

men ved deres fald kom befrielsen til fol-

kene, så de selv kunne blive misundelige. 

Men hvis deres fald blev til rigdom for ver-

den - deres nedtur til rigdom for andre 
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folk, hvor meget mere vil de da ikke være 

det som fuldtallige?  

 

Om at leve i kraft af Israel 
Til jer folk siger jeg, at eftersom jeg er ud-

sendt til andre folk, respekterer jeg min 

tjeneste, hvis jeg på en eller anden måde 

kunne gøre mine kødelige slægtninge mis-

undelige og dermed befri nogle af dem. 

Hvis deres forkastelse har bragt verden 

forsoning, hvad kan deres antagelse så 

medføre, andet end liv af døde?  

Hvis det første brød er helligt, er dejen det 

også – er roden hellig er grenene det også. 

Hvis nu nogle af grenene blev hugget af, 

mens du, som kommer af vild oliven, blev 

indpodet blandt dem og fik del i fedmen 

fra oliventræets rod, så bør du ikke hovere 

over de grene, og hvis du alligevel gør det, 

så husk, at du ikke bærer roden – det er 

roden, der bærer dig!  

Så siger du nok: de grene blev hugget af, 

så jeg kunne blive indpodet. Hvor smukt! 

De blev hugget af på grund af manglende 

hengivenhed, men du – du er altså grund-

fæstet i inderlig hengivenhed? Hav nu 

ikke for høje tanker om dig selv – frygt hel-

lere! For hvis Gud ikke skånede de natur-

lige grene, vil han måske heller ikke skåne 

dig. Så betragt nøje både Guds venlighed 

og hans strenghed. Strenghed mod dem, 

der faldt, men Guds venlighed mod dig - 

hvis han ellers forbliver venlig – for ellers 

vil også du blive hugget af! Til gengæld vil 

de - hvis de da ikke forbliver troløse – blive 

indpodet igen, for Gud har nemlig magt til 

at indpode dem på ny. Hvis du, som efter 

din natur blev hugget af det vilde oliven-

træ, og imod din natur blev indpodet på 

en ædel oliven, hvor meget snarere vil 

disse så ikke blive indpodet på deres eget 

naturlige oliventræ? 

 

Hele Israel skal befries 
Jeg ønsker ikke, kære brødre, at I skal 

være uvidende om dette mysterium – så I 

ikke skal gøre jer kloge i egne tanker – at 

en del af Israel er blevet forhærdet, men 

kun indtil alle folkene er gået ind, og på 

den måde vil hele Israel blive befriet, så-

dan som det er skrevet:  

Beskytteren skal udgå fra Zion,  

han skal vende gudløshed bort fra Jakob.  

Dette er min aftale med dem, når jeg fjer-

ner deres fejl.  

Ifølge frihedsbudskabet er de fjender på 

grund af jer, men ifølge udvælgelsen er de 

elskede på grund af fædrene. For Guds 

kald og hans storsindede gaver fortryder 

han ikke.  

Det var jo ligesom dengang, I selv var uly-

dige mod Gud, men nu er blevet vist 

barmhjertighed ved de andres ulydighed – 

på samme måde er de nu blevet ulydige 

på grund af barmhjertigheden mod jer, så 

også de kan blive vist barmhjertighed. 

Gud har nemlig indesluttet dem alle sam-

men under ulydighed, så han kunne for-

barme sig over dem alle sammen. 

 

Hvilket dyb af rigdom og visdom og indsigt 

hos Gud.  

Hvor uransagelige er hans domme –  

usporlige hans veje.  

Ja, hvem kender Guds sind –  

hvem blev hans rådgiver?  

Eller hvem gav ham noget først,  

så han kunne få noget til gengæld?  

Fra ham og gennem ham og til ham kom-

mer alt.  

Ham tilhører æren i evighed. Amen. 
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Formaninger til forsamlingen 
17. Jeg opmuntrer jer altså til, kære 

brødre, ved Guds barmhjertighed, at stille 

jeres legemer til rådighed som et levende, 

helligt, gudvelbehageligt offer – som jeres 

virkelige382 gudsdyrkelse. Indret jer ikke 

efter tidens krav, men lad jer forvandle 

gennem en sindets fornyelse, så I værd-

sætter Guds vilje: det gode, det velbeha-

gelige – ja, det fuldkomne.  

I kraft af den nåde, som blev mig til del, 

siger jeg til hver enkelt af jer: Tænk ikke 

højere tanker, end det sømmer sig at 

tænke, men tænk med måde, alt efter som 

Gud har tildelt enhver sit mål af hengiven-

hed. For ligesom vi på ét legeme har 

mange lemmer, uden at alle lemmer der-

for har den samme funktion, således er vi 

mange ét legeme i Kristus, og dog hver for 

sig hinandens lemmer. Vi har jo forskel-

lige nådegaver alt efter den nåde, som blev 

skænket os. Er det prædikenens gave, så 

brug den i overensstemmelse med din 

hengivenhed; er det tjenesten, så tjen; un-

dervis, hvis du er lærer; forman, hvis du 

har til opgave at formane. Hvis du giver til 

de fattige, så gør det enkelt og redeligt 

(som forstander bør det være en hjerte-

sag), og den, der viser barmhjertighed 

skal gøre det med glæde. Kærligheden 

skal være oprigtig.  

Lad os afstå fra det onde ved at holde fast 

ved det gode.  

Vær hengivne mod hinanden i broderkær-

ligheden -  

vær først til at vise hinanden respekt.  

Hold jer ikke tilbage med jeres lidenskab,  

nej, vi brænder i ånden som slaver for vor 

Herre –  

 

382 Egentlig: logiske eller fornuftige 

glade i håbet, udholdende under trængs-

len,  

vedholdende i bønnen, medfølende med 

de hellige –  

ivrige efter at tage os af de fremmede.  

Velsign dem, der forfølger – velsign og for-

band ikke!  

Glæd jer med de glade, græd med de græ-

dende.  

Vær enige med hinanden.  

Vær ikke hovmodige i jeres tanker,  

men gå sammen om det ydmyge.  

Vær aldrig jer selv nok.  

Gengæld aldrig ondt med ondt, men hav 

på forhånd de bedste tanker om alle men-

nesker. Hold fred med alle mennesker, for 

så vidt det er op til jer.  

Mine elskede, I skal ikke selv hævne jer, 

men giv plads for vreden, som skrevet 

står: Mig tilhører hævnen,  

jeg vil selv gøre gengæld, siger Gud,  

så hvis din fjende sulter, så giv ham noget 

at spise,  

hvis han tørster, så giv ham noget at 

drikke.   

Gør du det, vil du dynge gloende kul på 

hans hoved. 

Lad jer ikke overvinde af det onde,  

nej, overvind det onde med det gode! 

 

Om at bøje sig og om at elske 
I skal alle bøje jer for overordnede myn-

digheder, for der er ingen myndighed, som 

ikke kommer fra Gud. Findes de, er de 

forordnet af Gud. Så den, der stiller sig op 

imod myndigheden, stiller sig op imod 

selve Guds ordning, og han vil pådrage sig 

selv dom. De, som leder og styrer udgør jo 

ikke nogen trussel mod den gode hand-

ling, men mod den onde. Hvis du vil være 
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uden frygt for myndigheden, skal du bare 

gøre det gode, så vil du få ros af den. Den 

er jo en Guds tjener til gavn for dig.  

Men gør du det onde, så frygt! Myndighe-

den bærer jo ikke sværdet omsonst. Som 

Guds tjener har den ret til at lade straf-

fen383 ramme den, der gør det onde. Der-

for er det nødvendigt at bøje sig, ikke 

alene på grund af straffen, men også på 

grund af samvittigheden.  

Derfor betaler I også skat til myndighe-

derne; de er jo Guds tjenere, som hele ti-

den tager vare på netop det. Betal enhver, 

hvad I skylder vedkommende: skat til 

ham, I skylder skat – told til ham, I skyl-

der told. Frygt ham, I skylder frygt – re-

spekter ham, I skylder respekt. Stå ikke i 

gæld til nogen undtagen i dette ene: at el-

ske hinanden. For den, der elsker en an-

den, har opfyldt Loven.  

Budene: du skal ikke bryde ægteskabet – 

du skal ikke slå ihjel – du skal ikke stjæle 

– du skal ikke sige falsk vidnesbyrd – du 

skal ikke begære – ja, et hvilket som helst 

andet bud sammenfattes nemlig i dette 

ene ord:  

Du skal elske dit medmenneske, som dig 

selv. Kærligheden gør ikke medmenne-

sket ondt – derfor er kærligheden lovens 

opfyldelse.  

 

Dagen er nær! 
Dette så meget mere, som I ved, at det er 

på tide for os at stå op af søvne, for nu er 

vores frihed nærmere, end da vi blev 

døbt.384 Natten er fremskreden, dagen er 

nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger 

og iføre os lystes våben. Lad os leve søm-

meligt som ved dag – ikke i svir og druk, 

ikke med løssluppen seksualitet og 

 

383 Egentlig: vreden 

sanselighed – ikke i kiv og strid. Nej, ifør 

jer Jesus, Kristus vor Herre i stedet for at 

pleje det verdslige begær. 

 

Om de religiøse forskrifter 
Tag jer af den vankelmodige, uden at 

sætte jer til doms over hans meninger. 

Den ene mener at kunne spise alt, mens 

den, der vakler, måske bare spiser grønt-

sager. Den, som spiser alt, skal ikke rin-

geagte den, som ikke spiser alt, men den, 

som ikke spiser alt, skal heller ikke 

dømme den, som spiser alt, for ham har 

Gud taget sig af. Hvem er du selv, som 

dømmer en andens tjener? Han står og 

falder med sin egen herre, men han skal 

nok blive stående, for Gud har magt til at 

holde ham oppe.  

Én holder visse dage hellige, mens en an-

den finder hver dag lige betydningsfuld. 

Herom bør enhver være afklaret i sit eget 

sind. Den, som tænker på helligdagen, 

tænker på vor Herre, og den, som spiser 

alt, spiser for vor Herre – han siger jo tak 

til Gud. Og den, som ikke spiser hvad som 

helst, gør det for vor Herre – også han si-

ger jo tak til Gud.  

Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør 

for sig selv. Lever vi, lever vi for vor Herre, 

og dør vi, dør vi for vor Herre. Så hvad en-

ten vi lever eller dør, tilhører vi vor Herre. 

Det var jo derfor, Kristus døde, blev be-

gravet og fik livet tilbage, så han kunne 

være herre over både døde og levende.  

Men du, hvorfor dømmer du din bror? El-

ler du dér, hvorfor foragter du din bror? 

Vi skal jo alle stilles for Guds domstol, 

som skrevet står:  

Så sandt jeg lever, siger Gud,  

for mig skal hvert knæ bøje sig,  

384 Egentlig: kom til tro 
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hver tunge bekende sig til Gud.  

Således skal enhver af os aflægge regn-

skab om sig selv for Gud. Så lad os ikke 

mere dømme hinanden, men døm hellere 

således, at I ikke vækker anstød eller for-

arger en bror.  

Jeg ved og er fuldstændig overbevist om 

ved vor Herre Jesus, at intet er urent i sig 

selv - undtagen for den, som anser noget 

for urent – for ham er det urent. Så hvis 

din bror er ked af det på grund af det, du 

spiser, lever du ikke længere i kærlighed. 

Du må ikke ødelægge det menneske, som 

Kristus døde for, bare på grund af din 

mad. Det gode, vi har fået, bør ikke 

komme i vanry.  

Guds rige handler nu engang ikke om 

mad og drikke, men om retfærdighed og 

fred og glæde i hellig ånd. Den, der tjener 

Kristus i dette, er til behag for Gud og 

samtidig værdsat af mennesker. Så lad os 

arbejde for fred og for det, der opbygger 

hinanden.  

Ødelæg nu ikke Guds værk bare på grund 

af maden! Alle ting er som sagt rene, men 

alligevel ødelæggende for det menneske, 

der bare spiser løs og dermed skaber for-

argelse. Det rigtige er, at du hverken spi-

ser kød eller drikker vin eller i det hele ta-

get gør noget, som din bror forarges over. 

Hold din mening for dig selv og for Guds 

ansigt alene.  

Lykkelig den, der ikke fordømmer sig selv 

for det, han beslutter sig for. Men den, der 

ikke kan beslutte sig for, hvad han må 

spise, er fordømt, fordi han ikke tør hen-

give sig. Alt, hvad der ikke bygger på hen-

givenhed, er forkert! 

18. Vi, som er de stærke, vi skylder at 

bære de skrøbeliges svagheder og ikke 

bare tænke på os selv. Hver enkelt af jer 

bør tænke på sine medmennesker med 

henblik på det gode til opbyggelse. Heller 

ikke Kristus tænkte jo på sig selv, men 

som skrevet står:  

Hånen fra dem, der håner dig, er faldet på 

mig.  

Alt, hvad der førhen blev skrevet, blev jo 

skrevet til lærdom for os, for at vi kunne 

bevare håbet gennem udholdenhed og 

gennem den opmuntring, skrifterne giver.  

Måtte udholdenhedens og trøstens Gud 

give jer et enigt sind overfor hinanden i 

samstemmighed med Kristus Jesus, så I i 

enighed og som med én mund kan lov-

prise Gud, vor Herre Jesus Kristus’ far.  

Tag jer derfor af hinanden, ligesom også 

Kristus tog sig af jer, til Guds ære. Jeg på-

står nemlig, at Messias ganske vist er ble-

vet tjener for de omskårne af hensyn til 

Guds sandfærdighed - altså for at be-

kræfte løftet til fædrene. men de andre 

folk bør lovprise Gud for hans barmhjer-

tighed, som skrevet står:  

Derfor vil jeg prise dig blandt folkene, lov-

synge dit navn. 

Og igen siger den:  

Glæd jer, I folkeslag sammen med hans 

folk.  

Og igen:  

Lovpris Gud, alle I folkeslag, lad alle folk 

lovsynge ham.  

Og igen siger Jesajas:  

Isajs rodskud skal komme, han som rejser 

sig for at lede folkene. På ham skal folkene 

håbe.  

Måtte håbets Gud fylde jer med al mulig 

glæde og fred i hengivenhed, så I flyder 

over med håb i kraft af hellig ånd. 
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Forsvar for tjenesten 
Jeg for min del er med hensyn til jer, kære 

brødre, overbevist om, at I er opfyldt af 

kærlighed, begavet med al slags indsigt og 

i stand til at vise hinanden til rette. Ikke 

desto mindre har jeg skrevet – for en del 

ganske dristigt – til jer for at minde jer om 

det på ny ved den nåde, som blev vist mig 

af Gud: at jeg skulle være Kristus Jesus’ 

tjener for folkene – formidler af friheds-

budskabet, så folkene kunne blive frem-

båret som en velkommen offergave, hellig-

gjort i hellig ånd.  

Jeg har således grund til stolthed i Kri-

stus Jesus overfor Gud, for slet ikke at 

tale om det, som Kristus ikke fik gjort gen-

nem mig med henblik på folkenes lydig-

hed i ord og i gerning – men i kraft af tegn 

og undere – ja, i kraft af Guds ånd.  

På den måde har jeg fuldført forkyndelsen 

af frihedsbudskabet om Kristus fra Jeru-

salem og i en bue lige til Illyrien.385 Det 

har været lidt af en æressag for mig ikke 

at forkynde frihedsbudskabet, hvor Kri-

stus allerede var blevet nævnt, for ikke at 

bygge videre på en andens grundvold, 

men som skrevet står:  

De, som ikke havde fået fortalt om ham, de 

skal se –  

de, som ikke har hørt, de skal forstå.”  

 

Til Spanien via Jerusalem og Rom 
Derfor er jeg også mange gange blevet for-

hindret i at komme til jer, men nu, hvor 

jeg ikke længere føler mig hjemme på 

disse kanter og efter alle disse år stadig 

længes efter at komme til jer, så håber jeg 

at se jer på gennemrejsen, når jeg alligevel 

rejser til Spanien, og måske blive hjulpet 

 

385 Området øst for Adriaterhavet, der stort set 
svarer til det hedengangne Jugoslavien. 

på vej af jer – dog først efter at være blevet 

for en god del opfyldt af samværet med jer.  

Men nu rejser jeg til Jerusalem for at tjene 

de hellige. Makedonien og Akaja har nem-

lig vedtaget at indsamle en fællesgave til 

de fattige blandt de hellige i Jerusalem. 

De vedtog det, og sådan set er de jo også 

deres skyldnere, for så vidt som folkene 

har fået del i de helliges åndelige gaver. Så 

skylder de vel også at tjene dem med de 

mere materielle ting.  

Når jeg så har gennemført dette og der-

med beseglet denne frugt, rejser jeg af 

sted via jer til Spanien. Jeg ved, at kom-

mer jeg til jer, bliver det med Kristus’ vel-

signelse i fuldt omfang! 

Dog bønfalder jeg jer ved vor Herre Jesus 

Kristus og ved åndens kærlighed om at 

kæmpe sammen med mig ved at bede til 

Gud for mig, om at jeg må blive beskyttet 

mod de genstridige i Judæa, og om at den 

gave, jeg bringer til Jerusalem, må blive 

godt modtaget af de hellige. Så kan jeg 

komme til jer med glæde, om Gud vil, og 

finde hvile sammen med jer.  

Fredens Gud være med jer alle. Amen.  
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Appendix 
 

Lad mig præsentere Foibe for jer, vores søster, 

som også er diakon for forsamlingen i Ken-

krea386 så I kan modtage hende i Herren, som 

det sømmer sig for de hellige, og så I kan bistå 

hende med alt, hvad hun måtte have brug for 

fra jer. Hun har hjulpet mange – også mig selv.  

Hils Priska og Akvila, mine medarbejdere i Kri-

stus Jesus. De har vovet deres egen hals for 

at redde mit liv, og ikke alene jeg er dem tak-

nemmelig, men også alle folkenes forsamlin-

ger. Hils også forsamlingen i deres hus.  

Hils Epainetos, min elskede. Han er Asiens 

første høst til Kristus. Hils Maria, som har 

slidt så meget i det for jer. 

Hils Andronikos og Junias, mine slægtninge 

og medfanger, som er navnkundige blandt de 

udsendte, og som også var i Kristus før mig. 

Hils Ampliatos, min elskede i Herren. 

Hils Urbanos, vores medarbejder i Kristus - og 

Stakhys, min elskede. Hils Apelles, den prø-

vede i Kristus. 

Hils dem fra Aristoboulos’ hus.  

Hils Herodion, min slægtning. 

Hils dem fra Narcissos’ hus, som er i Herren. 

Hils Tryfaina og Tryfosa. De har slidt i Herren. 

Hils Persis, den elskede, som har slidt meget i 

det i Herren. 

Hils Rufos, den udvalgte i Herren og hans 

mor, som også blev min mor. 

Hils Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, 

Hermas, og de brødre, der er sammen med 

dem. 

Hils Filologos og Julias, Nereus og hans søster 

og Olympas og alle de hellige sammen med 

dem.  

 

386 Korinths havneby på Peloponnes. Foibe - eller 
Føbe - er antagelig overbringer af brevet. 
387 Denne afsluttende doksologi er meget omstridt 
både blandt håndskrifterne, der placerer den 
mange forskellige steder, og blandt teologerne, 

Hils hinanden med et helligt kys.  

Alle Kristus’ forsamlinger hilser jer. 

 

Kære brødre! Jeg bønfalder jer om at holde 

godt øje med dem, der skaber splittelser og 

vækker anstød imod den undervisning, I har 

modtaget. Hold jer fra dem! Deres slags er jo 

ikke slaver af vor Herre Kristus, men af deres 

egen vom, og med besnærende snak og velta-

lenhed forfører de godtroendes hjerter.  

For jeres lydhørhed er nået ud til alle; derfor 

glæder jeg mig også over jer, men jeg ønsker, 

at I vil være vise til det gode, men ufordærvede 

af det onde. Fredens Gud vil snart knuse Sa-

tan under jeres fødder. Vor Herre Jesus Kri-

stus’ nåde være med jer. 

 

Timotheus, min medarbejder hilser jer og Lu-

kios og Jason og Sosipatros, mine slægtninge.  

Jeg, Tertios, som har nedskrevet dette brev, 

hilser jer i Herren.  

Gaios, min og hele forsamlingens vært, hilser 

jer.  

Erastos, byens kasserer, og vor bror Kouartos, 

hilser jer. 

 

Han, som formår at styrke jer ved mit friheds-

budskab -  

fortællingen om Jesus Kristus ifølge afslørin-

gen af et mysterium, der var blevet fortiet i 

evige tider, men som nu er blevet bekendtgjort 

gennem profetiske skrifter efter den evige 

Guds befaling til hengiven lydhørhed for alle 

folkene – ham, den ene vise Gud, tilkommer 

æren ved Jesus, Kristus i evighedernes evig-

hed. Amen.387 
 

hvoraf mange anser den for at være en senere 
upaulinsk tilføjelse. Men smuk er den jo, og en fin 
kontrast til hilsnerne fra sekretæren, værten og 
kassereren! 
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Brevet til hebræerne388  
 

Mange gange og på mange måder har Gud 

førhen talt til vore forfædre gennem profe-

terne, men nu i disse de sidste dage har 

han talt til os direkte gennem sin søn, 

som han har indsat som arving til alt.  

 

Guds suveræne søn 
Det er ved ham, Gud har skabt univer-

set389 – ja, han er Guds lysende stråle-

glans og hans inderste væsens udtryk. Alt 

bærer han gennem kraften i sin fortæl-

ling.  

Efter at have bibragt verden renselse for 

dens svigt, satte han sig ved majestætens 

højre hånd i det høje. Ja, selv englene 

overgår han, eftersom han har arvet et 

endnu mere strålende navn end deres.  

2. For til hvem af englene har Gud nogen-

sinde sagt:  

Du er min søn. I dag er jeg blevet din fader?  

Og igen:  

Jeg skal være hans fader, og han skal 

være min søn?  

Når han på ny indsætter sin førstefødte i 

vores verden siger han: 

Lad alle Guds engle tilbede ham! 

Om englene siger han: 

Han, som gør sine engle til vinde – 

sine hjælpere til luer af ild. 

Men om Gud Søn hedder det: 

Gud er din trone i evighedernes evigheder– 

retfærds scepter – dit riges scepter. 

Retfærdighed har du elsket og afskyet 

ondskab. 

Derfor har Gud – din Gud - salvet dig med 

glædens olie 

fremfor dine fæller. 

 

388 Oprindeligt blev Paulus selv betragtet som bre-
vets forfatter, men det er nok tvivlsomt. Hvilke ’he-
bræere’ brevet skulle være stilet til, vides ikke. 

Og: 

Det var dig, Herre, der i begyndelsen lagde 

jordens grundvold – Himlene er dine hæn-

ders værk. 

De skal forgå, men du vil forblive. 

Alle vil de ældes som en klædning – 

ja, som et klæde vil du folde dem sammen, 

og de skal udskiftes. Dog, du er den 

samme, og dine år vil aldrig få ende. 

Ja, til hvem af englene har han nogen-

sinde sagt: 

Sæt dig ved min højre hånd, 

indtil jeg får lagt dine fjender som en fod-

skammel for dine fødder? 

Er de ikke alle hjælpeånder, der er sendt 

ud for at tjene dem, der skal arve frihed? 

 

Vær opmærksom på frelsen 
Derfor bør vi så meget desto mere være 

opmærksomme på det, vi har hørt, så vi 

aldrig skal falde fra. For hvis den fortæl-

ling, som blev fortalt af engle, står urok-

keligt fast, så enhver overtrædelse og uly-

dighed fik løn som forskyldt, hvordan 

skulle vi så kunne undfly, hvis vi neglige-

rede så stor en frelse?  

Den tog sin begyndelse, da den blev for-

kyndt af Herren selv, og den blev bekræf-

tet overfor os af dem, som havde hørt 

ham. Gud vidnede sammen med dem gen-

nem tegn og undere og diverse mirakler og 

ved at fordele hellig ånd som han ville. 

Det var altså ikke engle, han underlagde 

den nye verden, vi taler om. Nej, som én 

har vidnet et sted og sagt: 

Hvad er et menneske, at du kommer ham i 

hu – 

en menneskesøn, at du ser til ham? 

389 Egentlig ’æonerne’. 
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Du gjorde ham en kort tid ringere end engle 

– 

kronede ham så med guddomsglans og 

ære, 

alt har du lagt under hans fødder. 

 

Sejr gennem lidelse 
3. Ved således at underlægge ham alt, var 

der intet tilbage, der ikke var underlagt 

ham. Endnu ser vi dog ikke alt underlagt 

ham. 

3. Nej, vi ser ham, der en kort tid var gjort 

ringere end englene, nemlig Jesus, der på 

grund af sin lidelse til døden blev kronet 

med guddomsglans og ære. For ved Guds 

nåde smagte han døden for alle.  

Han fandt det nemlig passende – han, for 

hvis skyld og ved hvem alt er blevet til - at 

føre mange sønner frem til guddommelig-

hed ved at gøre den hovedansvarlige for 

deres frihed fuldmoden gennem lidelser. 

Han, som helliggør og de, som helliges ud-

springer jo alle af den ene og samme. Der-

for skammer han sig heller ikke ved at 

kalde dem brødre, når han siger: 

Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre – 

lovsynge dig midt i forsamlingen. 

og igen: 

Ham vil jeg stole på. 

og igen: 

Her er jeg og de børn, Gud har givet mig. 

Eftersom børnene altså er fælles i kraft af 

kød og blod, blev også han på samme 

måde fælles med dem i dette, for at han 

ved sin død kunne gøre ham, der sidder 

inde med dødens magt – nemlig djævelen 

– magtesløs, og frelse dem, der på grund 

af deres dødsangst var blevet holdt nede i 

slaveri hele deres liv. Det er altså ikke 

engle, han tager sig af, men Abrahams af-

kom. Derfor måtte han ligestilles i alle ting 

med brødrene, så han kunne blive en 

barmhjertig og hengiven førstepræst over-

for Gud – én der kunne sone folkets svigt. 

Som én, der selv har lidt, da han blev fri-

stet, kan han komme dem, der fristes til 

hjælp. 

 

Jesus og Moses 
4. Derfor, hellige brødre - I, som har del i 

den himmelske kaldelse – vær nøje op-

mærksomme på den udsendte – ja, den 

førstepræst, som vi bekender os til: Jesus. 

Han var tro mod Gud, der gjorde ham til 

det, han var, ganske som Moses var det i 

hele Guds hus. Men Jesus blev anset vær-

dig til endnu mere guddomsglans end Mo-

ses, så meget mere, som den, der har byg-

get huset, nyder større agtelse end selve 

huset. Ethvert hus er jo bygget af nogen, 

men det er Gud, der har bygget alt. Og vel 

var Moses tro i hele Guds hus som en 

hustjener – som et vidnesbyrd om det, der 

skulle siges, men Messias var som en søn 

af Guds hus.  

Vi er Guds hus, såfremt vi holder fast i 

håbets frimodighed og stolthed. Derfor si-

ger den hellige ånd: 

I dag, når I hører hans stemme, skal I ikke 

forhærde jeres hjerter, som dengang under 

oprøret på prøvelsens dag i ørkenen, hvor 

jeres fædre prøvede at friste mig, skønt de 

havde set mine gerninger gennem fyrre år. 

Derfor blev jeg fornærmet på denne slægt 

og sagde: Altid farer de vild i deres hjerte 

– mine veje kendte de ikke - og så svor jeg 

i min vrede: Ikke om de skal gå ind til min 

hvile!  

 

Kære brødre! Pas på, at der aldrig findes 

et ondt og uhengivent hjerte i nogen af jer, 

så I falder fra den levende Gud. Nej, 
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forman hinanden hver eneste dag, så 

længe det hedder ’i dag‘, så ingen af jer 

forhærdes ved forbrydelsens bedrag. Vi er 

jo blevet delagtige i Messias, såfremt vi 

fastholder vores oprindelige hengivenhed 

indtil enden.  

Når det hedder: I dag, når I hører hans 

stemme, må I ikke forhærde jeres hjerter 

som dengang under oprøret, hvem var det 

så, der hørte og dog gjorde oprør? Var det 

ikke alle dem, der kom ud af Egypten ved 

hjælp af Moses? Og hvem var det, der 

krænkede ham gennem fyrre år? Var det 

ikke dem, der svigtede, og hvis kroppe 

faldt døde om i ørkenen? Hvem tilsvor 

han, at de ikke skulle gå ind til hans hvile, 

om ikke de ulydige? Nu forstår vi, at det 

var på grund af deres mistillid, de ikke var 

i stand til at komme ind.  

 

Tag ved lære af Israels ulydighed 
5. Så lad os drage omsorg for, at ingen af 

jer får den opfattelse, at han skulle være 

kommet for sent, eftersom tilsagnet om at 

gå ind til hans hvile endnu står fast. Også 

vi har jo fået forkyndt et glædeligt bud-

skab ligesom de. Men dem gavnede det 

ikke at høre fortællingen, fordi de ikke var 

blevet sammenføjede i hengivenhed med 

dem, som virkelig hørte det. Vi derimod – 

vi kommer ind til hvilen, vi som fik hengi-

venhed ud fra det, han sagde: … og så 

svor jeg i min vrede: Ikke om de skal gå ind 

til min hvile! Og det selv om hans værker 

var foregået fra verdens grundlæggelse. Et 

sted har han sagt om den syvende dag: Og 

på den syvende dag, hvilede Gud fra alle 

sine værker. Og som sagt: Ikke om de skal 

gå ind til min hvile! 

 

390 Der står egentlig Iesous, men ud fra sammen-
hængen må der være tale om Josva, som førte fol-
ket ind i Det forjættede Land i sin tid. Iesous er en 

Eftersom det altså står fast, at nogle går 

ind til hvilen, men at de, som først hørte 

de glædelige budskab, ikke kom ind på 

grund af deres genstridighed, så bestem-

mer han på ny en dag. I dag, siger han ved 

David langt senere, som nævnt ovenfor – i 

dag, når I hører hans stemme, skal I ikke 

forhærde jeres hjerter! 

Hvis nu Josva390 havde ført dem ind til 

hvilen, ville han vel ikke tale om en anden 

dag efter dette. Altså står der en hvile-

dag391 tilbage for Guds folk.  

Er man gået ind til hans hvile, har man 

dermed fået fri fra sit arbejde – på samme 

måde som Gud fik fri fra sit.  

 

Den sande førstepræst 
6. Lad os da være opsatte på at gå ind til 

den hvile, for at ingen skal falde ved sådan 

et eksempel på genstridighed.  

Guds fortælling er nemlig levende og virk-

som og skarpere end noget tveægget 

sværd. Den trænger igennem og deler liv 

og ånd – led og marv, når den dømmer 

hjertets tanker og overvejelser. Ingen 

skabning er usynlig for hans ansigt – nej, 

alt ligger nøgent og åbent for hans blik – 

det blik, vi skal stå til regnskab for. Efter-

som vi i Jesus, Guds søn har en stor før-

stepræst, der er vandret gennem Himlene, 

så lad os holde godt fast i vores beken-

delse. Vi har jo ikke en førstepræst, der 

ikke kan føle medlidenhed med vore svag-

heder, men én, som er blevet prøvet i alt 

ligesom os – dog uden at svigte. 

Så lad os med frimodighed stå frem for 

nådens trone for at få barmhjertighed og 

finde nåde til hjælp i rette tid. 

 

græsk-latinsk transskribering af det hebraiske 
navn Josva. 
391 Egentlig: sabbat 
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Enhver førstepræst, som vælges blandt 

mennesker, indsættes jo for menneskers 

skyld til tjeneste for Gud, så han kan 

frembære gaver og ofre på grund af deres 

svigt. Han kan føle medlidenhed med de 

uvidende og de vildfarne, da han jo også 

selv er omsluttet af svaghed. På grund af 

den frembærer han ofre for syndens skyld 

både for folket, men sandelig også for sig 

selv. Ingen tager æren for sig selv, nej, 

han kaldes af Gud på samme måde som 

Aron blev det. 

Heller ikke Kristus tillagde således sig selv 

den ære at blive førstepræst, men det 

gjorde han, som sagde til ham: Du er min 

søn. I dag er jeg blevet din fader. Sådan 

som han også siger det et andet sted: Du 

er præst for evigt ganske som Melki-

sedek.392  

Det var Kristus, der i sin tid her på jor-

den393 med råb og tårer frembar bønner – 

ja, bønfaldt ham, der kunne redde ham 

fra døden, og som blev bønhørt ud af sin 

angst. Skønt han var søn, lærte han på 

den måde lydhørhed gennem sin lidelse, 

og da han var blevet fuldkommen, blev 

han årsag til evig frelse for alle dem, der 

er lydhøre over for ham, efter at han såle-

des var blevet udpeget af Gud selv som 

førstepræst ganske som Melkisedek. 

 

Fra børnelærdom til modenhed 
7. Ham kan vi holde en længere tale om, 

men den er vanskelig at udlægge, efter-

som I er blevet noget sløve til at høre efter. 

I skulle jo faktisk være lærere efter al den 

tid, men I har igen brug for, at nogen un-

derviser jer i den elementære børnelær-

dom: Guds fortælling. I har behov for 

 

392 Melkisedek modtog Abraham efter slaget mod 
Kedolaomer og gav ham brød og vin og velsignede 
ham. Se 1. Mos. 14,18ff og Sl 110,4 

mælk og ikke for fast føde. Alle, der får 

mælk, kender intet til talen om retfærdig-

hed, da de jo er umælende. Den faste føde 

derimod er for de fuldvoksne, der har den 

vane at opøve deres sanser til at skelne 

mellem godt og ondt. 

Når vi derfor har forladt børnelærdommen 

om Kristus, så lad os komme frem til fuld-

modenhed - uden på ny at starte forfra - 

med omvendelse fra døde gerninger og 

med tillid til Gud, om dåb, om lære, om 

håndspålæggelse, dødes opstandelse og 

evig dom. Dette vil vi nu gøre, om Gud el-

lers vil.   

 

Advarsel mod frafald 
Det er nemlig umuligt for dem, som én 

gang er blevet oplyst – dem, som har 

smagt den himmelske gave og har fået del 

i hellig ånd – ja, som med glæde har smagt 

på Guds fortælling og den kommende ver-

dens kræfter, men som så er faldet fra – 

dem er det umuligt atter at bringe tilbage 

til omvendelse. De korsfæster jo atter en-

gang Guds søn og udstiller ham til spot. 

Det er jo sådan, at den jord, der drikker 

den hyppige regn og giver god afgrøde til 

gavn for dem, der nyder godt af dyrknin-

gen, modtager Guds velsignelse. Men hvis 

jorden bærer tjørn og tidsel anses den for 

værdiløs og er tæt på forbandelse. Den en-

der med at blive brændt af. 

 

Elskede! Om også vi taler således, er vi 

dog overbevist om, at I er til den bedre del 

– den, som rummer frelse. Gud er jo ikke 

uretfærdig, så han glemmer jeres gerning 

og den kærlighed til hans navn, I dermed 

har vist, dengang I tjente de hellige - 

393 Ordret: i sit køds dage. 
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hvilket I også fortsat gør. Vi ønsker blot, 

at enhver af jer udviser den samme iver 

efter opfyldelsen af vort håb indtil enden, 

så I ikke bliver sløve, men efterligner dem, 

som gennem deres hengivenhed og tålmo-

dighed arver det, som er lovet dem.  

 

Guds løfte 
8. Dengang Gud gav sit løfte til Abraham, 

svor han ved sig selv – eftersom han ikke 

havde nogen større at sværge ved – og 

sagde: Dig vil jeg virkelig for alvor velsigne, 

og jeg vil virkelig for alvor mangfoldiggøre 

dig. Og gennem Abrahams tålmodighed 

gik løftet i opfyldelse.  

Det er jo sådan, at mennesker sværger 

ved noget større og bruger eden til bekræf-

telse og til at imødegå enhver modsigelse. 

Da Gud således var til sinds at gøre det 

uforanderlige i sin beslutning tydeligt for 

arvingerne til hans løfte, trådte han frem 

med sin ed, så vi – ved hjælp af de to ufor-

anderlige ting, om hvilke det er umuligt, 

at Gud skulle kunne lyve - kunne få en 

stærk opmuntring - vi, som har taget vor 

tilflugt til den kommende opfyldelse af 

vort håb. Dette håb ligger som et livsan-

ker, urokkeligt og sikkert indenfor i det al-

lerhelligste,394 dér hvor Jesus gik ind for 

vores skyld som en forløber – han, der var 

blevet førstepræst ganske som Melki-

sedek – til evig tid.  

 

Abraham og Melkisedek 
9. For denne Melkisedek, Salems konge, 

den højeste Guds præst, gik Abraham i 

møde, dengang han vendte tilbage efter at 

have nedslagtet kongerne, og velsignede 

ham. Ham gav Abraham tiende af alt. 

 

394 Egentlig: ’indenfor forhænget’. Kun førstepræ-
sten måtte komme ind i det allerhelligste, når han 
skulle bede om soning for folkets svigt. 

Hans navn kan for det første betyde ’Ret-

færdigheds konge’, men jo også ’Salems 

konge’ – det vil sige ’Fredens konge’. Uden 

far – uden mor – ja, uden slægtstavle – 

uden at have hverken fødselsdag eller 

dødsdag – og alligevel blev han gjort lige 

med Guds søn. Han forbliver præst for al-

tid. 

Læg mærke til, hvor stor han egentlig var! 

Ham gav patriarken Abraham tiende af sit 

bytte. Godt nok har Levis sønner - der jo 

fik præsteembedet – fået påbud om at tage 

tiende af folket ifølge loven - det vil sige af 

deres brødre – også selv om de var ud-

sprunget af Abrahams lænd. Men ham, 

som ikke førte sin slægt tilbage til dem, 

ham har Abraham selv givet tiende, og 

han har velsignet den mand, Guds løfter 

var blevet givet til. Der er ikke den mind-

ste tvivl om, at den ringere velsignes af 

den stærkere, og de første er dødelige 

mennesker, som modtager tiende, men 

om den sidste kan det bevidnes, at han 

lever! Ja, på en måde har den Levi, som 

modtager tiende, også selv givet tiende, 

nemlig gennem Abraham. Han var jo 

endnu i sin fars lænd, dengang Melki-

sedek kom ham i møde. 

 

Melkisedeks særstatus 
10. Hvis der nu var fuldkommenhed at 

hente gennem det levitiske præstedømme 

– på grundlag af det har folket jo fået loven 

– hvorfor var der så alligevel behov for, at 

en alternativ præst som Melkisedek skulle 

indsættes, uden at Arons præstedømme 

blev nævnt? Det er jo sådan, at når præ-

stedømmet ændres, sker der nødvendig-

vis også en ændring af loven. Han, der 
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omtales således, kom fra en anden 

stamme, hvor ingen gjorde tjeneste ved al-

teret. Det turde være indlysende, at vor 

Herre nedstammer fra Juda, og til den 

stamme sagde Moses intet om præste-

skab. Og ydermere bliver det klart, når 

der opstår en alternativ præst som Melki-

sedek, som ikke er blevet det ifølge regu-

lær fysisk afstamning, men ifølge det uop-

løselige livs egen kraft. Det bevidnes nem-

lig således: Du er præst i evighed, ganske 

som Melkisedek.  

 

Håbet erstatter loven 
Ganske vist sker der en ophævelse af et 

tidligere bud, eftersom det var svagt og 

unyttigt - loven fuldendte jo ingenting! Til 

gengæld indføres der et stærkere håb, 

hvorved vi nærmer os Gud selv. Så meget 

mere som det ikke er sket uden edsaflæg-

gelse. De andre blev jo præster uden eds-

aflæggelse, men han her gennem den eds-

aflæggelse, som Gud selv udtaler, når det 

hedder om ham: Herren svor, og han om-

bestemmer sig aldrig: Du er præst i evig-

hed! På samme måde er Jesus blevet ga-

rant for en stærkere pagt. Mens de andre 

efterfulgte hinanden som præster, fordi 

døden gjorde ende på deres embeder, har 

han det præstedømme, som aldrig over-

gås, fordi han forbliver til evig tid. Herfra 

kan han også ganske og aldeles frelse en-

hver, som kommer frem for Gud gennem 

ham, fordi han altid er levende til stede for 

deres skyld.  

Sådan en førstepræst var det meningen, 

at vi skulle have: from, uskyldig, ufordær-

vet – fjern fra forbrydere og mere ophøjet 

end selv Himlene. En, som ikke hver dag 

har nødig, som førstepræsterne, først at 

frembære ofre for sine egne svigt, og 

dernæst for folkets. Dette gjorde han 

nemlig én gang for alle, dengang han 

frembar sig selv som offer.  

Loven indsætter skrøbelige mennesker 

som førstepræster, men ordet fra edsaf-

læggelsen, som kom til efter loven, ind-

sætter Guds søn, som er gjort fuldkom-

men til evig tid. 

 

Jesus som den nye førstepræst 
Nuvel, hovedsagen i alt dette er, at vi har 

en førstepræst, der satte sig på højre side 

af majestætens trone i Himlene som præst 

for de hellige og for det sandhedens telt, 

som intet menneske, men Gud selv rejste.  

Enhver førstepræst indsættes nemlig for 

at frembære gaver og ofre, så det var nød-

vendigt, at også han havde noget at 

komme frem med. Havde han nu været på 

jorden, ville han end ikke have været 

præst, idet der allerede findes dem, som 

frembærer gaver ifølge loven. De tjener jo 

efter forbillede – ja, som en skygge af det 

himmelske, sådan som Moses fik gud-

dommelig befaling om, da han var ved at 

indrette teltet: Pas nu på, sagde han, at 

du udfører alt efter det forbillede, der blev 

vist dig på bjerget. Nu har han imidlertid 

fået en endnu mere strålende præstetje-

neste, eftersom han samtidig er mellem-

mand for en stærkere pagt, der er lovligt 

grundfæstet på endnu større løfter.  

 

Den første og den anden pagt 
11. Havde den første pagt været hævet 

over enhver kritik, ville der jo ikke have 

været grundlag for en ny. Men Gud dadler 

dem jo, når det hedder:  

Hør her, siger Jahve,  

der kommer dage, hvor jeg vil indgå en ny 

pagt  
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med Israels hus og med Judas hus.  

Den er ikke som den pagt, jeg indgik med 

deres fædre  

på den dag, da jeg tog dem i hånden og 

førte dem ud af Egypten. For de holdt ikke 

fast i min pagt,  

så jeg mistede interessen for dem, siger Ja-

hve.  

Nej, dette er den pagt, jeg vil indgå med Is-

raels hus  

efter de dage, siger Jahve:  

Jeg vil indgyde mine love i deres sind –  

jeg vil indridse dem i deres hjerter.  

Jeg vil være deres Gud, og de skal være 

mit folk.  

Ingen skal belære sin medborger eller sin 

bror og sige:  

Lær Herren at kende, for alle vil de kende 

mig fra den mindste til den største iblandt 

dem. For jeg vil være nådig overfor deres 

uretfærdige adfærd – jeg vil ikke mere hu-

ske på deres svigt. 

Når han nu siger ’ny’, har han dermed 

gjort den første forældet, og det, som æl-

des og bliver gammelt, er tæt på at for-

svinde helt. 

 

Det gamle og det nye telt 
Nu havde den første pagt selvfølgelig be-

stemmelser for såvel gudstjeneste som 

den jordiske helligdom. Der var jo indret-

tet et forreste telt til lysestagen og bordet 

med skuebrødene – det som kaldes ’det 

hellige.’ Bag det andet forhæng var der 

endnu et telt – det såkaldt allerhelligste 

med et gyldent røgelseskar og pagtens 

ark, som overalt var beklædt med guld. I 

den befandt sig en krukke af guld inde-

holdende mannaen, Arons udsprungne 

stav og pagtens tavler. Ovenover den stod 

 

395 Se note 246 

stråleglansens keruber, der dækkede for 

nådestolen,395 men den behøver vi ikke 

kommer nærmere ind på nu.  

Således er det altså indrettet, og præ-

sterne går hele tiden ind i det forreste telt, 

når de udfører de hellige tjenester. Men i 

det andet telt kommer kun førstepræsten 

én gang om året medbringende blod, som 

han frembærer som offer for sig selv og for 

folkets forseelser.  

Dermed gør den hellige ånd det indly-

sende for os, at vejen til det hellige endnu 

ikke er blevet farbar, så længe det første 

telt endnu står – et sindbillede på denne 

tid, hvor der frembæres gaver og ofre, som 

ifølge samvittigheden ikke formår at gøre 

den, som frembærer dem, fuldkommen. 

Det handler jo kun om mad og drikke og 

forskellige former for dåb – rent verdslige 

bestemmelser, indtil det blev tid for en 

mere gennemgribende forandring.  

 

12. Nej, vejen blev først farbar, da Kristus 

tonede frem som førstepræst for det virke-

ligt gode gennem det større og mere fuld-

endte telt, som ikke var gjort af hænder – 

altså ikke af nogen skabning. Han kom 

ikke ind med blod fra bukke og kalve – 

nej, det var med sit eget blod, han kom 

ind i helligdommen én gang for alle, hvor-

med han skaffede os en evig forløsning. 

For hvis bukke- og tyreblod og aske fra 

kvier, der stænkes på de urene – hvis dét 

virkelig helliger dem i retning af legemlig 

renhed, hvor meget mere vil så ikke blodet 

fra den Kristus, som i kraft af sit evige væ-

sen396 frembar sig selv ubesmittet for Gud 

- hvor meget mere vil det ikke rense vores 

samvittighed for døde gerninger, så vi kan 

holde gudstjeneste for den levende Gud? 

396 Egentligt: en æonisk ånd. 
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Således er han formidler af en ny pagt, så 

de kaldede kunne få tilsagn om den evige 

arv gennem det dødsfald, som indtraf til 

forløsning for overtrædelserne under den 

gamle pagt. Det er jo nødvendigt, hvor der 

foreligger et testamente, at testators død 

godtgøres, for så vidt som et testamente 

står fast efter dødsfald, men aldrig er i 

kraft, mens testator lever. Således blev 

heller ikke den gamle pagt gjort ny uden 

blodsudgydelse. 

 

Lovens ofringer og Kristus’ offer 
Dengang alle buddene i loven var blevet 

forkyndt for hele folket af Moses, tog han 

blodet fra tyrekalvene og bukkene sam-

men med vand og højrød uld og isop og 

bestænkede både selve bogen og hele fol-

ket og sagde: Dette er pagtens blod, som 

Gud har pålagt jer. Og også teltet og de 

hellige kar397 bestænkede han ligeledes 

med blod – ja, næsten alt renses i blod 

ifølge loven, og uden blodsudgydelse sker 

der ingen tilgivelse. Derfor var det nød-

vendigt, at symbolerne på det himmelske 

blev renset dermed, men det himmelske 

selv skulle renses med større ofre end som 

så.  

Kristus gik nemlig ikke ind i en helligdom, 

der var gjort med hænder som et symbol 

på den sande helligdom – nej, han gik ind 

i selve Himlen for nu at vise sig for Guds 

ansigt – for vores skyld. Det var ikke fordi, 

han skulle frembære sig selv som offer 

mange gange som førstepræsten, der går 

ind i helligdommen én gang om året (dog 

ikke med sit eget blod). Så skulle han 

have lidt mange gange fra verdens grund-

læggelse. Nej, én gang for alle har han vist 

 

397 Egentlig: den hellige tjenestes redskaber 

sig her ved tidernes ende til tilgivelse gen-

nem sit eget offer.  

Ligesom det er beskåret mennesker at dø 

én gang og derefter blive dømt, således 

skal også Kristus - efter at være blevet 

frembåret én gang for alle til fritagelse for 

de manges svigt – komme til syne for an-

den gang uden at svigte, til frelse for dem, 

der længes efter ham. 

Eftersom loven kun er som en skygge af 

det kommende gode og ikke et billede på 

tingene i sig selv, kan den jo aldrig gøre 

dem fuldkomne, som kommer frem med 

de samme ofre år efter år. Ville de hellige 

tjenere ikke netop være ophørt med at 

frembære ofre, hvis de ikke længere havde 

nogen erkendelse af deres svigt efter at 

være blevet renset én gang for alle? Men 

nu sker der tværtimod ved dem en årlig 

påmindelse om deres svigt. Det er nemlig 

umuligt, at blod fra tyre og bukke kan 

skaffe tilgivelse! 

 

13. Derfor sagde Jesus,398 da han kom ind 

i verden: 

Ofre og frembæringer ønskede du ikke – 

nej, du beredte mig et legeme. 

Brændofre og syndofre brød du dig ikke 

om. 

Da sagde jeg: Se, jeg er kommet - 

som det er skrevet om mig i bogens indled-

ning –  

for at udføre din vilje, Gud! 

Medens han først sagde: Ofre og frembæ-

ringer, brændofre og syndofre ønskede du 

ikke, du brød dig ikke om dem – skønt 

disse dog frembæres i henhold til loven – 

så sagde han bagefter: Se, jeg er kommet 

for at gøre din vilje! Dermed ophæver han 

det første for at stadfæste det andet, og 

398 Egentlig blot ’han’. 
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dermed er vi blevet helligede gennem 

frembæringen af Jesus Kristus’ legeme én 

gang for alle. 

Enhver anden præst står dagligt og forret-

ter gudstjeneste og frembærer mange 

gange de samme ofre, som på ingen måde 

er i stand til at fjerne vore svigt. Men 

denne vores præst har frembåret ét synd-

offer, og han har for bestandig sat sig ved 

Guds højre hånd, hvor han for øvrigt ven-

ter på, at hans fjender bliver sat som en 

fodskammel under hans fødder. Gennem 

én frembæring har han for bestandig gjort 

dem, der helliges, fuldkomne. 

Også den hellige ånd vidner for os, for ef-

ter at han har sagt: Dette er den pagt, jeg 

vil indgå med dem efter de dage – så siger 

Gud:  

Jeg skriver mine love på deres hjerter –  

ja, jeg vil indridse dem i deres sind. 

Deres svigt og deres overtrædelser 

vil jeg ikke længere huske på. 

Hvor der er tilgivelse, er der jo ikke mere 

brug for ofre. 

 

Jesus som den nye helligdom 
Kære brødre. Således har vi ved Jesus’ 

blod frimodighed til at benytte den ind-

gang til helligdommen, han indviede for os 

som en nyåbnet og levende vej gennem 

forhænget – det vil sige gennem hans eget 

legeme. Ja, så stor en præst har vi over 

Guds hus.  

Så lad os da gå fremad med et sandt 

hjerte, opfyldt af hengivenhed, med vore 

hjerter bestænkede for en ond samvittig-

hed, og vore legemer vaskede med rent 

vand. Lad os holde urokkeligt fast ved vo-

res bekendelse til håbet, for trofast er 

han, som afgav sit løfte til os. 

 

Opfordring til broderkærlighed 
14. Lad os være opmærksomme på hinan-

den, så vi fremelsker kærlighed og gode 

gerninger og ikke er efterladende med vo-

res egen forsamling, som nogle har for 

skik. Nej, lad os tilskynde hinanden, så 

meget mere, som I ser dagen nærme sig. 

For svigter vi med vilje efter at have mod-

taget sandhedens erkendelse, findes der 

ikke længere noget offer for vore svigt, 

men en frygtelig udsigt til dom og til den 

brændende lidenskab, der skal fortære 

dem, som står imod. 

Hvis nogen tilsidesætter Moseloven, dør 

han uden barmhjertighed i kraft af to eller 

tre vidners udsagn. Hvor meget hårdere 

straf mener I så, den mand står til, som 

har trampet på Guds søn, som anser pag-

tens blod, hvormed han blev helliget, for 

urent, og som håner nådens ånd?  

Vi kender jo ham, der sagde: 

Straffen tilkommer mig – mig tilfalder hæv-

nen! 

Og på samme måde: 

Gud vil dømme sit folk. 

Hvor frygteligt at falde i den levende Guds 

hænder! 

 

15. Nej, tænk hellere på den første tid, 

hvor I efter at være blevet oplyst udholdt 

megen kamp under store lidelser. Både 

derved at I under fornærmelser og 

trængsler blev udstillet offentligt, og der-

ved at I gjorde fælles sag med dem, der 

oplevede den slags. Ikke blot havde I jo 

medlidenhed med de fængslede, men I 

fandt jer også med glæde i, at de midler, I 

havde til rådighed, blev frarøvet jer. I vid-

ste med jer selv, at I havde en bedre og 

mere blivende ejendom. 
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Kast nu ikke jeres frimodighed bort – den 

indeholder en stor belønning. I har nemlig 

brug for udholdenhed, så I efter at have 

udført Guds vilje kan opnå at få Guds 

løfte indfriet: 

Endnu blot en ganske lille stund,  

så kommer han, som skal komme –  

han trækker ikke tiden.  

Min retfærdighed skal leve af hengiven-

hed,  

og viger han tilbage, har min sjæl intet be-

hag i ham. 

Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage 

til fortabelse - nej, gennem inderlig tillid 

føres vi til sjælefred.  

 

Beviser på hengivenhed 
16. Inderlig hengivenhed er selve grund-

laget for det, vi håber på - beviset på det, 

vi ikke ser. Det var ved den, de gamle fik 

deres vidnesbyrd.  

I kraft af vores hengivenhed begriber vi, at 

verden er blevet grundlagt ved Guds for-

tælling – det vil sige, at det ikke er af syn-

lige ting, det skabte er blevet til.   

I kraft af hengivenhed frembar Abel et 

større offer for Gud end Kain, hvorved han 

fik vidnesbyrd som retfærdig - Gud selv 

vidnede ved hans offergaver - og gennem 

den hengivenhed taler han til os endnu, 

om end han er død.   

I kraft af hengivenhed blev Enok taget 

bort, så han ikke oplevede døden. Han 

blev aldrig fundet, fordi Gud selv førte 

ham bort – før da fik han det vidnesbyrd 

at have behaget Gud. Uden hengivenhed 

er det umuligt at behage ham, for den, der 

beder til Gud,399 må nødvendigvis gå ud 

fra, at han er til og belønner dem, som 

hengivent søger ham.   

 

399 Egentlig: kommer frem for Gud 

I kraft af hengivenhed konstruerede 

Noah, der var blevet advaret af Gud om 

det, som endnu ikke var set, fuld af ære-

frygt en ark, så hans hus blev reddet. I 

kraft af sin hengivenhed dømte han ver-

den og blev derved arving til retfærdighed 

- gennem sin hengivenhed. 

I kraft af hengivenhed var Abraham lyd-

hør, dengang han blev kaldet til at tage ud 

til et sted, han skulle modtage som sin 

arv, og han tog af sted uden at ane, hvor 

han tog hen.    

I kraft af hengivenhed bosatte han sig som 

fremmed i Det forjættede Land. Han slog 

sig ned i telte sammen med Isak og Jakob, 

der var medarvinger til den samme forjæt-

telse. Han ventede nemlig længselsfuldt 

på byen med den faste grundvold, hvis 

bygmester og grundlægger er Gud.  

I kraft af hengivenhed fik selv den ufrugt-

bare Sara kraft til at blive med barn på 

trods af sin høje alder, fordi hun anså 

ham, der lovede hende det, for pålidelig. 

Derfor blev der fra én mand – og han var 

nærmest død – født afkom så talrigt som 

Himlens stjerner og som det uendelige 

sand ved havets bred. 

Fulde af hengivenhed døde alle disse 

mennesker, uden at løfterne var blevet op-

fyldt, men de skuede dem på afstand og 

bød dem velkommen, idet de bekendte, at 

de er fremmede og udlændinge på jorden. 

De, som taler sådan, viser dermed, at de 

inderligt længes efter et fædreland. Havde 

de gået og spekuleret på det, de var rejst 

væk fra, havde de haft tid nok til at vende 

tilbage, men nu higer de efter noget bedre 

– det vil sige himmelsk. Derfor skammer 

Gud sig ikke over dem – over at kaldes 
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deres Gud – han har jo beredt dem en hel 

by. 

I kraft af sin hengivenhed frembar Abra-

ham Isak som offer, dengang han blev ud-

fordret. Han frembar sin eneste søn – han, 

som havde modtaget Guds løfter og til 

hvem, det var blevet sagt: Ved Isak skal 

dit afkom kaldes efter dig.  Han regnede 

med, at Gud var i stand til at oprejse men-

nesker - selv fra de døde, hvorfra han også 

billedligt talt fik ham tilbage.  

I kraft af tillid til det, som skulle komme, 

velsignede Isak Jakob og Esau.  

I kraft af hengivenhed velsignede den dø-

ende Jakob enhver af Josefs sønner og 

bad til Gud lænet til enden af sin stav.  

I kraft af hengivenhed mindede Josef ved 

afslutningen af sit liv om Israels sønners 

udgang af Egypten og gav dem påbud an-

gående sine knogler.  

I kraft af hengivenhed blev Moses, da han 

blev født, holdt skjult i tre måneder af sine 

forældre, fordi de så, at barnet var kønt og 

de frygtede ikke kongens befaling. 

I kraft af sin hengivenhed nægtede Moses, 

da han var blevet stor at blive kaldt søn af 

Faraos datter – nej, han valgte at blive 

mishandlet sammen med Guds folk, frem-

for en kortvarig syndig nydelse. Han anså 

Kristus’ forsmædelse for en større rigdom 

end Egyptens skatte og holdt sit blik rettet 

mod den virkelige belønning.  

I kraft af sin hengivenhed forlod han 

Egypten uden at frygte kongens raseri – 

nej, han stod fast, som så han selve den 

Usynlige. 

I kraft af hengivenhed foranstaltede han 

påskehøjtiden og påstænkningen af blo-

det, så den, der dræbte de førstefødte, 

ikke skulle røre deres. 

I kraft af hengivenhed gik de gennem Det 

røde Hav, som om det var tørt land – det 

hav, som opslugte egypterne, dengang de 

forsøgte sig. 

I kraft af deres hengivenhed faldt Jerikos 

mure, efter at de havde vandret omkring 

dem i syv dage.  

I kraft af sin hengivenhed undgik horen 

Rahab at gå til grunde sammen med de 

genstridige, fordi hun havde modtaget 

spejderne med fred.  

 

Hvad mere kan jeg sige? Tiden slipper op 

for mig, mens jeg beretter om Gideon, Ba-

rak, Samson, Jefta, David og Samuel og 

de profeter, som i kraft af deres inderlige 

hengivenhed nedkæmpede kongeriger, 

opnåede retfærdighed, modtog løfter fra 

Gud, lukkede munden på løver, slukkede 

ildens kraft, undslap sværdhug, blev fyldt 

med kraft ud af den rene svaghed, blev 

stærke i krig og slog fremmede hære til-

bage. Kvinder fik deres døde tilbage gen-

nem opstandelse, mens andre blev tortu-

reret, fordi de ikke tog imod deres frelse, 

så de kunne opnå en bedre opstandelse. 

Andre blev udsat for forhånelser og pisk – 

ja, for lænker og fængsel. De blev stenet, 

udsat for de værste prøvelser, de blev sa-

vet over og dræbt ved sværd. De drog om-

kring i fåreskind eller gedeskind. De 

havde ingenting, led trængsler og blev 

mishandlet. Verden var dem ikke værdig, 

mens de flakkede om i ørkener og bjerge, 

grotter og jordhuler. 

Ingen af dem, som ellers alle fik vidnes-

byrd i kraft af deres tillid, fik opfyldt Guds 

løfte, for Gud havde noget bedre i ærmet 

til os. De skulle ikke blive fuldkomne 

uden os. 
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Hold ud trods modgang 
17. Da vi nu har sådan en tæt sky af vid-

ner, der omgiver os, så lad os aflægge en-

hver byrde sammen med vore svigt, der så 

nemt som ingenting omslutter os. Lad os 

løbe det kapløb, der ligger foran os med 

udholdenhed, idet vi holder blikket fast 

rettet mod hengivenhedens førstemand og 

fuldender, Jesus. Han udholdt korsfæ-

stelse og så stort på al skam til fordel for 

den glæde, han skulle opleve, da han 

satte sig til rette til højre for Guds trone. 

Ja, tænk engang hvilken modstand, han 

har udholdt fra forbryderne, for at I ikke 

skulle blive udmattede og miste modet.400 

Endnu har I ikke i kampen mod jeres svigt 

holdt stand, til blodet flød. I har måske 

glemt den formaning, der taler til jer som 

til sønner:  

Min søn, ringeagt ikke Guds opdragelse –  

vær ikke forsagt, når du tilrettevises af 

ham.  

For den, som Gud elsker, opdrager han –  

enhver søn, han tager i favn, pisker han. 

I skal holde ud som led i jeres opdragelse. 

Gud behandler jer som sønner, for hvil-

ken søn opdrager en far ikke? Nej, hvis I 

er uden den opdragelse, som alle ellers 

har fået del i, er I dermed uægte børn og 

netop ikke sønner. Dertil kommer, at vo-

res fædre, som opdrog os, var kødelige, og 

dem respekterede vi. Hvor meget mere bør 

vi da ikke underordne os under Åndernes 

Fader for at leve? Vore kødelige fædre op-

drog os måske et par dage efter deres for-

godtbefindende, men Gud selv opdrog os 

til noget gavnligt – nemlig til at få del i 

hans hellighed. 

Nu forekommer ingen opdragelse særligt 

glædelig, mens den foregår – snarere ret 

 

400 Egentlig: ’give fortabt i jeres sjæle’.  

så træls – men senere hen giver den dem, 

som er blevet opøvede gennem den, en fre-

dens frugt i form af retfærdighed. 

 

18. Så derfor: styrk de slappe hænder – 

stræk de lammede knæ og gør de stier, I 

går på, rette, så det lamme ikke skal for-

vrides, men snarere læges. Stræb efter 

fred med alle – sammen med det at blive 

hellige. Uden det vil ingen se Herren. Pas 

samtidig på, at ingen går glip af Guds 

nåde – at ingen bitter rod vokser op og vol-

der uro, så mange smittes af den – ja, at 

ingen utugtig eller vanhellig findes, som 

Esau, der afgav sin førstefødselsret for et 

enkelt måltid mad. I ved jo, at da han se-

nere ønskede at arve velsignelsen, blev 

han forkastet, for han fandt ingen plads 

for fortrydelse, om end han søgte den med 

tårer.  

 

Sinajs bjerg og Zions bjerg 
19. I er jo ikke kommet til et håndgribeligt 

bjerg, som er sat i brand - til mulm og 

mørke og storm – ikke til basunklang og 

en stemme så stærk, så tilhørerne frabad 

sig, at der blev talt mere til dem. De kunne 

nemlig ikke bære det, som blev påbudt: 

Om også et vildt dyr rører ved bjerget, skal 

det stenes! Så frygtindgydende var synet, 

at Moses sagde: Jeg er bestyrtet, så jeg 

skælver. Nej, I er kommet til Zions Bjerg – 

til den levende Guds by: det himmelske 

Jerusalem og til en højtidsforsamling af 

tusindvis af engle – til de førstefødtes for-

samling, som er indskrevet i Himlene – ja, 

til en dommer, som er alles Gud og til de 

retfærdiges ånder – de, som er blevet fuld-

komne. I er kommet til formidleren af en 
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ny pagt, Jesus, og til bestænkelse af blod, 

der råber højere end selv Abels. 

Pas på, at ikke også I beder jer fri for den, 

som taler. For hvis de, der dengang frabad 

sig ham, der fortalte Guds fortælling på 

jorden, ikke undslap, så skal vi da slet 

ikke, hvis vi vender os bort fra ham, der 

kommer fra Himlen selv. Han, hvis 

stemme dengang rystede jorden, men som 

nu har afgivet et løfte, når han siger: 

Endnu én gang vil jeg ryste – ikke blot jor-

den, men Himlen selv! Dette: ’Endnu én 

gang’ tilkendegiver en forandring af det, 

som rystes – altså af det skabte – for at 

det, som ikke rystes, kan forblive.   

Når vi således er ved at modtage et urok-

keligt rige, så lad os udvise nåde, hvorved 

vi tjener Gud til hans velbehag med op-

mærksomhed og ærefrygt.  

For vores Gud er en altfortærende ild! 

 

Formaninger 
20. Lad broderkærligheden bestå. Glem 

ikke gæstfriheden, for i kraft af den var 

der nogle, der uden at vide det tog imod 

engle. Husk på dem, der er i lænker, som 

om I var lænkede sammen med dem, og 

med dem, som mishandles, som om I selv 

var i deres legemer. 

Ægteskabet bør være respekteret blandt 

alle, og sengen ubesmittet, for Gud vil 

dømme utugtige og horkarle. I bør leve 

uden pengebegær, men have nok i det, I 

har. Han har jo selv sagt: Jeg vil aldrig 

slippe dig – jeg vil aldrig forlade dig! Så vi 

kan være frimodige og sige: Gud er min 

hjælper – intet skal jeg frygte. Hvad kan 

noget menneske gøre mig? 

Husk på jeres vejledere, som har fortalt 

Guds fortælling til jer. Læg mærke til frug-

ten af deres vandel og efterlign deres 

hengivenhed. Jesus Kristus er den 

samme i dag som i går – ja, i al evighed. 

Amen. 

 

21. Lad jer ikke forføre af diverse frem-

mede lærdomme – det er nemlig sundt, 

når hjertet styrkes ved Guds nåde – ikke 

ved en næring, som aldrig har gavnet 

dem, der sværmer omkring den.  

Vi kender et alter, hvorfra de, som gør tje-

neste ved teltet ikke kan spise noget. For 

de dyr, hvis blod for syndens skyld bæres 

ind i det allerhelligste af førstepræsten - 

deres kroppe opbrændes udenfor lejren. 

Derfor led også Jesus døden udenfor by-

porten, så han kunne hellige folket ved 

hjælp af sit eget blod. Så lad os gå ud til 

ham, udenfor lejren, mens vi bærer hans 

skændsel, for her i byen skal vi ikke blive 

– nej, vi søger den, som kommer. 

Så lad os da gennem ham altid frembære 

lovprisningsoffer til Gud – det vil sige en 

læbernes frugt, der bekender sig til hans 

navn. Glem heller ikke godgørenheden og 

fællesskabet, for den slags ofre er velbe-

hagelige for Gud. Hav tillid til jeres vejle-

dere og bøj jer for dem – de våger nemlig 

over jeres liv, som de skal aflægge regn-

skab for, og det skal de helst kunne med 

glæde og ikke med suk og smerte, hvilket 

heller ikke ville være godt for jer. 

 

Bed for os! Vi er overbevist om, at vi har 

en god samvittighed, for vi ønsker at op-

føre os ordentligt under alle forhold. Jeg 

opmuntrer jer til at gøre dette så meget 

mere, så jeg desto hurtigere kan blive fri-

givet og komme til jer.  

 

22. Fredens Gud – han, som har ført den 

store fårehyrde, vor Herre Jesus Kristus 
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op fra de døde med en evig pagts blod for 

at udruste jer med alt godt, så I kan ud-

føre hans vilje og gøre dét hos jer, som er 

velbehageligt i hans øjne i kraft af Jesus 

Kristus - ham tilhører æren i evigheder-

nes evigheder. Amen.  

 

Kære brødre! Jeg beder jer om at bære 

over med denne formaningstale – jeg har 

jo blot skrevet til jer i al hast. 

I kender vor bror Timotheus, der er blevet 

løsladt. Sammen med ham vil jeg besøge 

jer, dersom han kommer inden alt for 

længe. 

Hils alle jeres vejledere og alle de hellige. 

Jeg skal hilse fra dem fra Italien. Nåden 

være med jer alle! 
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Brevet til Titus 
 

Til Titus - mit ægte barn i henhold til vo-

res fælles hengivenhed - fra Paulus, Guds 

slave, Kristus Jesus’ apostel. Udsendt til 

at skabe inderlig hengivenhed hos Guds 

udvalgte sammen med den erkendelse af 

sandhed,  

som kommer af ærefrygt for Gud. I håb 

om evigt liv i henhold til det, som den 

sande Gud bekendtgjorde for evigheder 

siden, og som han nu efter sin egen be-

slutning har gjort indlysende gennem sin 

fortælling. Den fortælling, som jeg er ble-

vet betroet at fortælle videre ifølge Guds, 

vor frelsers, befaling.  

 

Nåde og fred fra Gud Fader og fra Kristus 

Jesus, vor frelser! 

 

Grunden til at jeg efterlod dig på Kreta 

var, at du skulle rette op på det, der 

manglede og indsætte ældste401 i byerne, 

sådan som jeg pålagde dig, såfremt der 

findes nogen ustraffelig. Én kvindes mand 

med hengivne børn – én, der ikke kan an-

klages for udsvævelser eller er genstridig. 

En tilsynsmand bør jo være uangribelig 

som Guds husholder – ikke selvoptaget, 

vredladen eller henfalden til vin – ikke en 

slagsbror eller optaget af ussel vinding. 

Men gæstfri, glad for alt godt, besindig, 

retfærdig, from, karakterfast – ja, én, som 

holder sig til den troværdige fortælling 

ifølge læren, så han kan være god til både 

at opmuntre i den sunde lære og til at 

gendrive dem, der siger imod.  

 

 

 

401 presbyterous – i lighed med de jødiske ældste-
råd 

Om falske glærere 
2. For der er mange, der er genstridige, og 

som fører tom tale og forfører sindet – især 

blandt de omskårne. Dem bør man lukke 

munden på, eftersom de vender op og ned 

på hele forsamlinger.402 De underviser i 

utilbørlige sager for ussel vindings skyld. 

En af dem – en af deres egne profeter – har 

sagt: ”Kretere lyver altid. De er grusomme 

vilddyr og dovne fråsere.” Det vidnesbyrd 

er sandt, og derfor må du gendrive dem 

hårdt og brutalt, så de må være sunde i 

hengivenheden og ikke falde for jødiske 

fabler og påbud fra mennesker, der ven-

der sig bort fra sandheden. For den rene 

er alting rent, men for de besmittede og 

troløse er intet rent, men både deres sind 

og samvittighed er forurenet. De erklærer 

samstemmende, at de kender Gud, men 

ved deres handlinger benægter de det, af-

skyelige som de er, upåvirkelige og udue-

lige til al god gerning. 

 

Formaninger til forsamlingen 
3. Du derimod! Tal som det sømmer sig 

for den sunde lære om, at de gamle skal 

være ædruelige, værdige, besindige, 

sunde i hengivenheden, i kærligheden og 

udholdenheden. Gamle koner bør ligele-

des grundlæggende besinde sig på et hel-

ligt liv og ikke bagtale eller være slaver af 

megen vin, men undervise i det gode, så 

de får de unge kvinder til at besinde sig på 

kærlighed til mand og børn – så de bliver 

besindige, ærbare, huslige, gode, og så de 

bøjer sig for deres mænd. Guds fortælling 

skulle jo nødig bespottes.  

Forman ligeledes de unge til at være be-

sindige, idet du viser dig selv som 

402 oikous – egentlig huse dvs. husforsamlinger. 
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forbillede i gode gerninger under alle for-

hold og i undervisningen fører ubestikke-

lig, alvorlig, sund og ulastelig tale, så den, 

der taler imod, må skamme sig, fordi han 

intet dårligt har at sige om os.  

4. Slaver bør bøje sig for deres herrer 403 

og være til behag i alle ting uden diskus-

sion, uden at rage til sig, men tværtimod 

demonstrere al god hengivenhed, så de i 

alt kan forskønne Guds, vor befriers lære.  

 

Befrielsen ved Guds nåde 
For Guds nåde, som frelser alle menne-

sker, er blevet åbenbaret, og den opdrager 

os til at sige nej til ugudeligheden og de 

verdslige begæringer, så vi kan leve besin-

digt, retskaffent og gudfrygtigt i denne 

verden. Vi ser frem til opfyldelsen af det 

lykkelige håb om åbenbaringen af gud-

domsglansen fra vor store Gud og befrier 

Jesus Kristus.404 Han gav sig selv for os, 

for at han kunne udfri os af al lovløshed 

og rense for sig selv et ejendomsfolk med 

lidenskab for gode gerninger. Tal således, 

forman og irettesæt med al myndighed. 

Lad ingen ringeagte dig! 

5. Påmind dem om at bøje sig for magter 

og myndigheder og at adlyde dem med 

henblik på enhver god gerning. De skal 

ikke spotte nogen og ikke være strids-

lystne, men tilbageholdende og udvise 

den rene mildhed mod alle mennesker. 

Engang var også vi jo uforstandige, uly-

dige, vildførte slaver af begær og diverse 

nydelser, der førte til ondskab og misun-

delse. Ja, vi var afskyelige og hadede hin-

anden. Men da så Guds vor befriers 

 

403 despotes - herskere. 
404 Er der tale om Guds og Kristus’ guddomsglans, 
eller kaldes Kristus Jesus slet og ret Gud? Begge 
muligheder står åbne. 
405 Måske en henvisning til dåben. 

imødekommenhed og menneskekærlig-

hed åbenbaredes, frelste han os - ikke på 

grund af de gerninger, vi havde gjort i ret-

færdighed, men på grund af hans egen 

barmhjertighed gennem genfødelsens lut-

ring og fornyelse gennem hellig ånd.405 

Den udgød han over os i rigt mål gennem 

vor frelser, Jesus Kristus, så vi kunne 

blive frifundet gennem hans nåde med 

håb om arveret til evigt liv.  

Det er så sandt, som det er sagt, og jeg 

ønsker, at du forsikrer dem herom, for at 

de, som har fået hengivenhed til Gud må 

overveje at lægge vægt på gode gerninger. 

Dette er godt og gavnligt for mennesker. 

Men tåbelige diskussioner, slægtstavler, 

stridigheder og kampe om loven skal du 

afholde dig fra. De er unyttige og frugtes-

løse.  

6. Et oprørsk406 menneske skal du afvise 

efter første og anden advarsel, da du godt 

ved, at den slags er fordrejet – et forbry-

derisk menneske, der har fordømt sig 

selv.  

 

Når jeg sender Artemas til dig eller Tykhi-

kos, så skynd dig at komme til mig i Ni-

kopolis. Der har jeg nemlig tænkt mig at 

overvintre. Zenas, juristen og Apollos må 

du snarest hjælpe på vej. Sørg for at de 

intet mangler. Lad også vore egne lære at 

opøve sig i gode gerninger, hvor der er 

brug for det, så de ikke er uden frugt.  

Alle her hos mig hilser dig. 

Hils dem, som holder af os med inderlig 

hengivenhed.  

Nåden være med jer alle! 

406 airetikon – hæretisk. Fik senere betydningen 
kættersk om folk, der angiveligt havde misforstået 
den rette lære. 
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Første brev til Timotheus 
 

Til Timotheus - mit ægte barn i hengiven-

hed – fra Paulus, Kristus Jesus’ apostel i 

henhold til befaling fra Gud, vor frelser og 

fra Kristus Jesus, vort håb. 

 

Nåde, barmhjertighed, fred fra Gud vor far 

og fra Kristus Jesus, vor Herre. 

 

Jeg tilskyndede dig til at blive tilbage i 

Efesos, da jeg rejste til Makedonien, så du 

kunne belære visse mennesker om ikke at 

undervise alternativt og ikke give sig af 

med fabler407 og endeløse slægtstavler, 

som fører til spekulationer frem for til for-

valtning af det, som er Guds – det, som 

hviler i inderlig hengivenhed. Formålet 

med vores belæring er kærlighed af et rent 

hjerte, en god samvittighed og uskrømtet 

hengivenhed. Den pointe har nogle mistet 

og har vendt sig bort til tom logik. De vil 

hellere være lovlærere, som dog hverken 

begriber, hvad de selv siger eller hvad de 

så bestemt forsikrer om. 

Vi ved, at loven er god nok, dersom man 

bruger den efter loven, for dette ved vi, at 

loven ikke er rettet mod en retfærdig, men 

mod lovløse og uregerlige, gudløse forbry-

dere, ugudelige og vanhellige, fadermor-

dere og modermordere, manddræbere, 

horebukke, bøsser, kidnappere, løgnere, 

menedere og hvad der ellers strider imod 

den sunde lære ifølge det frihedsbudskab 

om den velsignede Guds stråleglans, som 

jeg fik betroet. 

 

 
 

 

407 mythois – myter. Her nok forstået som mere 
fantasifulde historier end egentlig myter 

Om Paulus selv 
2. Taknemmelig er jeg mod ham, der gav 

mig kraft, Kristus Jesus vor Herre, fordi 

han anså mig for trofast nok til at blive 

udpeget til tjeneste. Jeg, der tidligere var 

både bespotter, forfølger og voldsmand. 

Men jeg blev vist barmhjertighed, for som 

uvidende handlede jeg båret af mistillid – 

ja, Guds nåde blev så meget større sam-

men med hengivenheden og kærligheden 

i Kristus Jesus.    

Det er sandt, som det er sagt og værd at 

lytte til, at Kristus Jesus kom til verden 

for at sætte forbrydere fri. Af dem er jeg 

den fremmeste. Men netop derfor blev jeg 

vist barmhjertighed, for at Kristus Jesus 

på mig som den første kunne demonstrere 

al slags tålmodighed som et forbillede for 

dem, der er i færd med at nå til inderlig 

hengivenhed ved ham til evigt liv. Evighe-

dernes konge, den uforgængelige, usyn-

lige ene Gud være ære og strålende lys i 

evighedernes evigheder. Amen. 

 

Timotheus’ opgave 
3. Denne befaling betror jeg dig, mit barn 

Timotheus, i henhold til de foregående 

profetier angående dig, så du ved hjælp af 

dem må føre den gode krig med mod og 

god samvittighed. Den har nogle stødt fra 

sig og har lidt skibbrud med hensyn til 

hengivenheden – for eksempel Hymenaios 

og Alexandros, som jeg har overgivet til 

Satan, så de kan lære ikke at tale blasfe-

misk. 

 

Om at underordne sig 
4. Jeg tilskynder da frem for alt til at frem-

sige bønner – altså anråbelser, forbønner, 
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takkebønner – for alle mennesker, for 

konger og for alle, som er overordnede, så 

vi kan leve et stille og roligt liv i al guds-

frygt og værdighed. Dette er smukt og vel-

behageligt for Guds, vor frelsers ansigt. 

Han vil, at alle mennesker skal frelses og 

komme til erkendelse af sandheden. For 

der er én Gud og én mellemmand mellem 

Gud og mennesker, nemlig mennesket 

Kristus Jesus, der gav sig selv til genløs-

ning for alle. Det er vidnesbyrdet i sin tid, 

for hvilket jeg er sat som prædikant og 

apostel - sandhed taler jeg, jeg lyver ikke! 

– lærer for folkene i hengivenhed og sand-

hed. 

Jeg foretrækker derfor, at mændene frem-

siger bøn alle vegne med fremstrakte rene 

hænder uden vrede eller beregning. Det 

samme gælder kvinder, sømmeligt klædte 

med ydmyghed og besindighed. De bør 

smykke sig selv – ikke med fletninger og 

guld eller perler eller kostbar klædning, 

men – som det sømmer sig for kvinder, der 

bekender sig til gudsfrygt – med gode ger-

ninger.  

5. En kvinde bør i stilhed modtage under-

visning i al ydmyghed. Selv tillader jeg 

ikke en kvinde at undervise eller have 

myndighed over en mand – nej, hun bør 

holde sig i ro. Adam blev jo skabt først – 

derpå Eva. Og Adam blev ikke bedraget, 

men det blev kvinden, og hun faldt i. Dog 

vil de blive frelst i kraft af barnefødslen, 

såfremt de forbliver i hengivenhed og kær-

lighed og hellighed med besindighed. 

Om tilsynsmænd og tjenere i forsam-
lingen 
6. Det er så sandt, som det er sagt, at hvis 

nogen søger en tilsynsgerning, er det en 

smuk gerning, han stræber imod. 

 

408 episkopon – heraf den senere titel biskop 

Tilsynsmanden408 bør derfor være ulaste-

lig, én kvindes mand, ædruelig, besindig, 

ordentlig, gæstfri, god til at undervise. 

Han bør ikke være henfalden til vin eller 

slagsmål, men til mildhed, ikke stridbar 

eller pengeglad – én som forestår sit eget 

hjem smukt, og hvis børn underordner sig 

med al værdighed. Hvis man ikke forstår 

at varetage sit eget hus, hvordan skal 

man så tage sig af Guds forsamling? Det 

skal ikke være en nytilkommen, for at han 

ikke skal blive opblæst og falde ind under 

djævelens dom, men han bør have et godt 

vidnesbyrd fra folk udenfor, så han ikke 

falder i vanry og djævelens snare. 

Tjenere409 bør på samme måde være vær-

dige, ikke tvetungede eller henfaldne til 

megen vin, ikke grådige efter ussel vin-

ding. De ejer hengivenhedens mysterium 

med en ren samvittighed. Også disse bør 

imidlertid først vurderes, inden de bliver 

upåklagelige tjenere.  

Kvinder bør på samme måde være vær-

dige, ikke diabolske, ædruelige, hengivne 

i alle forhold.  

Tjenere bør være én kvindes mænd, op-

drage deres børn og forestå deres eget 

hjem smukt. De, som har været gode tje-

nere, skaffer nemlig sig selv et godt ud-

gangspunkt og megen frimodighed gen-

nem hengivenheden til Kristus Jesus.  

 

Om den sande ærefrygt for Gud 
Jeg skriver dette til dig i håbet om at 

komme snart. Skulle jeg imidlertid forhale 

det, så er det for, at du skal vide, hvordan 

man bør færdes i Guds hus, som er den 

levende Guds forsamling – sandhedens 

søjle og støtte.  

409 diakonous – heraf den senere titel diakon. 
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7. For det må man medgive, at gudsfryg-

tens mysterium er stort:  

Gud blev åbenbaret som menneske410 

dømt retfærdig i ånd - blev set af engle, 

forkyndt blandt folkene 

vandt tillid i verden og blev optaget i gud-

domsglans. 

 

Dog siger ånden udtrykkeligt, at i den 

kommende tid vil nogle miste deres hen-

givenhed og holde sig til forførende ånder 

og dæmoniske lærdomme - til hykleriske 

løgnere, som er brændemærkede i deres 

egen samvittighed. De går imod ægteska-

bet og påstår, at man skal afholde sig fra 

mad, som Gud har skabt til at nydes med 

taknemmelighed af de hengivne, som an-

erkender sandheden. Alt, hvad Gud har 

skabt, er godt, og intet er forkasteligt, når 

det modtages med tak. Det helliges jo ved 

Guds fortælling og ved forbøn. 

Når du foreholder brødrene dette, vil du 

være en god tjener for Kristus Jesus. Så 

næres du af hengivenhedens fortælling og 

af den gode undervisning, du har fulgt. Af-

vis den verdslige kællingesnak, men øv 

dig i gudsfrygt.  

8. Den fysiske træning gavner kun lidt, 

men gudsfrygten gavner alt med sit til-

sagn om liv her og nu og om det kom-

mende liv. Det er så sandt, som det er sagt 

og værd at lytte til. Netop derfor slider og 

kæmper vi, fordi vi har sat vort håb til en 

levende Gud, som er alle menneskers frel-

ser – især de hengivnes. 

 

Hold ud! 
9. Indskærp dette og undervis! Lad ingen 

ringeagte din ungdom, men vær et forbil-

lede for de hengivne i tale, adfærd, 

 

410 Egentlig: ’i kød’. 

kærlighed, mod og renhed. Indtil jeg kom-

mer, så hold dig til oplæsningen, opmun-

tringen, undervisningen. Underkend ikke 

din nådegave, som du fik gennem profeti 

og under håndspålæggelse fra ældsterå-

det. Overvej alt dette nøje – vær til stede i 

det, så din fremgang bliver åbenbar for 

alle. Vær opmærksom på dig selv og på 

undervisningen. Hold ud! Gør du det, skal 

du både befri dig selv og dem, der hører 

på dig. 

 

10. Du må ikke øve vold mod en ældre 

mand, men forman ham som en far. For-

man yngre som brødre, ældre kvinder 

som mødre og yngre som søstre i al ær-

barhed.  

 

Om enkerne i forsamlingen 
11. Vis respekt mod enker – altså dem, 

som virkelig er enker. Hvis en enke har 

børn eller børnebørn, så lad dem først 

lære at vise hengivenhed mod deres eget 

hjem og gøre gengæld mod de ældre. Dette 

er velbehageligt for Guds ansigt. Den, som 

virkelig er enke og som står ene, har sat 

sit håb til Gud og vedbliver med bønner og 

anråbelser nat og dag, mens hun, der le-

ver overdådigt, er en levende død.  Ind-

skærp dem også dette, så de må være 

udadlelige. Hvis nogen ikke sørger for sine 

egne og især sine husfæller, har han for-

nægtet hengivenheden og er ringere end 

en utro. En enke kan godt registreres som 

sådan, når hun ikke er under tres år, er 

én mands kvinde, er velanskrevet i gode 

gerninger, har opfostret børn, været gæst-

fri – hvis hun vaskede de helliges fødder, 

ydede hjælp til de trængende og har be-

stræbt sig på al god gerning. Men frabed 
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dig yngre enker. For når deres sanselige 

begær fortrænger Kristus, vil de giftes og 

får så det omdømme, at de har tilsidesat 

deres første hengivenhed. Tilmed lærer de 

at være dovne, fordi de render rundt i 

hjemmene – ja, ikke blot dovne, men også 

sladdervorne og intrigante, når de snak-

ker om utilbørlige ting. Jeg ser derfor 

gerne, at yngre enker gifter sig, føder børn 

og styrer hus, så de ikke giver fjenden411 

anledning til hån. Der er jo allerede dem, 

der har vendt sig bort for at følge Satan. 

Hvis en hengiven kvinde har enker, så lad 

hende yde dem hjælp, så forsamlingen 

ikke bebyrdes, men kan yde hjælp til de 

virkelige enker. 

 

Om de ældste 
12. Dem af de ældste, som er gode fore-

satte, bør ydes dobbelt agtelse – især de, 

som slider med tale og undervisning. 

Skriften siger jo:  

Bind ikke munden på den okse, som tær-

sker! og 

Arbejderen er sin løn værd. 

Tag ikke imod anklager imod en ældste, 

medmindre der er to eller tre vidner. Ret-

led dem, der begår fejl, i alles påsyn, så 

også de øvrige må nære frygt. 

Jeg bevidner højtideligt for Gud og Kristus 

Jesus og de udvalgte engle at du værner 

om dette uden fordom og uden at følge no-

gen tilbøjelighed. 

 
Forskellige formaninger 
13. Læg ikke for hurtigt hænderne på no-

gen og begå ikke andres fejl - bevar dig 

selv ren! Drik ikke så meget vand, men 

drik lidt vin på grund af maven og dine 

jævnlige svagheder. 

 

411 antikeimenon – egentlig: modstander. 

14. Nogle menneskers fejl er åbenbare, og 

de fører straks til dom, mens andre ople-

ver det efterfølgende. På samme måde er 

også de gode gerninger åbenbare, og de, 

der er anderledes, kan ikke holdes skjult. 

 

15. De, som er under slaveåg, bør anse 

deres egne herrer for al agtelse værd for at 

Guds navn og læren ikke skal bespottes.  

De, hvis herrer er hengivne, skal ikke rin-

geagte dem, fordi de er brødre – tværtimod 

bør de være endnu mere slaver, fordi de er 

hengivne og elskede på grund af den vel-

gerning, de til gengæld modtager.  

 

16. Undervis heri og indskærp det. Hvis 

nogen fører fremmed lære og ikke holder 

sig til den sunde fortælling fra vor Herre 

Jesus Kristus og til den gudfrygtige lære, 

er han opblæst, fatter intet, men er blot 

syg efter at debattere og diskutere. Heraf 

kommer der kun misundelse, strid, blas-

femi, ond mistænksomhed og idelige riv-

ninger fra mennesker, der har opgivet al 

fornuft og er berøvet sandheden. De anser 

gudsfrygt for at være en kilde til rigdom. 

Vel er gudsfrygten en stor gevinst sammen 

med nøjsomhed. Vi bragte jo intet ind i 

verden, og derfor kan vi heller ikke tage 

noget med herfra, men har vi blot føde og 

klæder, så lad os have nok i det. Men de, 

som vil være rige, lægger op til mange 

skøre og skadelige fristelser, som ned-

sænker mennesker i fordærv og under-

gang.  Roden til alt ondt er netop penge-

griskheden, som nogle har stræbt efter og 

er blevet ført væk fra hengivenheden sam-

tidig med, at de har påført sig selv megen 

elendighed. 

Men du Guds menneske, fly disse ting.  
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Jag efter retfærdighed, gudsfrygt, hengi-

venhed,  

kærlighed, udholdenhed, venlighed.  

Kæmp hengivenhedens gode kamp.  

Grib det evige liv, du blev kaldet til,  

og om hvilket du aflagde den gode beken-

delse  

i mange vidners påhør.  

17. Jeg formaner dig for Guds ansigt –  

han som gør alting levende –  

og for Kristus Jesus,  

som aflagde den gode bekendelse for Pon-

tius Pilatus –  

at du overholder buddet uplettet og udad-

leligt  

indtil vor herre Jesus Kristus’ genkomst,  

der til sin tid skal åbenbare den velsig-

nede og ene magthaver, kongernes konge 

og herrernes herre –  

den eneste, som ejer udødelighed,  

som bor i et utilgængeligt lys –  

han, som ingen mennesker har set og ikke 

formår at se.  

Ham være ære og evig magt.  

Amen. 

 

18. Indskærp de rige i denne verden om 

ikke at have for høje tanker og ikke at 

sætte deres håb til en usikker rigdom, 

men til den Gud, som tilbyder os alt rige-

ligt til nydelse – indskærp dem at gøre 

godt, at være rige i gode gerninger, gode 

til at dele ud og være indstillede på fælles-

skab, så de sparer op til en god grundvold 

til den kommende tid og kan gribe fat i det 

virkelige liv. 

 

Åh, Timotheus! Pas godt på den betroede 

skat! Hold dig fra den verdslige tomme 

snak og fra modsigelserne i den løgnagtige 

såkaldte ’indsigt’, som nogle har bekendt 

sig til og dermed har mistet modet. 

 

Nåde være med jer! 
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Andet brev til Timotheus 
 

Til Timotheus - mit elskede barn – fra 

Paulus – ved Guds vilje Kristus Jesus’ 

apostel i henhold til løftet om liv i Kristus 

Jesus.  

  

Nåde, barmhjertighed og fred fra Gud vor 

fader og Kristus Jesus vor Herre. 

 

Jeg er fuld af taknemmelighed mod Gud, 

som jeg har tjent tilbage fra mine forfædre 

med en ren samvittighed, og jeg tænker 

uafladeligt på dig i mine bønner nat og 

dag. Jeg husker dine tårer og fyldes med 

glæde, når jeg erindrer din uskrømtede 

hengivenhed, som boede først i din mor-

mor Lois og i din mor Eunike. Jeg ved, at 

den også bor i dig. 

Derfor påminder jeg dig om at opflamme 

den nådegave fra Gud, som er blevet 

skænket dig gennem min håndspålæg-

gelse. Gud gav os jo ikke en frygtsomhe-

dens ånd, men en ånd med kraft og kær-

lighed og selvdisciplin. Du skal altså ikke 

skamme dig over vidnesbyrdet om vor 

Herre eller over mig, hans fange, men døj 

ondt sammen med frihedsbudskabet ved 

Guds kraft. Han befriede os og kaldte os 

med et helligt kald – ikke i kraft af vores 

gerninger – nej, den blev skænket os i Kri-

stus Jesus helt ifølge hans egen plan og 

nåde for evigheder siden. Dette er nu 

kommet for dagen ved vor frelser, Kristus 

Jesus’ åbenbaring – han, som både gjorde 

døden magtesløs og oplyste om liv og ufor-

gængelighed gennem det frihedsbudskab, 

som jeg blev indsat til at viderebringe som 

apostel og lærer for folkene. 

Derfor lider jeg også dette, men jeg skam-

mer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg 

hengiver mig til, og jeg ved, at han er i 

stand til at vogte min betroede skat til hin 

dag. Tag ved lære af de sunde ord, du 

hørte fra mig i kraft af den hengivenhed 

og kærlighed, som er i Kristus Jesus. Pas 

på den smukke betroede skat ved den hel-

lige ånd, som bor i os.  

 

2. Du ved nok, at alle i Asien vendte mig 

ryggen – heriblandt Fygelos og Hermoge-

nes. Gud forbarme sig over Onesiforos’ 

hus, for mange gange har han opmuntret 

mig, og han skammede sig ikke over mine 

lænker. Da han kom til Rom, søgte han 

ivrigt efter mig og fandt mig også. Gud 

give ham at finde barmhjertighed fra vor 

Herre på hin dag! Hvor megen tjeneste 

han har gjort i Efesos, ved du bedst. 

 

Så du, mit kære barn, hent styrke i nåden 

i Kristus Jesus, og det, som du har hørt 

fra mig gennem mange vidner, skal du be-

tro hengivne mennesker, som vil være eg-

nede til også at undervise andre.  

3. Vær med til at lide ondt som en god sol-

dat for Kristus Jesus. Ingen, som er i krig, 

tager del i livets handel og vandel, for at 

han kan stille krigsherren tilfreds, og in-

gen atlet får sejrskransen, hvis ikke han 

kæmper efter reglerne. Den bonde, som 

slider i det, bør være den første til at få del 

i frugterne. Læg mærke til, hvad jeg siger! 

Vor Herre skal nok give dig indsigt i alle 

ting. 

Husk på Jesus Kristus, som blev oprejst 

af døde – af Davids slægt ifølge mit fri-

hedsbudskab, for hvilket jeg lider ondt – 

ja, lagt i lænker som en gemen forbryder 

– dog, Guds fortælling er ikke lænket!  
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Derfor udholder jeg alt på grund af de ud-

valgte, så også de må opnå frihed i Kristus 

Jesus med evig guddomsglans.  

 

Advarsel mod tomme diskussioner 
4. Det er så sandt, som det er sagt, for 

hvis vi er døde med ham, skal vi også leve 

med ham. Holder vi ud, skal vi også være 

konger med ham. Fornægter vi, vil han 

også fornægte os. Er vi troløse, forbliver 

han dog trofast. Fornægte sig selv kan 

han nemlig ikke. 

Mind dem om dette gennem dit højtidelige 

vidnesbyrd for Guds ansigt, at de ikke 

skal strides om ord, da det intet gavner, 

men blot fører til katastrofe for dem, der 

hører på det. Bestræb dig på at vise dig 

egnet for Gud – en arbejder, der ikke har 

grund til at skamme sig, men som be-

handler sandhedens fortælling rigtigt. 

Hold dig fra verdslig tom snak, for den fø-

rer blot til mere ugudelighed, og deres 

snak vil brede sig som en koldbrand. Til 

dem hører Hymenaios og Filetos. De har 

tabt sandheden af syne og påstod, at op-

standelsen allerede har fundet sted, så de 

vender op og ned på den rette lære for 

nogle. Dog, Guds solide grundvold står 

fast med denne indskrift: 

Gud kender sine! Og: Enhver, som nævner 

Guds navn, skal afstå fra uretfærdighed. 

I et stort hus er der imidlertid ikke blot 

ting af guld og sølv, men også af træ og af 

ler, og der er nogle til ære og andre til van-

ære. Så hvis man holder sig ren i forhold 

til de sidste, skal man være et redskab til 

ære, helliggjort og nyttigt for husherren, 

beredt til al god gerning.  

 

412 Ifølge apokryfe skrifter navnene på de to egyp-
tiske troldmænd, der kæmpede imod Moses og 

5. Fly de ungdommelige begæringer og 

stræb efter retfærdighed, hengivenhed, 

kærlighed og fred sammen med dem, som 

påkalder sig vor Herre af et rent hjerte. Af-

vis tåbelige og uopdragne diskussioner. 

Du ved, at de kun afføder stridigheder. En 

slave af vor Herre bør ikke strides, men 

være mild mod alle, god til at undervise og 

i stand til at tåle ondt. En, som med mild-

hed opdrager dem, der står imod. Gud 

give dem engang at omvende sig til erken-

delse af sandheden, så de kunne slippe fri 

af djævelens snare, eftersom de åbenbart 

er faldet i hans hænder, så de udfører 

hans vilje. 

 

Om de falske lærere 
6. Dette skal du vide, at i de sidste dage 

vil der komme svære tider. Mennesker vil 

være selviske, pengegriske, pralende, hov-

modige, blasfemiske, ulydige mod foræl-

dre, utaknemmelige, ufromme, uhen-

givne, upålidelige, diabolske, karakter-

løse, rå, uden kærlighed til det gode, for-

rædere, fremfusende, opblæste, som hol-

der af vellevned frem for af Gud. De stiller 

an med gudsfrygt, mens de benægter 

dens kraft. Vend dig bort fra dem! Til dem 

hører de, som sniger sig ind i hjemmene 

og besnærer svage kvinder, der er fulde af 

svigt, idet de lader sig lede af alskens be-

gær. De får hele tiden undervisning, men 

de formår aldrig at komme til erkendelse 

af sandheden. Som Jannes og Jambres 

stod op imod Moses,412 således stiller 

disse mennesker sig også imod sandhe-

den. De er aldeles fordærvede i sindet, for-

kastelige i forhold til hengivenheden. De 

vil dog ikke få fremgang mere, for deres 

Aron og søgte at overgå dem i magisk kunst. Se 2. 
Mos. 7,10-12. 
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vanvid vil blive tydeligt for enhver, således 

som også de andres blev det. 

 

Hengivenhedens pris 
7. Du derimod, har efterlevet min under-

visning og efterfulgt mig i min vandel, mit 

forsæt, min hengivenhed, tålmodighed, 

kærlighed, udholdenhed i forfølgelserne - 

i lidelserne, som ramte mig i Antiokia, i 

Ikonium og i Lystra – forfølgelser, jeg ud-

holdt, og vor Herre udfriede mig af dem 

alle. Ja, alle, som ønsker at leve gudfryg-

tigt i Kris-tus Jesus, vil blive forfulgt. 

Ondskabsfulde mennesker og bedragere 

vil gå frem til det værre, mens de forfører 

og selv bliver forført. 

Bliv i det, du har lært og er blevet overbe-

vist om. Du ved jo, hvem du blev oplært 

af, og at du fra mors liv har kendt de hel-

lige skrifter, som kan gøre dig vis til frihed 

gennem den hengivenhed, som var i Kri-

stus Jesus. Hvert skrift er gudbeåndet og 

gavnligt til undervisning, til vejledning, til 

reformering, til opdragelse i retfærdighed, 

så Guds menneske må være fuldkommen 

og fuldt udrustet til al god gerning.  

Jeg bønfalder dig inderligt overfor Gud og 

Kristus Jesus, som skal komme og 

dømme levende og døde – for hans gen-

komsts og hans riges skyld: Fortæl histo-

rien! Vær til stede i tide og utide!  Irette-

sæt, straf og forman med al mulig tålmo-

dighed og belæring!  

8. For der kommer en tid, hvor de ikke vil 

finde sig i den sunde lære, men efter eget 

forgodtbefindende vil samle sig lærere i 

hobetal, som kan kildre deres ører.  Ja, de 

vil vende deres ører fra sandheden og 

vende sig til fablerne. Men du skal være 

 

413 analyseås – egentlig opløsning. 

sober under alle forhold. Lid ondt, gør en 

forkynders arbejde og fuldfør din tjeneste! 

 

Mod enden 
9. Selv udgydes jeg allerede som et offer, 

og tiden for mit opbrud413 er kommet. Jeg 

har kæmpet den gode kamp – løbet har jeg 

fuldført - livsmodet har jeg bevaret. Frem-

over er retfærdighedens krans lagt til side 

til mig, som vor Herre, den retfærdige 

dommer, vil give mig på hin dag – ja, ikke 

blot mig, men alle, som har elsket hans 

åbenbaring. 

Skynd dig at komme til mig snart, for De-

mas har forladt mig af kærlighed til denne 

verden og er rejst til Thessalonika. Kre-

skes er rejst til Galatien og Titus til Dal-

matien. Kun Lukas er blevet sammen med 

mig. Tag og bring Markus med dig. Han er 

jo til gavn for mig i tjenesten. Jeg har 

sendt Tykhikos til Efesos. Når du kom-

mer, så tag lige den kappe med, jeg efter-

lod i Troas hos Karpos, og bøgerne – især 

dem af pergament.  

Kobbersmeden Alexandros har gjort mig 

meget ondt. Herren lønne ham for hans 

gerninger! Ham skal du også vogte dig for. 

Han gik voldsomt imod vores taler. Under 

mit første forsvar kom ingen mig til und-

sætning – nej, alle forlod mig! Gid det ikke 

må tilregnes dem! Men Herren kom til mig 

og gav mig styrke, så forkyndelsen kunne 

blive gennemført ved mig, så alle folkene 

kunne høre det, og jeg blev udfriet af lø-

vens gab. Vor Herre selv vil udfri mig fra 

al ond gerning, og han vil redde mig over 

i sit himmelske rige. Ham være æren i 

evighedernes evigheder. Amen! 
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Hils Priska og Akvila og Onesiforos’ hus. 

Erastos blev tilbage i Korinth, og Trofimos 

efterlod jeg syg i Milet. Skynd dig at 

komme før vinteren. Eubolos og Pudes, 

Linus og Klaudia og alle brødrene hilser 

dig.  

Vor Herre være med din ånd! Nåde være 

med jer! 
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Brevene fra Johannes          
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Første brev fra Johannes 
 

Det, som var fra først af -  

det, vi har hørt på, 

ja, som vi har set med vore egne øje – 

det, vi har betragtet 

og som vi har rørt med vore hænder - 

det var Livets Fortælling! 

Ja, det var livet selv, der blev åbenbaret, 

og vi så det ske! 

 

Lys og mørke 
Nu vidner vi og forkynder for jer det evige 

liv, som var hos Gud Fader, men som blev 

åbenbaret for os. Ja, også for jer forkyn-

der vi, hvad vi har set og hørt, så også I 

må få fællesskab med os – det fællesskab, 

vi har med Gud Fader og med hans søn 

Jesus Kristus. Dette skriver vi, for at vo-

res glæde må blive fuldkommen. 

Her er det budskab, vi har hørt fra ham 

og forkynder for jer: Gud er lys, og mørke 

findes ikke i ham! 

Påstod vi, at vi har fællesskab med ham 

og alligevel levede i mørket, lyver vi og le-

verer ikke sandheden. 

Lever vi derimod i lyset - ligesom han er 

lyset – har vi fællesskab med hinanden, 

og Jesus’ – Guds søns – lidelse og død414 

renser os fra al synd. 

Påstod vi, at vi aldrig svigter, bedrager vi 

os selv, og sandheden er ikke i os. 

Bekender vi derimod vore svigt, er han 

hengiven og retfærdig, så han tilgiver os 

og renser os fra al uretfærdighed. 

Påstod vi, at vi aldrig har svigtet, gør vi 

ham til en løgner, og hans fortælling er 

ikke i os. 

 
 

414 Egentlig: blod 
415 peripatein egentlig: ’vandre’ 

Hold budene 
2. Mine kære børn, jeg skriver dette til jer, 

så I ikke skal synde. Men hvis nogen svig-

ter, har vi en talsmand hos Gud Fader 

selv: retfærdige Jesus Kristus. Han er 

sonofferet for vore svigt – ja, ikke alene for 

vore, men for alverdens svigt 

Derpå kan vi vide, at vi kender ham: at vi 

holder hans bud.  

Påstår nogen, at han kender ham uden at 

holde hans bud, er han fuld af løgn - 

sandheden er ikke i ham. Men den, der 

holder hans bud – i ham er Guds kærlig-

hed i sandhed blevet fuldendt. Derpå kan 

vi vide, at vi er i ham.  

Påstår nogen, at han er i ham, bør han 

også leve,415 sådan som han levede. 

 

3. Elskede! Jeg skriver ikke noget nyt bud 

til jer – nej, det er et gammelt bud, som I 

har haft fra begyndelsen. Det gamle bud 

er den fortælling, I allerede har hørt. 

Dog skriver jeg også et nyt bud til jer, som 

er sandt både i ham og i jer: mørket flyg-

ter, og sandhedens lys skinner allerede. 

Påstår nogen, at han er i lyset, mens han 

afskyr sin bror, så er han endnu i mørket. 

Den, der elsker sin bror, i ham bliver ly-

set, og der findes ikke svig416 i ham. 

Den, der afskyr sin bror, er i mørket og 

vandrer i mørket, så han ved ikke, hvor 

han går, fordi mørket har blindet hans 

øjne. 

Kære børn, jeg skriver, fordi I er blevet til-

givet i hans navn. 

Jeg skriver til jer fædre, fordi I har kendt 

ham, der var fra begyndelsen. 

Jeg skriver til jer unge, fordi I har over-

vundet den onde. 

416 skandalon: egentlig ’fange i en fælde’ 
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Jeg har skrevet til jer børn, fordi I har 

kendt Gud Fader. 

Jeg har skrevet til jer fædre, fordi I har 

kendt ham, der var fra begyndelsen. 

Jeg har skrevet til jer unge, fordi I er så 

stærke. Guds fortælling bliver i jer, og I 

har overvundet den onde. 

Elsk ikke verden eller det, som er i verden.  

Hvis nogen elsker verden, er Gud Faders 

kærlighed ikke i ham. Alt, hvad der er i 

verden – det materielle417 begær, øjnenes 

lyst og det almindelige418 storskryderi – 

kommer ikke fra Gud Fader, men fra ver-

den selv – den verden som forgår sammen 

med al dens begær.  

Men den, der gør Guds vilje, bliver til evig 

tid. 

 
Antikrist 
4. Kære børn. Det er den sidste time. I har 

jo nok hørt, at Antikrist skal komme, og 

nu er der opstået mange Antikrist’er. 

Derpå kan vi vide, at det er den sidste 

time. Nok udgik de fra os, men de var ikke 

af os. Havde de været af os, var de blevet 

sammen med os, men det skete for at det 

må stå klart, at ikke alle er af os.  

Men I har salvelsen419 fra den hellige selv, 

og I ved alt. 

Jeg har jo ikke skrevet til jer, fordi I ikke 

kender sandheden, men tværtimod fordi I 

kender den, og fordi ingen løgn er af sand-

heden. 

Hvem er mere fuld af løgn, end ham, der 

benægter, at Jesus er Kristus? Nej, han er 

Antikrist - sådan en, der fornægter Gud 

Fader og hans søn. Enhver, der fornægter 

Guds søn, har heller ikke fællesskab420 

 

417 Egentlig ’kødets’ 
418 Egentlig ’livets’ 
419 I forbindelse med dåben blev de døbte salvet 
med olie som tegn på deres kongeværdighed 

med Gud Fader. Den, der bekender sig til 

Guds Søn, har også fællesskab med Gud 

Fader. 

 

Bliv i Jesus! 
5. Gid det, som I har hørt fra begyndelsen, 

måtte forblive i jer. Hvis det, I har hørt fra 

begyndelsen, forbliver i jer, så vil I også 

forblive i Guds Søn og i Gud Fader. 

Her er det løfte, han gav os: Det evige Liv! 

Dette har jeg skrevet til jer med henblik 

på dem, der fører jer vild. Hvad jer angår, 

så bliver den salvelse, I modtog fra ham, i 

jer, så I har ikke brug for, at nogen belæ-

rer jer. Men ligesom den samme salvelse 

lærer jer alt – ligesom den er sand og ikke 

løgn – ja, ganske som den har lært jer, så-

ledes skal I blive i ham. 

Og nu, kære børn, bliv i ham, så vi kan 

have frimodighed, når han kommer til 

syne og ikke skal skamme os for ham, når 

han kommer igen.421 

Hvis I ved, at han er retfærdig, så forstår 

I også, at enhver, som handler retfærdigt, 

er født af ham. 

Se, hvilken kærlighed, Gud Fader har 

skænket os, at vi må kaldes Guds børn – 

og det er vi! Det er derfor, verden ikke ken-

der os, fordi den ikke kender ham. 

 
Om at være født af Gud 
6. Elskede! Nu er vi Guds børn, men 

endnu er det ikke blevet åbenbart, hvad vi 

skal blive engang. Vi ved, at når han kom-

mer til syne, skal vi blive som ham, for vi 

skal se ham, som han er. Enhver, der har 

dette håb til ham, renser sig selv, ligesom 

han er ren. 

420 Egentlig blot ’har heller ikke hans far’. 
421 parousia – egentlig tilstedeværelse. 
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Enhver, som svigter sit medmenneske, 

overtræder samtidig loven, for svigt er en 

forbrydelse. I ved, at han blev åbenbaret 

for at fjerne disse svigt. Selv svigter han 

aldrig, så enhver, der bliver i ham, svigter 

ingen. Enhver, der svigter sit medmenne-

ske, har hverken set ham eller kender 

ham. 

Kære børn! Lad ingen bedrage jer. Den, 

som øver retfærdighed, er retfærdig, gan-

ske som han er retfærdig. Den, som begår 

svigt, er af djævelen, for djævelen har 

svigtet mennesker lige fra begyndelsen. 

Derfor blev Guds søn åbenbaret, for at 

han skulle ødelægge djævelens værk. 

Enhver, der er født af Gud, svigter ingen, 

for Guds sæd bliver i ham – ja, han kan 

slet ikke svigte, fordi han er født af Gud. 

Derved kan man skelne mellem Guds 

børn og djævelens børn: enhver, som ikke 

øver retfærdighed, er ikke af Gud – det vil 

sige ham, der ikke elsker sin bror. Dette 

er jo det budskab, I har hørt fra begyndel-

sen: at vi skal elske hinanden. Ikke som 

Kain, der var af Den Onde og slog sin bror 

ihjel. Og hvorfor slog han ham ihjel? Fordi 

hans gerninger var onde – hans brors der-

imod retfærdige. 

 

Om at elske 
7. Bliv ikke forbavsede, kære brødre, om 

verden afskyr jer. Vi ved, at vi er gået over 

fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. 

Den, der ikke elsker, bliver i døden. 

Enhver, der afskyr sin bror, er en morder, 

og I ved godt, at ingen morder har evigt liv 

blivende i sig. 

Derved har vi erkendt kærligheden: at 

han satte livet til for os – så bør vi også 

sætte livet til for brødrene. 

 

422 Egentlig ’i kød’. 

Hvis én, som ejer denne verdens goder, 

ser sin bror lide nød og lukker sit indre af 

for ham – hvordan kan Guds kærlighed så 

blive i ham? 

Kære børn! Lad os ikke elske med tale el-

ler tunge, men i handling og sandhed. 

Derved skal vi erkende, at vi er af sandhe-

den, og vi skal stille vort hjerte tilfreds for 

hans ansigt, hvad end vort hjerte måtte 

fordømme os for. Gud er nemlig større end 

vort hjerte, og han ved alt. 

Guds bud 
Elskede! Hvis hjertet ikke fordømmer, har 

vi frimodighed overfor Gud, så alt, hvad vi 

beder om, får vi af ham, fordi vi holder 

hans bud og gør, hvad der glæder ham. 

Her er hans bud: Vi skal hengive os inder-

ligt til hans søn Jesus Kristus’ navn, og vi 

skal elske hinanden, sådan som han be-

falede os. 

Den, der holder hans bud, bliver i Gud og 

Gud i ham. Herpå kan vi erkende, at han 

bliver i os: ved den ånd, han skænkede os. 

 

Undersøg ånderne! 
8. Elskede! Tro ikke enhver ånd, men un-

dersøg ånderne, for at se om de er af Gud, 

for der er gået mange falske profeter ud i 

verden.  

Herpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, 

der bekender at Jesus Kristus er kommet 

i legemlig skikkelse,422 er af Gud, og en-

hver ånd, som ikke bekender sig til Jesus, 

er ikke af Gud. Nej, den er af Antikrist, 

som I har hørt, skal komme, og som alle-

rede nu er i verden. 

I er af Gud, kære børn, og I har overvun-

det dem, fordi han, som er i jer, er større 

end ham, som er i verden. De er af verden. 
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Derfor taler de af verden, og verden lytter 

til dem. 

I er af Gud, og den, der kender Gud, lytter 

til os. Den, der ikke er af Gud, lytter ikke 

til os. Derpå kender vi sandhedens ånd 

fra falskhedens ånd. 

 

Gud er kærlighed 
9. Elskede! Lad os elske hinanden, for 

kærligheden er af Gud, og enhver, der el-

sker, er født af Gud og kender Gud. Den, 

som ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud 

er kærlighed. 

Derved er Guds kærlighed blevet åbenba-

ret iblandt os: at Gud har sendt sin eneste 

søn til verden, for at vi kan leve gennem 

ham. Således er kærligheden. 

Det var ikke sådan, at vi elskede Gud, 

men han elskede os og sendte sin søn – 

som et sonoffer for vore svigt. 

Elskede. Når Gud elskede os i den grad, 

skylder også vi at elske hinanden. 

Gud har ingen nogensinde set. Når vi el-

sker hinanden, bliver Gud i os, og hans 

kærlighed er blevet fuldendt i os. 

Derpå erkender vi selv, at vi bliver i ham 

og han i os: at han har givet os af sin ånd, 

og vi har set det ske og kan bevidne, at 

Gud Fader har sendt sin søn som verdens 

frelser. 

Enhver, der bekender, at Jesus er Guds 

søn – i ham bliver Gud og han bliver i 

Gud. 

Vi har erkendt og har hengivet os til den 

kærlighed, Gud har til os. 

Gud er kærlighed, og den, som bliver i 

kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i 

ham. 

Dermed er kærligheden blevet fuldendt 

hos os, at vi har frimodighed på 

dommedag, fordi som han er, er også vi i 

denne verden. 

Frygt er ikke i kærligheden, nej, den fuld-

komne kærlighed kaster frygten ud. Frygt 

handler om straf, så den, der frygter, er 

ikke blevet fuldendt i kærligheden. 

Vi elsker, fordi han elskede os først. 

Påstår nogen, at han elsker Gud, mens 

han afskyr sin bror, er han fuld af løgn, 

for hvis han ikke elsker sin bror, som han 

har set, kan han jo heller ikke elske den 

Gud, som han ikke har set. 

Dette bud har vi fra ham, at den, der el-

sker Gud, skal også elske sin bror. 

 

Ånden, vandet og blodet 
10. Enhver, som tror på, at Jesus er Kri-

stus, er født af Gud, og enhver, der elsker, 

ham, der har født ham, elsker ham, der er 

født af ham. 

Deraf ved vi, at vi elsker Guds børn, når 

vi elsker Gud og holder hans bud. Netop 

det er Guds kærlighed, at vi holder hans 

bud – og hans bud er ikke tunge. 

Alle, som er født af Gud, overvinder ver-

den. Dette er den sejr, som har overvun-

det verden: vor inderlige hengivenhed. 

Hvem er det, der overvinder verden, andre 

en ham, der lever i tillid til, at Jesus er 

Guds søn? 

Han er den, der er kommet gennem vand 

og blod: Jesus, Kristus. Ikke alene af vand 

- nej af vand og blod. Herom vidner ånden 

selv, for ånden er sandheden! 

Der er tre, der vidner: ånden, vandet og 

blodet – og de tre forener sig til ét. 

Accepterer vi menneskers vidnesbyrd, er 

Guds vidnesbyrd dog større. Dette er 

Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om 

sin søn. Den, der tror på Guds søn, har 

vidnesbyrdet i sig, mens den, der ikke tror 
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på Gud, har gjort ham til en løgner, efter-

som han ikke troede på det vidnesbyrd, 

Gud aflagde om sin søn. 

Dette er vidnesbyrdet: Gud har givet os 

evigt liv, og dette liv er i hans søn. Den, 

der har sønnen, har livet. Den, der ikke 

har Guds søn, har ikke livet. 

 

Den, der lytter 
11. Dette har jeg skrevet til jer, for at I 

skal vide, at I har evigt liv – I som hengiver 

jer til Guds søns navn.  

Vi har den frimodighed overfor ham, at 

beder vi om noget efter hans vilje, så lytter 

han til os. Når vi nu ved, at han lytter til 

os, hvad end vi beder om, så ved vi også, 

at vi allerede har fået opfyldt de bønner, vi 

har bedt til ham. 

Ser nogen sin bror synde – dog ikke med 

en synd, der fører til døden – kan han 

bede, og han vil give ham liv – dog ikke 

dem, der begår dødssynder. Der er svigt, 

der fører til døden. Det er ikke om dem, 

jeg siger, han skal bede. Al uretfærdighed 

er svigt, og der er svigt, som ikke fører til 

døden. 

Vi ved, at enhver, der er født af Gud, ikke 

svigter sit medmenneske – nej, den, der er 

født af Gud, holder sig selv i ave, så Den 

Onde rører ham ikke. Vi ved, at vi er af 

Gud, og at hele verden er i Den Ondes 

magt. Men vi ved også, at Guds søn er 

kommet og har givet os indsigt, så vi kan 

erkende Den Sande. Vi er i Den Sande – i 

hans søn Jesus Kristus. Han er den sande 

Gud og evigt liv. 

Kære børn! Vogt jer for afguderne! 
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Andet brev fra Johannes 
 
Til min udvalgte Frue423 og hendes børn, 
som jeg i sandhed elsker – ja, ikke alene 
jeg, men også alle de, der har erkendt 
sandheden – den sandhed, der bliver i os, 
og som vil være hos os i al evighed – fra 
Den Gamle.424  
 
Nåde være med jer, barmhjertighed og 
fred fra Gud vor far og fra Jesus Kristus, 
Gud Faders Søn i sandhed og kærlighed. 
 
Det glædede mig overordentligt at se, 
hvordan nogle af dine børn efterlever 
sandheden, ganske ifølge det bud, vi mod-
tog fra Gud Fader. Så nu beder jeg dig, 
kære Frue – ikke som om jeg skriver et nyt 
bud til dig, nej, det, som vi har haft fra 
begyndelsen, nemlig at vi skal elske hin-
anden. Netop dét er kærlighed, at vi efter-
lever hans bud. Dette bud er det, I har 
hørt fra begyndelsen, for at I skulle følge 
det. 
 
Mange bedragere er gået ud i verden, som 
ikke bekender, at Jesus Kristus er kom-
met i legemlig skikkelse.425 Sådan en er en 
bedrager – ja, Antikrist selv. Så pas på, I 
ikke mister alt det, vi har opnået, men i 
stedet modtager den fulde belønning. 
Enhver, som går for vidt og ikke bliver i 
Kristus’ lære, har ikke Gud. Den, som bli-
ver i læren, har både Gud Fader og Guds 
Søn. 
Hvis nogen kommer til jer og ikke fører 
denne lære – ham skal I ikke modtage i 
jeres hjem og slet ikke byde velkommen, 
for den, der byder ham velkommen, tager 
del i hans onde gerninger. 

 

423 Kyria. Måske metafor for en forsamling og dens 
medlemmer. Måske et egennavn. Måske Maria, 
Jesus’mor, som Johannes iflg. evangeliet tog til 
sig. 

 
Jeg har godt nok meget at skrive til jer, 
men jeg tænker, at det ikke skal være med 
pen og blæk. Til gengæld håber jeg at 
komme til jer og tale ansigt til ansigt, så 
vores glæde må blive fuldkommen. 
Din udvalgte søsters børn hilser dig. 

 

  

424 presbyteros – egentlig ’den ældre’. Måske mere 
en titel end en aldersbetegnelse, jf. det jødiske 
’ældste’ og ’ældsteråd’. Ordet er blevet fordansket 
til ’præst’. 
425 Egentlig ’i kødet’. 
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Tredje brev fra Johannes 
 

Til Gaios, den elskede, som jeg virkelig 

elsker, fra Den Gamle.  

 

Elskede! Jeg beder om, at du trives i alle 

ting og har det godt til legeme og sjæl. 

Det glædede mig overordentligt, at brød-

rene kom og vidnede om din sandhed – 

du, som lever i sandhed. Jeg har ingen 

større glæde end at høre, hvordan mine 

børn efterlever sandheden. 

Ja, elskede! I alt, hvad du gør, handler 

du trofast mod brødrene, selv om de 

bare er på besøg. Det vidner om din 

kærlighed overfor forsamlingen, og du 

gør vel i at følge dem på vej - værdige for 

Gud. For navnets skyld er de rejst ud 

uden at lade sig påvirke af folkene. Den 

slags bør vi tage imod, så vi kan blive 

medarbejdere på sandheden. 

Jeg har skrevet noget til forsamlingen, 

men han, som gerne vil være den første 

iblandt dem, Diotrefes, anerkender os 

ikke. Derfor vil jeg, når jeg kommer, 

minde om det han foretager sig ved at 

bagtale os med ondskabsfulde historier. 

Og som om det ikke var nok, anerkender 

han ikke blot ikke selv brødrene, men 

dem, som gerne vil, forbyder han det og 

smider dem ud af forsamlingen. 

Elskede! Efterlign ikke det onde, men 

det gode. Den, som gør det gode, er af 

Gud. Den, som gør det onde, har slet 

ikke set Gud. 

Om Demetrius er der blevet vidnet af 

alle og af sandheden selv. Selv vidner vi 

også, og I ved, at vort vidnesbyrd er 

sandt. 

 

Jeg har meget at skrive til jer, men jeg 

vil ikke skrive til jer med pen og blæk. 

Til gengæld håber jeg snart at se jer og 

tale ansigt til ansigt. Fred være med dig! 

Vennerne hilser dig. Hils vennerne ved 

navn. 
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Første brev fra Petrus 
 
 

Til de udvalgte i eksil i diasporaen: Pon-

tus, Galatien, Kappadokien, Asien og 

Bithynien – udvalgte ifølge Guds vor fars 

forudbestemmelse ved åndens helligelse 

til opmærksomhed og til at blive stænket 

med Jesus Kristus’ blod426 - fra Petrus, 

Jesus Kristus’ apostel.  

 

Nåde være med jer - fred i overflod! 

 

Hengivenhedens frugt 
Velsignet være vor Herre Jesus Kristus’ 

Gud og far, som i sin store barmhjertighed 

har født os på ny til et levende håb ved 

Jesus Kristus’ opstandelse fra de døde – 

ja, til en uforgængelig, ubesmittet og uvis-

nelig arv, der venter på jer i Himlene. Ved 

Guds kraft vogtes den gennem jeres hen-

givenhed, klar til at blive åbenbaret i den 

sidste tid. Ved den skal I fryde jer såre, 

selv om I lige nu en kort tid eventuelt er 

ramt af sorg på grund af forskellige udfor-

dringer. 

For jeres prøvede hengivenhed, der er 

mere værd end det forgængelige guld, der 

dog prøves gennem ild, skal blive til lov-

prisning, stråleglans og ære, når Jesus 

Kristus åbenbares. 

Ham elsker I, uden at have set ham, og 

skønt I ikke skuer ham nu, men dog hen-

giver jer til ham, skal I fryde jer med uud-

sigelig og strålende glæde, når I når frem 

til frugten af jeres hengivenhed: den livsa-

lige frelse. 

 

 

426 Et billede på det gamle ritual, hvor bestænk-
ning med offerdyrets blod skulle skaffe soning for 
synd. 

Denne frelse har profeterne undersøgt og 

gransket – de profeter, som har prædiket 

om nåden mod jer. De undersøgte, hvem 

eller hvilken tid den Kristus’ ånd, som var 

i dem, henviste til (den vidnede jo på for-

hånd om Kristus’ lidelser og den gud-

domsglans, som fulgte efter) og det blev 

åbenbaret for dem, at det ikke var dem 

selv, men jer, de tjente med disse ting, 

som nu er blevet fortalt jer af dem, der har 

forkyndt frihedsbudskabet til jer i hellig 

ånd, sendt fra Himlen – ting, som selv 

engle længes efter at se. 

 

2. Så spænd sindets bælte om livet, vær 

ædru og sæt helt og holdent jeres håb til 

den nåde, der er kommet til jer ved åben-

baringen af Jesus Kristus. 

Som opmærksomme børn, der ikke dan-

ner jer selv efter fortidens begær, skabt af 

jeres uvidenhed, men efter ham, den hel-

lige, som også kaldte jer til at være hellige 

i al jeres færd, således som det er skrevet: 

I skal være hellige, for jeg er hellig! 

Hvis I påkalder jer ham som jeres fader – 

han, som upartisk dømmer enhver efter 

sine gerninger – så lev jeres tid her med 

ærefrygt, i bevidstheden om at det ikke 

var ved hjælp af forgængelige ting som 

sølv eller guld, I blev forløst fra det tomme 

liv, I fik overleveret fra jeres fædre, men 

ved hjælp af det dyrebare blod fra Kristus 

– offerlammet uden fejl og skavank. Han 

var kendt forud for verdens grundlæg-

gelse, men åbenbaret i de sidste tider for 

jeres skyld. Gennem ham hengiver I jer til 

Gud, der har oprejst ham fra de døde og 

skænket ham guddomsglans. Således er 
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jeres hengivenhed også et håb om at være 

i Gud. 

 

3. Rens jeres liv gennem opmærksomhed 

mod sandheden til oprigtig broderkærlig-

hed og elsk hinanden inderligt af hjertet! 

Som genfødte – ikke af forgængelig, men 

af uforgængelig sæd – ved Guds levende 

og blivende fortælling. 

For alle mennesker427 er som græs – 

al deres herlighed som markens blomster. 

Græsset visner og blomsten falder bort, 

men Guds fortælling bliver i evighed. 

Dette er just den fortælling, som er blevet 

fortalt med glæde for jer. 

 

Husk på hvem I er 
Aflæg derfor al ondskab, falskhed og hyk-

leri, al misundelse og bagtalelse. Stræb 

som nyfødte efter fortællingens uforfal-

skede modermælk, så I ved den må vokse 

– alt som I har fået smag for vor Herres 

godhed.  

Kom til ham, den levende sten – godt nok 

forkastet af mennesker, men dyrebar og 

udvalgt for Gud. Også I bygges op som le-

vende sten til et åndeligt hjem – ja, til et 

helligt præsteskab, der ofrer åndelige ofre, 

velbehagelige for Gud gennem Jesus Kri-

stus. Således står der i Skriften:  

Se her, jeg sætter en sten i Zion – 

en udvalgt dyrebar hjørnesten. 

Den, der hengiver sig til ham, 

skal aldrig blive til skamme. 

Jer, som hengiver jer, tilhører æren, men 

for de ulydige er den sten, som husbyg-

gerne forkastede, blevet til hovedhjørne-

sten – ja, en snublesten – en forargelsens 

klippe. De snubler over fortællingen i al 

 

427 pasa sarx – egentlig: ’alt kød’. 

deres ulydighed, men det var de jo også 

bestemt til. 

I, derimod er en udvalgt slægt – et konge-

ligt præsteskab – et helligt folk - Hans 

ejendomsfolk, der skal forkynde Hans dy-

der – Han, som har kaldt jer ud af mørket 

ind i sit strålende lys. I, som førhen ikke 

var et folk, men nu er Guds folk. I som 

aldrig mødte barmhjertighed, men det gør 

I nu. 

Elskede! Jeg opmuntrer jer som frem-

mede og udlændinge til at afstå fra det le-

gemlige begær, der fører krig mod jeres liv. 

Opfør jer ordentligt blandt folk, så de – 

skønt de taler ondt om jer som ugernings-

mænd – ved at se jeres gode gerninger må 

lovprise Gud, den dag, han kommer til 

stede. 

 

Underdanighed 
4. I skal for Guds skyld bøje jer for enhver 

menneskelig myndighed, hvad enten det 

er kongen som den øverste eller guvernø-

rer, udsendt af kongen til at straffe dem, 

der gør det onde og rose dem, der gør det 

gode. Dette er nemlig Guds vilje: I skal 

gøre det gode for at bringe tåbelige men-

neskers tomme snak til tavshed.  

Vær frie, men ikke med en frihed, der er 

skalkeskjul for ondskaben – nej vær frie 

som Guds slaver. I skal respektere alle, el-

ske broderskabet, frygte Gud, ære kon-

gen!  

 

I, som er husslaver, I skal bøje jer for jeres 

herskere med al mulig respekt – ikke blot 

de gode og milde, men også de urimelige. 

Det er netop nåde, når nogen på grund af 

sin samvittighed overfor Gud udholder 

smerten ved uretfærdig lidelse. Hvilken 
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ære er der i at udholde smerten ved at 

blive slået, når man har begået fejl? Nej, 

men hvis man har gjort det rigtige og så 

udholder lidelsen – det er nåde for Gud. 

Hertil blev I kaldet. Derfor led Messias 

ondt for jer og efterlod jer et forbillede, så 

I skulle følge i hans spor.  

 

Han, som aldrig syndede -  

i hvis mund der ikke fandtes svig -  

som aldrig svarede igen, når han blev 

skældt ud -  

som aldrig truede, når han led ondt,  

men overgav sig til ham, der dømmer ret-

færdigt. 

Han, som selv bar vore svigt på sit legeme 

op på træet,  

for at vi – afdøde fra vore svigt – kunne 

leve for retfærdigheden. Han, gennem 

hvis sår I er blevet helbredt. 

Ja, I var virkelig som vildfarne får, men nu 

er I vendt tilbage til jeres livs hyrde og til-

synsmand. 

På samme måde skal I koner bøje jer for 

jeres mænd! Selv om nogen mænd måske 

er ulydige mod fortællingen, så kan de 

overvindes uden ord gennem deres koners 

opførsel ved at betragte jeres rene vandel 

med respekt. Det er ikke det ydre, det 

kommer an på med hårfletninger, guld-

smykker eller kostelige klæder – nej, det 

er hjertets skjulte menneske, den ufor-

gængelige skønhed i den milde og stilfær-

dige ånd, der er kostelig for Gud. Netop 

således prydede fordums hellige kvinder 

sig og satte deres håb til Gud, når de bø-

jede sig for deres mænd. Sara bøjede sig 

for eksempel for Abraham og kaldte ham 

Herre – det er hende, hvis børn I er blevet, 

når I gør det gode uden at frygte det vær-

ste. 

Ligeså I mænd! Lev sammen med jeres ko-

ner med forstand – som med et svagere 

kar. Vis dem respekt som medarvinger til 

livets nådegave, så jeres bønner må have 

frit løb.  

 

Gør det gode 
5. Når alt kommer til alt, skal I alle have 

det samme sind. I skal være medfølende, 

vise broderkærlighed, føle medlidenhed og 

være ydmyge. I skal ikke gengælde ondt 

med ondt eller fornærmelse med fornær-

melse – nej, I skal tværtimod velsigne, for 

dertil blev I kaldede – til at arve velsig-

nelse. 

Den, som vil elske livet og se gode dage – 

han skal vogte sin tunge for ondt – 

sine læber for svigefuld tale – 

han skal vende sig fra det onde og gøre det 

gode – 

han skal søge fred – ja, jage efter den, 

for Guds øjne hviler på den retfærdige – 

hans ører er vendt mod deres bønner. 

Men Guds ansigt er vendt mod dem, der 

øver ondt. 

Ja, hvem kan gøre jer ondt, så længe I er 

ivrige efter at gøre det gode? Nej, om også 

I lider på grund af jeres retfærdighed, er I 

velsignede. Vær ikke bange for deres æng-

stelige anslag og vær aldrig bekymrede! 

Hold vor Herre Kristus hellig i jeres hjer-

ter.  

Vær altid klar til at forsvare jer overfor en-

hver, der kræver en forklaring på jeres 

håb – med venlighed og respekt og med 

god samvittighed, så de, der håner jeres 

gode livsvandel i Kristus må blive til 

skamme under diskussionen. Hvis det er 

Guds vilje, at I skal lide, er det bedre, at 

det sker som resultat af det gode end af 

det onde. 
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Kristus som forbillede 
Også Kristus led én gang ondt på grund 

af vore svigt – den retfærdige led for de 

uretfærdige – så han kunne føre os til Gud 

ved at blive slået ihjel fysisk, men åndeligt 

gjort levende. Og som sådan gik han hen 

og prædikede for de fængslede ånder. Det 

var dem, der var ulydige dengang i Noahs 

dage, da Guds tålmodighed blev sat på 

prøve og arken blev gjort klar til at frelse 

nogle få – nærmere betegnet otte – liv gen-

nem vand. Det vand befrier billedligt talt 

også jer nu som dåb, der ikke er en af-

vaskning af legemligt snavs, men den 

gode samvittigheds reaktion overfor Gud 

på Jesus Kristus’ opstandelse – han som 

sidder ved Guds højre hånd i Himlen, 

hvor engle og magter og myndigheder bø-

jer sig for ham. 

 

6. I skal altså væbne jer med det samme 

sind som Kristus, der led ondt rent fysisk 

(han, som har lidt ondt fysisk er jo færdig 

med synd), så I ikke længere følger det 

menneskelige begær, men Guds vilje re-

sten af tiden her i verden.428 Det er rigeligt 

med at have efterlevet folkenes vilje før i 

tiden, da I levede i sensuelt begær, druk, 

orgier, vilde fester og afskyeligt afguderi. 

De synes nok, det er sært og håner jer, 

fordi I ikke længere deltager sammen med 

dem i denne syndflod af udsvævelser, 

men de kommer til at stå til regnskab 

overfor ham, der er klar til at dømme le-

vende og døde. Det var jo derfor friheds-

budskabet blev forkyndt selv for de døde. 

For nok var de dømt rent fysisk ifølge 

menneskelig målestok, men levende rent 

åndeligt ifølge Gud.  

Tjenesten 

 

428 Egentlig. ’i kød’. 

Altings afslutning er rykket nær, så vær 

sobre og årvågne til bøn! Fremfor alt skal 

I have inderlig kærlighed til hinanden, for 

kærligheden skjuler vældigt mange svigt. 

Vær gæstfrie mod hinanden uden vrøvl!  

Ud fra den nådegave, enhver har fået, skal 

I tjene hinanden som gode forvaltere af 

Guds mangfoldige nåde.  

Taler nogen, så lad det være som et orakel 

fra Gud. 

Tjener nogen, så lad det være med den 

styrke, Gud giver, for at Gud må blive her-

liggjort i alt gennem Jesus Kristus.   

Ham tilhører æren og magten i evigheder-

nes evigheder. Amen! 

 

Lidelsens mening 
7. Elskede! Bliv ikke bestyrtede over den 

brand, der hjemsøger jer for at udfordre 

jer – som om der hændte jer noget skræk-

keligt.429 Nej, jo mere I får del i Kristus’ 

lidelser, des mere skal I glæde jer, så I 

også kan fryde jer i triumf over åbenba-

ringen af hans guddomsglans. 

Bliver I hånet i Kristus’ navn, er I velsig-

nede, fordi guddomsglansens – Guds egen 

ånd hviler over jer. Gid ingen af jer skal 

lide over at være morder eller tyv eller 

ugerningsmand eller bare som en, der 

stikker næsen i andres sager, men hvis 

nogen lider over at være kristen, skal han 

ikke skamme sig – nej, lad ham lovprise 

Gud i dette navn.  

Ja, tiden er kommet til at dommen skal 

begynde med Guds Hus. Men hvis den be-

gynder med os, hvad vil der så ske med 

dem, der ikke lytter efter frihedsbudska-

bet? Hvis den retfærdige med nød og 

næppe frelses, hvor vil så den ugudelige 

forbryder mon tone frem? Derfor skal de, 

429 Egentlig: ’fremmed’. 
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som lider i henhold til Guds vilje, overgive 

deres liv til en trofast skaber ved at gøre 

det gode. 

 

Anbefalinger 
8. De ældre iblandt jer vil jeg opmuntre – 

jeg, som selv er ældre og vidne til Kristus’ 

lidelser, og som også har del i den gud-

domsglans, der skal åbenbares: vær hyr-

der for Guds hjord hos jer og før tilsyn 

med den! Ikke med tvang, men frivilligt 

ifølge Gud selv – ikke for ussel vindings 

skyld, men velvilligt – ikke som nogen, der 

udøver magt over deres undersåtter, men 

som eksempler til efterfølgelse for hjor-

den. Så skal I få guddomsglansens uvis-

nelige sejrskrans ved Den store Hyrdes 

genkomst. 

 

Ligeså I yngre. Bøj jer for de ældre – ja, 

ifør jer alle ydmyghed mod hinanden, for 

Gud står de stolte imod – de ydmyge 

skænker han nåde. Bøj jer derfor under 

Guds mægtige hånd, så I må blive ophø-

jet, når tiden er inde.  

Kast al jeres bekymring på ham, for han 

har omsorg for jer. Hold jer ædru! Vær år-

vågne! Jeres modstander, djævelen, går 

omkring som en brølende løve, der søger 

efter nogen at opsluge. Ham skal I stå 

imod med fast tillid vel vidende, at de 

samme lidelser fuldbyrdes på jeres bro-

derskab her i verden.  

 

Al nådes Gud, som kaldte jer ind i hans 

evige guddomsglans i Kristus efter en kort 

stund med lidelse, han vil selv gøre jer 

fuldkomne, bekræfte jer, grundfæste jer. 

Ham være magten i evighedernes evighe-

der. Amen! 

 

Gennem Silvanus, som jeg anser for jeres 

trofaste bror, har jeg kort skrevet dette 

med formaning og som et vidnesbyrd om, 

at det er Guds sande nåde, I står i.  

Den udvalgte sammen med jer – hende i 

Babylon – hilser jer – ligeså min søn Mar-

kus. Hils hinanden med et kærligt kys!  

 

Fred være med alle jer, som er i Kristus! 
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Andet brev fra Petrus 
 

Til jer, der har opnået den samme inder-

lige hengivenhed som os ved vor Guds 

og frelsers, Jesus Kristus’ retfærdighed 

– fra Simon Petrus – Jesus Kristus’ slave 

og apostel.  

  

Nåde være med jer og fred i overflod i 

erkendelse af Gud og vor Herre Jesus 

Kristus. Hans guddommelige magt har 

skænket os alt til liv og ærefrygt gennem 

erkendelsen af ham, der kaldte os ind til 

sin egen dyd og stråleglans. Dermed har 

han skænket os de største og dyrebare-

ste løfter, så I derigennem må få del i 

den guddommelige natur og være und-

sluppet verdens forfald, der udspringer 

af rent begær. 

Netop derfor skal I med al mulig flid og 

alvor indføje dyden i jeres hengivenhed 

– i dyden erkendelse – i erkendelsen må-

dehold – i mådeholdet udholdenhed – i 

udholdenheden ærefrygt – i ærefrygten 

broderlig omsorg – i den broderlige om-

sorg kærlighed. For når dette findes i jer 

til overflod, vil det ikke efterlade jer 

hverken ligegyldige eller frugtesløse i er-

kendelsen af vor Herre Jesus Kristus – 

ja, den, som ikke besidder dette er både 

blind og kortsynet og har glemt, at han 

er blevet renset for sine tidligere svigt.  

 

Glem ikke kaldet! 
2. Nej, hellere bør I være omhyggelige, 

kære brødre, med at befæste jeres kald 

og udvælgelse. Gør I det, skal I aldrig 

nogensinde snuble, og I skal i rigt mål 

 

430 Se Matthæus 104 og Lukas 70 

opnå adgang til vor Herre og frelser, Je-

sus Kristus’ evige rige. 

Jeg skal derfor ikke undlade at minde 

jer om dette i tide og utide, og det skønt 

I kender det og er blevet styrket i den 

sandhed, som er hos os. Men jeg finder 

det rigtigt – så længe jeg er i dette telt – 

at ruske op i jeres hukommelse, vel vi-

dende, at mit telt snart skal tages ned, 

således som også vor Herre Jesus Kri-

stus har gjort det klart for mig. Jeg vil 

satse på, at I stedse holder jer dette for 

øje efter at jeg er gået bort. Det var jo 

ikke ifølge sindrige fabler, vi gjorde vor 

Herre Jesus Kristus’ kraft og tilstedevæ-

relse kendt for jer. Nej, det var som øjen-

vidner til hans storhed, dengang han 

modtog ære og stråleglans fra Gud vor 

far, da der lød en stemme fra den høje-

ste guddomsglans, der sagde: Dette er 

min søn, min elskede. I ham har jeg fun-

det velbehag.430 

Denne stemme fra Himlen hørte vi, den-

gang vi var gået op og stod på det hellige 

bjerg sammen med ham. Så meget mere 

har vi stadfæstet det profetiske ord, som 

I gør vel i at tage til jer som et lys, der 

skinner i mørket, indtil dagen bryder 

frem og morgenstjernen stiger op i jeres 

hjerter.  

 

Dette skal I vide først og fremmest, at 

ingen profeti i skriften er blevet fortolket 

af sig selv. Ingen profeti blev nemlig no-

gensinde bragt til torvs gennem rent 

menneskelig vilje - nej, det var menne-

sker fra Gud, der talte, båret af hellig 

ånd. 
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Vogt jer for falske profeter! 
3. Der var jo også falske profeter i folket, 

ligesom der også vil være falske lærere 

hos jer, der vil liste ødelæggende kætte-

rier ind. De vil endog fornægte den her-

sker, som købte dem og dermed påføre 

sig selv en brat undergang. Mange vil ef-

terfølge dem i deres overmod, hvorved 

sandhedens vej vil blive bespottet. I de-

res begærlighed vil de udnytte jer med 

smigrende ord. Dommen fra gamle dage 

er ikke uvirksom overfor den slags – de-

res undergang slumrer ikke!  

 

Guds dom venter de uretfærdige 
For Gud sparede end ikke engle, der 

havde syndet, men kastede dem læn-

kede i den dybeste sorte afgrund, hvor 

de bevogtedes, indtil de blev overgivet til 

dom. Og han sparede ikke den gamle 

verden, men bevarede Noah, retfærdig-

hedens herold, som én af otte, dengang 

han sendte syndfloden over de ugudeli-

ges verden. Sodoma og Gomorra for-

dømte han til undergang og lagde i aske, 

til skræk og advarsel for dem, der vil 

leve ugudeligt. Han udfriede den retfær-

dige Lot, der var bekymret over de lovlø-

ses begærlige opførsel. Den retfærdige 

mand blev jo pint og plaget i sin retfær-

dige sjæl over de lovløse handlinger han 

så og hørte dag efter dag, mens han bo-

ede blandt dem.  

Således kender Herren til at udfri den 

hengivne af fristelsen, men de uretfær-

dige vogter han til straffen på dommens 

dag. Særligt dem, der lever efter lege-

mets smudsige begær, og som foragter 

enhver autoritet - kække, selvsikre 

helte, der ikke skælver, når de bespot-

ter. Selv engle, der dog er større i styrke 

og magt, fremfører ved Gud ikke spot-

tende dom over nogen.  

Men de er som umælende dyr, der af na-

tur er født til at fanges og dræbes. De 

spotter det, de intet kender til og skal gå 

til grunde som de dyr, de er - som løn 

for deres uretfærdighed. De fører et vel-

levned med daglige drikkelag, disse 

skampletter, der svælger i deres bedra-

gerier, mens de holder fest med jer med 

øjnene fulde af hor og uophørlig synd. 

De forleder ubefæstede sjæle. De har et 

hjerte, der er opøvet i begær – forban-

delsens børn! De har forladt den rette 

vej og er gået vild.  

De har fulgt Bileam, Beors søns vej - 

han, som elskede uretfærdigheds løn. 

Men han fik skældud for sin overtræ-

delse, da et stumt pakæsel talte med 

menneskestemme og satte en stopper 

for profetens galskab. 

De er som vandløse kilder – som tåge-

slør, der drives af stormen. Mulm og 

mørke venter dem. Med forfængelig og 

hovmodig snak taler de og med lystne 

lemmer lokker de dem, der med nød og 

næppe undslap de vildfarne, til sanselig 

nydelse, mens de lover dem frihed, 

skønt de selv er slaver af fordærvet. For 

hvad man er overvundet af, det er man 

også slave af.  

Ja, hvis de én gang er undsluppet ver-

dens forurening i erkendelse af vor 

Herre og befrier Jesus Kristus, men på 

ny er blevet rodet ind i den – ja, over-

vundet af den - bliver det sidste værre 

end det første. Det ville have været 

bedre for dem ikke at have kendt retfær-

dighedens vej, end at have kendt den, 

blot for at vende sig fra det hellige bud, 
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de fik overleveret. Det sande ordsprog er 

gået i opfyldelse på dem:  

En hund vender altid tilbage til sit eget 

bræk –  

et renvasket svin til sit yndlingssted i sø-

let. 

 

Den udeblevne genkomst 
4. Dette er allerede det andet brev, jeg 

skriver til jer, elskede. I dem begge har 

jeg rusket op i jeres erindring om det 

rene sind, der mindes de ord, som er 

sagt førhen af de hellige profeter samt 

vor Herre og frelsers befaling gennem je-

res apostle.  

I skal vide som det første, at i de sidste 

dage vil der lyde hån fra spottefugle, der 

følger deres eget onde begær, når de si-

ger: Hvad bliver der af løftet om hans 

genkomst? Fra den tid, hvor fædrene 

sov ind, forbliver det hele jo som det var 

fra skabelsens begyndelse. 

Med vilje er de blinde for, at Himlene 

fandtes for længe siden, og at jorden 

blev skabt af vand og gennem vand gen-

nem Guds fortælling. Ved den fortælling 

blev verden i sin tid oversvømmet og gik 

til grunde. Men nu er Himlene og jorden 

ved den samme fortælling bevaret og 

forbeholdt ild til dommens dag, hvor de 

ugudelige mennesker skal gå til grunde. 

Dette ene må I ikke glemme, elskede, at 

én dag for Gud er som tusind år – tusind 

år som én dag. 

Nej, Gud nøler ikke med at opfylde sit 

løfte. Det, som nogle anser for at være 

langsommelighed, er i virkeligheden tål-

modighed med jer, fordi han ikke øn-

sker, at nogen skal gå til grunde, men 

alle komme frem til omvendelse. 

 

Verdens undergang og genopstan-
delse 
Herrens dag skal komme som en tyv. Da 

skal Himlene forsvinde med bulder og 

brag – elementerne vil blive opløst i den 

brændende hede og jorden og alt, hvad 

der foregår på den, vil brænde op.  

Når nu alt dette bliver tilintetgjort, hvor 

meget mere bør I da ikke leve et helligt 

liv i ærefrygt, mens I venter og frem-

skynder Guds dag, hvor Himlene bliver 

sat i brand og opløst, og elementerne 

smelter i heden? 

Men efter hans løfte ser vi frem til nye 

himle og en ny jord, hvor retfærdighed 

bor. 

Derfor skal I, mine elskede, i forvent-

ning om disse ting være ivrige efter at 

stå uplettede og ulastelige for ham i 

fred. I skal betragte Guds tålmodighed 

som en befrielse – ganske som vor el-

skede bror, Paulus skrev til jer med den 

visdom, han nu er blevet skænket. Så-

dan skriver han i alle sine breve, når 

han taler om disse ting, hvoraf nogle er 

vanskelige at forstå, så de uvidende og 

ubefæstede fordrejer både dem og andre 

skrifter til deres egen undergang. 

 

Elskede! Eftersom I nu har fået dette be-

troet på forhånd, så pas på, at I ikke bli-

ver revet med af de ondes vildfarelse og 

mister fodfæstet. Nej, I skal vokse i vor 

Herre og frelser, Jesus Kristus’ nåde og 

indsigt.  

Ham tilhører æren nu og indtil evighe-

dens dag! 
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Brevet fra Jakob 
 

Til de tolv stammer i diasporaen431fra Ja-

kob – Guds og vor Herre Jesus Kristus’ 

slave.  

 

Glæd jer! Ja, hold det for lutter glæde, 

mine kære brødre, når I møder utallige 

udfordringer. I ved jo, at den slags prøve 

på jeres hengivenhed udvirker udholden-

hed. Lad udholdenheden munde ud i 

fuldendt gerning, så I må være fuldkomne 

og helstøbte uden at savne det mindste.  

 

Hengivenhed – ikke tvivl 
Savner nogen af jer visdom, så lad ham 

bede den Gud, som giver så rundhåndet 

til alle uden indvending – så vil det blive 

skænket ham. Men han må bede hengi-

vent, uden den mindste tvivl. For den, der 

tvivler, er som en bølge på havet, der blæ-

ses omkring og kastes hid og did af vin-

den. Sådan et menneske må I ikke fore-

gøgle jer, at han skulle få noget fra vor 

Herre. En vægelsindet mand – ustadig i al 

sin færd. 

Lad blot den ringe bror rose sig af sin stor-

hed - den rige af sin ydmyghed. For som 

græssets blomst skal han visne bort. So-

len er stået op med sin brændende hede – 

den har afsvedet marken - dens blomst er 

faldet om – dens gribende skønhed er 

borte. Således går det den rige trods al 

hans stræben. 

Velsignet være den mand, som modstår 

fristelser, for således prøvet, vil han mod-

tage livets krone, som Gud har lovet dem, 

der elsker ham. 

 

431 Israels tolv stammer, der levede udenfor Palæ-
stina. 

Ingen, der bliver fristet, skal påstå, at han 

fristes af Gud. Gud kan jo ikke fristes af 

det onde, og selv frister han ingen. Nej, 

enhver fristes af sit eget lidenskabelige be-

gær – han forføres og forledes. Og så – når 

begæret er undfanget, føder det synd, og 

når synden er blevet fuldvoksen, fremkal-

der den død. 

 

2. Far ikke vild, mine elskede brødre. 

Alle gode gaver – ja enhver fuldkommen 

gave – er ovenfra. De kommer ned fra ly-

senes fader, hos hvem der ikke er omskif-

telighed eller vandrende skygge. Efter sin 

vilje avlede han os med sandhedens ord, 

for at vi skulle være en første frugt af hans 

skabninger. 

 

Handling 
Det skal I vide, mine elskede brødre, og 

det gælder alle mennesker: vær ivrige efter 

at lytte – modvillige til at tale – modvillige 

til vrede. For en mands vrede udvirker 

ikke Guds retfærdighed. Så når I har fejet 

alt snavset og ondskabens rester bort, 

skal I med ydmyghed tage imod den for-

tælling, som er indpodet i jer, og som er i 

stand til at frelse jeres liv. Men husk at 

efterleve fortællingen, så I ikke bedrager 

jer selv ved blot at lytte til den.  

For hvis nogen hører fortællingen og ikke 

efterlever den, er han som en mand, der 

betragter sit ansigt i et spejl. Nok har han 

betragtet sig selv, men når han så går sin 

vej, glemmer han straks, hvordan han så 

ud. Men den, der nøje har skuet ind i fri-

hedens fuldkomne lov og har holdt ved, er 

ikke længere en overfladisk tilskuer, men 
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en handlingens mand. Han skal være vel-

signet i sin gerning. 

Hvis nogen forekommer at være gudfryg-

tig uden at tøjle sin tunge, så han bedra-

ger sit eget hjerte – så er hans ærefrygt 

ren og skær tomhed. Den rene og ube-

smittede ærefrygt for vor Gud og fader er 

denne: at besøge de forældreløse og en-

kerne i deres nød – at holde sig selv ube-

smittet af verden. 

 

Gør ikke forskel 
3. Kære brødre! Jeres hengivenhed til vor 

strålende Herre, Jesus Kristus’ skal vel 

ikke give sig udslag i personsanseelse? 

Kommer der for eksempel en mand ind i 

jeres forsamling med guldring på fingeren 

og i strålende klæder, samtidig med, at 

der kommer en fattig ind i laset tøj – så 

kan det være, I bliver betaget af ham, der 

bærer den strålende klædning og siger til 

ham: Sæt dig her på den fornemme plads! 

og til den fattige siger du: Stil dig derhen 

eller sæt dig nede ved min fodskammel! 

Har I så ikke gjort forskel mellem hinan-

den og er blevet dommere med onde tan-

ker?  

Hør nu her, mine elskede brødre: Har Gud 

ikke netop udvalgt verdens fattige til at 

blive rige på hengivenhed og arvinger til 

det rige, han lovede dem, der elsker ham? 

Men I har vanæret den fattige. Er det ikke 

de rige, der undertrykker jer, og er det 

ikke dem, der slæber jer i retten? Er det 

ikke dem, der bespotter det gode navn, I 

blev kaldet til? 

Nuvel, hvis I overholder den kongelige lov 

i henhold til skriften: Du skal elske dit 

medmenneske som dig selv, så gør I det 

gode. Men hvis I bare går efter det ydre, 

 

432 edikaiåtæ – egentlig ’retfærdiggjort’ 

svigter I medmennesket og dømmes af lo-

ven som overtrædere. For alle skal over-

holde hele loven. Svigter man blot i ét for-

hold, er man skyldig i alt. Han, som sagde: 

Du må ikke bedrive hor! sagde jo også: Du 

må ikke slå ihjel! Så hvis du ikke bedriver 

hor, men slår ihjel – så er du blevet en lov-

overtræder. 

Tal således og opfør jer som mennesker, 

der snart skal dømmes af frihedens lov. 

For dommen er uden barmhjertighed mod 

den, der ikke har vist barmhjertighed. 

Barmhjertighed overstråler dom. 

 

Hengivenhed medfører handling 
4. Hvad gavner det, mine brødre, om no-

gen påstår, at han er inderligt hengiven, 

men ikke handler efter det? Mon hans 

hengivenhed alene kan frelse ham? Hvis 

en bror eller søster er nøgen og savner det 

daglige brød – og så en af jer siger til dem: 

Gå bort i fred, varm jer og bliv mætte – 

men ikke giver dem det nødvendige til li-

vets ophold – hvad gavner det så? Således 

er det med hengivenheden. Hvis ikke den 

medfører handling, er den død i sig selv. 

Nogen vil indvende: Én har hengivenhed – 

en anden handler. Så vis mig din hengi-

venhed uden handlinger, så skal jeg vise 

dig min hengivenhed ud fra mine handlin-

ger. 

Du mener, at Gud er én, og det gør du vel 

i – det mener også dæmonerne, og de ry-

ster af skræk. Men vil du vide, tomhjer-

nede menneske, at hengivenhed uden 

handling er død? Blev vor fader Abraham 

ikke frikendt432 gennem sin handling, 

dengang han ofrede sin søn Isak på alte-

ret? Forstår du, hans hengivenhed sam-

arbejdede med hans handlinger, og 
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gennem handling blev hans hengivenhed 

fuldkommen. 

Således blev skriften opfyldt, når den si-

ger: Abraham hengav sig til Gud, og det 

blev regnet ham til retfærdighed. Han blev 

kaldt Guds ven. Kan du nu se, at et men-

neske frikendes gennem sine handlinger 

og ikke alene gennem sin hengivenhed?  

På samme måde med horen Rahab – blev 

hun ikke frikendt gennem sine handlin-

ger, da hun lukkede udsendingene ind og 

sendte dem bort ad en anden vej? 

Så sikkert som legemet er dødt uden ånd, 

således er også hengivenheden død uden 

handling. 

 

Om selvbeherskelse 
5. Ikke mange af jer bør blive undervisere, 

kære brødre. I ved jo, at vi får en hårdere 

dom. På mange måder snubler vi alle. 

Hvis nogen ikke snubler i kraft af sin tale, 

er han jo en fuldkommen person - i stand 

til at tøjle hele sit legeme.  

Når vi lægger bidsler i munden på he-

stene, for at de skal adlyde os, så styrer vi 

jo hele deres krop. Eller tænk på skibene, 

der er så store og drives frem af de stærke 

vinde - de styres derhen, hvor styrman-

den beslutter sig for det, af det mindste 

lille ror. 

Således er tungen også et ganske lille or-

gan, der fører så store ord. Tænk så lille 

en ild, der antænder så stor en skov. Ja, 

tungen er en ild. Som en verden af uret-

færdighed er tungen plantet blandt vores 

organer. Den forurener hele legemet og 

sætter naturens gang i brand – selv sat i 

brand af Gehenna.433 

Alle arter af vilde dyr og fugle, af krybdyr 

og havets dyr er og bliver behersket af 

 

433 Se note 62 

menneskearten, men tungen er intet 

menneske i stand til at beherske – dette 

ustyrlige onde fuldt af dødbringende gift. 

Med den velsigner vi vor Gud og fader, og 

med den forbander vi mennesker – men-

nesker, som dog er skabt i Guds billede. 

Af den samme mund udgår velsignelse og 

forbandelse, men sådan bør det ikke 

være, kære brødre. En kilde frembringer 

vel ikke af den samme sprække både sødt 

og bittert vand? Et figentræ kan vel ikke 

bære oliven, kære brødre? Eller en vinstok 

figner? Kan en salt sø frembringe fersk-

vand? 

 

Forsagelse af verden 
6. Er nogen vis og fornuftig iblandt jer, så 

lad ham ved sin gode opførsel vise sine 

handlinger med visdommens ydmyghed. 

Men er du fuld af bitter misundelse, og rå-

der selviskheden i dit hjerte, så skal du 

ikke rose dig selv herover og lyve stik imod 

sandheden. Det er ikke den visdom, der 

kommer ned ovenfra – nej, den er såre jor-

disk, sjælelig – ja, dæmonisk. 

Hvor misundelse og selviskhed hersker, 

der er der forvirring og alskens ondt. Men 

visdommen fra oven er for det første ren, 

dertil fredelig, venlig, fornuftig, fuld af 

barmhjertighed og gode frugter – upar-

tisk, oprigtig. Retfærdighedens frugt sås 

stille og roligt for dem, der skaber fred. 

 

Hvordan kan det være, der er krig og ufred 

iblandt jer? Skyldes det ikke jeres begær-

lige lyster, der strides i jeres lemmer? I be-

gærer, men I får ikke noget. I dræber og 

misunder og opnår intet. I kives og stri-

des, men det hjælper ikke en pind. Hvor-

for? Fordi I aldrig beder. Og hvis I beder, 
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får I ikke noget ud af det, fordi I beder for-

kert – blot for at kunne udnytte bønnen til 

jeres lystne liv. Horebukke! Ved I da ikke, 

at venskab med verden er fjendskab mod 

Gud? Enhver, der har valgt at være ven 

med verden, er udpeget som Guds fjende. 

Eller mener I, det er tomt, hvad skriften 

siger? Nej, ganske misundeligt længes 

den ånd, han har indpodet i os – dog 

skænker han desto større nåde. Derfor si-

ger den: Gud står den stolte imod, men den 

ydmyge viser han nåde.   

 

Om ydmyghed 
7. Så underlæg jer da Gud, men stå djæ-

velen imod, så han flygter fra jer. Kom 

nærmere Gud, så vil han komme nær-

mere til jer. Rens jeres hænder, forbry-

dere! Gør jeres hjerter rene, vægelsindede! 

I skal jamre og sørge og græde – jeres lat-

ter skal vendes til sorg, jeres glæde til 

tungsind. Nej, ydmyg jer overfor Gud, så 

vil han ophøje jer. 

Tal ikke ned til hinanden, kære brødre. 

Den, som taler ned til sin bror, eller som 

dømmer sin bror, taler ned til loven – ja, 

han dømmer loven, og hvis du dømmer lo-

ven, handler du ikke efter loven, men er 

selv blevet dommer. Der er dog kun én 

lovgiver og dommer – han, som kan både 

frelse og ødelægge. Hvem er så du, der 

dømmer dit medmenneske? 

 

Tag nu de, som siger: I dag eller i morgen 

vil vi tage ind til byen og blive der et år. Vi 

vil gøre forretninger og tjene penge. Men I 

aner jo intet om i morgen – hvad der sker 

i jeres liv. I er jo blot en damp, der kom-

mer til syne en lille stund, inden den er 

 

434 Transskribering af det hebraiske  תואבצ, der be-
tyder ’hærskarer’ – sandsynligvis af engle. 

væk. I stedet burde I sige: Om Gud vil, og 

vi lever, så vil vi gøre dette og hint. Nu pra-

ler I ligefrem i jeres hovmod, men den 

slags praleri er af det onde. Han, der ken-

der til at gøre det gode, men ikke gør det 

– for ham er det en synd. 

 

Eller tag de rige – I skal græde og jamre 

over de ulykker, der kommer over jer. Je-

res rigdom er rådnet op – jeres klæder ædt 

op af møl. Jeres guld og sølv er rustet op 

–  

rusten skal være et vidnesbyrd imod jer, 

som vil æde jeres kød som ild. 

I har samlet skatte til de sidste dage. Hør 

her, lønnen til arbejderen, der har høstet 

dine marker – den, du har holdt tilbage – 

råber til Himlen – nødråbene fra høstfol-

kene har nået Gud Sabaoths434 ører. 

I levede i nydelse på jorden – et vellystent 

liv. Jeres hjerter har I fedet op, som var 

det slagtedag. Den retfærdige har I for-

dømt og dræbt – han kan ikke stille noget 

op mod jer. 

 

Vær tålmodige! 
8. Vær derfor tålmodige, brødre, indtil vor 

Herres genkomst. Se, hvordan bonden af-

venter jordens vidunderlige frugt med tål-

modighed indtil forårsregnen og efterårs-

regnen kommer. Vær også I tålmodige! 

Styrk jeres hjerter, for vor Herres gen-

komst er rykket nær. 

Brødre, I må ikke knurre mod hinanden, 

for at I ikke skal blive dømt. Hør, domme-

ren står allerede for døren. 

Kære brødre, tag som eksempel på at lide 

ondt og på tålmodighed profeterne, der 

talte i Guds navn. Læg mærke til, hvordan 

’Hærskarers Herre’ blev en fast betegnelse for Gud 
Herren.  
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vi anser dem, der har holdt ud, for velsig-

nede. I har hørt om Jobs435 udholdenhed, 

og I har set konklusionen fra Gud – hvor-

dan Gud er fuld af nåde og barmhjertig-

hed. 

Men frem for alt, kære brødre, sværg al-

drig! hverken ved Himlen eller ved jorden 

eller med nogen anden ed. Jeres ja skal 

være ja og jeres nej skal være nej, så I ikke 

falder under dom.  

 

9. Lider nogen iblandt jer ondt, bør han 

bede – er nogen ved godt mod, bør han 

synge salmer. Er nogen iblandt jer syg, 

bør han tilkalde forsamlingens ældste, 

som bør bede over ham efter at have sal-

vet ham med olie i vor Herres navn. Så vil 

den hengivne bøn redde den syge, og vor 

Herre vil oprejse ham. Har han begået 

svigt, skal det tilgives ham.  

Bekend jeres svigt for hinanden og bed for 

hinanden, så I kan blive helbredt. En ret-

færdigs alvorlige bøn formår meget. 

Elias var en mand af samme natur som 

os, og han bad alvorligt om, at det ikke 

skulle regne, så det regnede ikke på jor-

den i tre et halvt år. Så bad han igen, og 

Himlen gav regn, så jorden frembragte sin 

frugt.  

Kære brødre, hvis nogen af jer viger bort 

fra sandheden, og nogen så fører ham til-

bage, så fortæl ham, at den, som har om-

vendt en forbryder fra hans fejlslagne vej, 

vil frelse hans liv fra døden og dække over 

en mængde svigt…436 

 

 

 

 

435 Skikkelse beskrevet i Jobs Bog. Offer for et 
væddemål mellem Gud og Satan. 

 

 

  

436 Det er, som om der mangler en slutning 
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Brevet fra Judas 
 

Til de elskede i Gud vor fader og de kaldede, som er forblevet i Jesus Kristus - fra Judas, 

Jesus Kristus’ slave og Jakobs bror.  

Barmhjertighed og fred være med jer. Må kærligheden brede sig! 

 

Elskede! Under opbydelsen af al min omhu med at skrive til jer om vor fælles frelse, fandt 

jeg det nødvendigt at skrive til jer med en formaning om at kæmpe alvorligt for den hengi-

venhed, som en gang for alle er blevet skænket de hellige. 

Der er nemlig nogen, der har sneget sig ind, som for længst er blevet udset til fordømmelse 

– ugudelige mennesker, som udnytter vor Guds nåde til hovmodighed og fornægter vores 

eneste hersker og herre Jesus Kristus. 

Jeg vil gerne minde jer om – vel vidende at I har fået det at vide en gang for alle – at da 

Gud havde frelst sit folk ud af Egypten, tilintetgjorde han bagefter dem, der ikke hengav 

sig tillidsfuldt til ham. Selv de engle, som ikke holdt fast i deres eget domæne, men forlod 

deres plads, holder han lænket for altid i mørket indtil dommen på den store dag. Som 

Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som de andre hengav sig 

til utugt og gik efter fremmed kød, er sat som eksempel, idet de led en evig straf med ild.   

Ikke desto mindre drømmer de om at besmitte deres legemer, tilsidesætte myndigheder og 

bespotte de højtærede. Selv ærkeenglen Mikael turde ikke udtale en bespottelig dom, den-

gang han diskuterede med djævelen om Moses’ legeme, men sagde bare: Gud straffe dig! 

Disse mennesker derimod, bespotter ting, de intet kender til. Hvad de derimod instinktivt 

fatter på linje med de umælende dyr – ja, dermed ødelægger de sig selv. 

Arme mennesker! For de gik Kains veje – de fór i Bileams vildfarelse efter belønning - gik 

til grunde i Koras oprør.  

2. De er de undersøiske skær ved jeres kærlighedsmåltider. Hensynsløst holder de gilde 

sammen, mens de blot sørger for sig selv. Vandløse skyer båret omkring af vindene – ef-

terårstræer uden frugt, dobbelt døde, oprykket med rode. Havets vilde bølger, der opkaster 

deres egen skam – omvandrende stjerner – for evigt bestemt til bælgsort nat. 

Det var også dem, Enok - det syvende menneske efter Adam – prædikede om, da han sagde:  

Hør, Gud kom med sine myriader af hellige for at afholde dom over alle og straffe alle de 

ugudelige for de ugudelige gerninger, de har gjort og for alle de hårde ord, de har talt imod 

ham, de ugudelige forbrydere. 

De er vredladne og klynkende, mens de følger deres eget begær. Med munden udtaler de 

overmodige ord, mens de smigrer folk for egen vindings skyld.  

 

3. Men I, mine elskede! Husk den fortælling, som for længst blev fortalt af vor Herre Jesus 

Kristus’ apostle – hvordan de fortalte jer, at i den sidste tid skal der komme spottere, der 

følger deres egne ugudelige begæringer. Det er dem, der skaber splid – de er sjælemenne-

sker, åndløse personer. 



 

347 

 

 

Men I, mine elskede! som opbygger jer selv i den helligste hengivenhed, mens I beder i 

hellig ånd - hold fast i Guds kærlighed, mens I venter på vor Herre Jesus Kristus til evigt 

liv. 

Vær barmhjertige imod dem, der tvivler – befri dem fra den fortærende ild. Vær tilbagehol-

dende med barmhjertighed mod andre, så I endog afskyr det tøj, der er besmittet af deres 

krop.437 

Ham, der kan vogte jer fra fald og kan fremstille jer udadlelige for Hans guddomsglans med 

glæde – vores eneste Gud og befrier gennem Jesus Kristus vor Herre – ham være ære og 

storhed, magt og myndighed før alle tider, nu, og i al evighed. Amen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

437 Egentlig: ’kød’. 
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Ifølge Johannes 
 

Dette er Jesus Kristus’ åbenbaring – den, 

Gud skænkede ham, for at han kunne 

vise sine slaver, hvad der snart skal ske. 

Han sendte den gennem sin engel, der 

fremstillede den for sin slave, Johannes, 

som har bevidnet Guds fortælling og Je-

sus Kristus’ vidnesbyrd, sådan som han 

oplevede det. 

Velsignet være oplæseren og de, som hø-

rer den profetiske fortælling og er op-

mærksomme på det, som er nedskrevet i 

den, for tiden er nær. 

 

 

Fra Johannes til de syv forsamlinger i 

Asien. 

Nåde være med jer og fred fra den Gud, 

som er, og som var, og som kommer - fra 

de syv ånder, der står for hans trone og 

fra Jesus Kristus, det troværdige vidne, 

den førstefødte blandt de døde og herske-

ren over jordens konger.  

Ham, der elsker os, og som forløser os fra 

vore svigt gennem sit eget blod og gør os 

til et kongerige af præster for sin Gud og 

far – ham være ære og herredømme i evig-

hedernes evigheder. Amen! 

Se, han kommer med skyerne,  

og hvert øje skal se ham –  

selv de, som har gennemboret ham –  

og alle jordens folk skal jamre over hans 

komme.  

Sådan er det!438 Amen! 

Det er mig, der er alfa og omega –  

begyndelse og afslutning –  

siger Jahve vor Gud, der styrer alt –  

han, som er, og som var, og som kommer. 
 

438 Egentlig bare ’ja!’ (nai). 

 

Åndsmeddelelsen på Patmos 
2. Jeg, Johannes, jeres bror, som er fælles 

med jer både om trængslerne og om Riget 

– ja, i udholdenheden i Jesus - jeg opholdt 

mig på øen Patmos som følge af Guds for-

tælling og vidnesbyrdet om Jesus. På Her-

rens dag kom ånden over mig, og jeg hørte 

bagved mig en høj stemme, der lød som en 

trompet: 

”Skriv ned i en bog, hvad du ser,” sagde 

den, ”og send den til de syv forsamlinger i 

Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyratira, 

Sardes, Filadelfia og Laodikea.” 439 

Jeg vendte mig om for at se den stemme, 

der talte med mig, og da så jeg syv gyldne 

lysestager, og midt blandt lysestagerne så 

jeg en, der lignede en menneskesøn, iført 

en lang kjortel og med et gyldent bælte om 

livet. Hans hoved og hår var hvidt som 

den hvide uld – ja, hvidt som sne, og hans 

øjne var som flammende ild. Hans fødder 

var som bronze, der gløder i ovnen og 

hans stemme lød som mange vand-

strømme. I sin højre hånd holdt han syv 

stjerner, og ud af hans mund fremgik et 

skarpt tveægget sværd. Hans ansigt var 

som solen, der skinner i al sin kraft. 

Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fød-

der som død. Han lagde sin højre hånd på 

mig og sagde: 

”Du skal ikke være bange! Det er mig, der 

er begyndelsen og afslutningen – jeg er 

den levende. Jeg var død, og se nu bare, 

jeg lever i al evighed. Nøglerne til døden og 

til Hades har jeg.  

Skriv nu ned, hvad du har set – det, som 

er, og det, som skal ske efter dette. 

439 Alle sammen byer i det nuværende vestligste 
Tyrkiet. Dengang i den romerske provins Asien. 
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Her er hemmeligheden bag de syv stjer-

ner, du så i min højre hånd og de syv 

gyldne lysestager: De syv stjerner er de 

syv forsamlingers engle og de syv lysesta-

ger er de syv forsamlinger. 

 

Til de syv forsamlinger 
3. Skriv til min engel for forsamlingen i 

Efesos: 440  

Dette siger han, som holder de syv stjer-

ner i sin højre hånd – han, som går om-

kring midt blandt de syv gyldne lysesta-

ger: 

Jeg kender til din møje og dit besvær og 

din udholdenhed. Jeg ved, at du ikke kan 

fordrage de onde – at du har udfordret 

dem, der kalder sig selv for apostle, skønt 

de ikke er det, og du opdagede, at de var 

løgnere. Ja, du har udholdenhed, og du 

har døjet meget på grund af mit navn 

uden at blive træt. 

Men jeg har det imod dig, at du har svigtet 

din første kærlighed. Husk på, hvor du 

kommer fra. Vend om og udfør de tidligere 

gerninger. Hvis ikke kommer jeg over dig 

og flytter din stage fra dens plads – hvis 

du altså ikke vender om. 

Men det skal du have, at du afskyr niko-

laitternes441 gerninger. Det gør jeg også! 

Den, som har ører, han høre, hvad ånden 

siger til forsamlingerne.  

Den, som sejrer, ham vil jeg give lov til at 

spise af Livets træ,442 som står i Guds pa-

radis. 

 

 

440 Egentlig ’Forsamlingens engel’. 
441 Muligvis en fraktion i de tidlige kristne forsam-
linger i Lilleasien, Antagelig bifaldt nikolaitterne, 
at kristne deltog i hedenske kultsammenkomster 
som led i det normale samfundsliv. Navnet henvi-
ser til Nikolaos, en af de syv hellenistiske ledere, 

4. Skriv til min engel for forsamlingen i 

Smyrna:  

Dette siger Den første og Den sidste – han, 

som døde og dog lever: 

Jeg kender til din trængsel og din fattig-

dom – og dog er du rig – og jeg kender også 

spotten fra dem, der siger om sig selv, at 

de er judæere, skønt de ikke er det, men 

snarere er medlemmer af Satans syna-

goge. 

Vær ikke bange for den kommende li-

delse. Se, djævelen vil kaste nogle af jer i 

fængsel for at prøve jer, så I vil få trængsel 

i ti dage. Vær trofaste indtil døden, så vil 

jeg skænke dig livets sejrskrans. 

Den, som har ører, han høre, hvad ånden 

siger til forsamlingerne.  

Den, som sejrer, skal aldrig lide uret ved 

den anden død. 

 

5. Skriv til min engel for forsamlingen i 

Pergamon:  

Dette siger han, som holder det skarpe 

tveæggede sværd: 

Jeg ved, hvor du bor – lige dér, hvor Sa-

tans trone står. Men du holder fast ved 

mit navn og har ikke fornægtet min tro-

fasthed – end ikke i Antipas’ dage – mit 

trofaste vidne, som blev dræbt hos jer, 

hvor Satan selv bor. 

Dog har jeg lidt imod, at du huser nogen, 

som holder fast ved Bileams lære. Det var 

ham, der underviste Balak i at lægge fæl-

der for Israels sønner, så de spiste afguds-

ofre og horede. 443 Således huser også du 

nogen, der på samme måde holder fast 

der omtales i Fortællingen om apostlene. (7). Han 
blev i senere kirkelig tradition beskyldt for kætteri. 
442 Der er to ’forbudte’ træer i Paradisets have. Li-
vets træ, som giver evigt liv, mens Kundskabens 
træ giver kundskab om godt og ondt. (Se 1. Mose-
bog). 
443 Se 4. Mosebog 31,16. 
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ved nikolaitternes lære. Så vend om! Hvis 

ikke kommer jeg snart over dig. Jeg skal 

føre krig mod dem med mundens sværd. 

Den, som har ører, han høre, hvad ånden 

siger til forsamlingerne.  

Den, som sejrer, ham vil jeg skænke af 

den skjulte manna, og jeg vil skænke ham 

en hvid sten, og på stenen er der skrevet 

et nyt navn, som ingen kender, undtagen 

ham, der får den. 

 

6. Skriv til min engel for forsamlingen i 

Thyatira: 

Dette siger Guds søn - han, hvis øjne er 

som flammende ild – hvis fødder er som 

det blanke kobber: 

Jeg kender til dit arbejde og din kærlig-

hed, din trofasthed, din hjælpsomhed og 

din udholdenhed. Jeg ved, at dine seneste 

gerninger er flere end de første. 

Men jeg har det imod dig, at du affinder 

dig med kvinden Jesabel,444 som kalder 

sig selv for profet, og som lærer og forfører 

mine slaver til hor og til at spise afguds-

ofre. Jeg gav hende tid til at omvende sig, 

men hun ønsker ikke at omvende sig fra 

sit utugtige liv. 

Hør her, jeg kaster hende om på lejet, og 

de, der horer med hende, kaster jeg ud i 

stor trængsel, hvis ikke de vender om fra 

hendes gerninger – ja, jeg vil vitterligt 

dræbe hendes børn. 

Alle forsamlingerne skal vide, at det er 

mig, der ransager nyrer og hjerter, og jeg 

skal betale jer hver især efter jeres gernin-

ger. 

Men til jer, de øvrige i Thyatira, som ikke 

fører denne lære, og som bekendt ikke har 

lært Satans dybder at kende, vil jeg sige: 

Jeg pålægger jer ikke yderligere byrder, 

 

444 Se 1. Kongebog 18-19. 

end dem, I allerede har. Hold fast ved det, 

indtil jeg kommer. 

Den, som sejrer, og som er opmærksom 

på mine gerninger til det sidste, ham vil 

jeg give magt over folkene. Han skal vogte 

dem med en jernstav som lertøj, der knu-

ses -ganske som også jeg har fået til op-

gave af min far. Ja, selve morgenstjernen 

vil jeg skænke ham. 

Den, som har ører, han høre, hvad ånden 

siger til forsamlingerne. 

7.  Skriv til min engel for forsamlingen i 

Sardes: 

Dette siger han, som holder Guds syv ån-

der og de syv stjerner: 

Jeg kender til dit arbejde. Det hedder sig, 

at du lever – og dog er du død! Vågn nu op 

og hold fast i det sidste, der er ved at dø, 

for jeg har ikke fundet dit arbejde fyldest-

gørende for min Guds ansigt. 

Husk på, hvordan du tog det, du hørte, til 

dig. Vær opmærksom – ja, vend om! Hvis 

ikke du vågner op, vil jeg komme som en 

tyv, og du vil aldrig vide, i hvilken time jeg 

kommer over dig.  

Dog har du ganske få navne i Sardes, som 

ikke har svinet deres klæder til. De skal 

vandre sammen med mig i hvide klæder. 

De er de værdige. 

Den som sejrer, skal således iføre sig 

hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans 

navn af Livets Bog. Nej, jeg vil anerkende 

hans navn for min fars og hans engles an-

sigt. 

Den, som har ører, han høre, hvad ånden 

siger til forsamlingerne. 

 

8. Skriv til min engel for forsamlingen i Fi-

ladelfia: 
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 Dette siger den hellige – den sande, som 

holder Davids nøgle, der åbner, hvor in-

gen lukker og lukker, hvor ingen åbner. 

Jeg kender til dit arbejde. Se, jeg har sat 

en åben dør foran dig, som ingen kan 

lukke, fordi din kraft er svag – og dog har 

du hørt efter min fortælling og aldrig for-

nægtet mit navn. 

Hør her. Jeg giver dig nogle fra Satans sy-

nagoge, som påstår om sig selv, at de er 

judæere, skønt de ikke er det, men løg-

nere. Men jeg skal sørge for, at de kommer 

og tilbeder dig for dine fødder. De skal 

vide, at det er mig, der elsker dig. 

Fordi du lyttede til fortællingen om min 

udholdenhed, vil jeg også lytte til dig i prø-

velsens time, som snart kommer over hele 

jorden for at prøve dem, der bor på jorden. 

Jeg kommer snart. Hold fast i det, du har, 

så ingen skal stjæle din sejrskrans. 

Den, som sejrer, ham vil jeg gøre til en 

søjle i min Guds tempel, og han skal al-

drig mere komme udenfor. Jeg vil skrive 

min Guds navn på ham og navnet på min 

Guds by – det nye Jerusalem, som kom-

mer ned fra Himlen – fra min Gud og mit 

nye navn. 

Den, som har ører, han høre, hvad ånden 

siger til forsamlingerne. 

 

9. Skriv til min engel for forsamlingen i 

Laodikea: 

Dette siger Amen – det trofaste og sande 

vidne – begyndelsen på Guds skaberværk: 

Jeg kender til dit arbejde, at du hverken 

er kold eller varm. Gid du var enten kold 

eller varm. Nuvel, fordi du er lunken og 

hverken varm eller kold, er jeg ved at ka-

ste op over dig. Fordi du påstår: ’Jeg er rig 

og har vundet rigdom og mangler ikke no-

get,’ og ikke fatter, at du er miserabel og 

elendig – ja, krumbøjet, blind og nøgen - 

så vil jeg råde dig til at købe guld hos mig, 

der er lutret i ild, så du kan blive virkelig 

rig – og hvide klæder til at tage om dig, så 

din nøgenheds skam ikke skal blive kendt 

– ja, øjensalve til at smøre på dine øjne, så 

du kan se. Jeg tugter og opdrager dem, jeg 

holder af. Så vær brændende lidenskabe-

lig og vend om! 

Hør her, jeg står ved døren og banker på. 

Hvis nogen hører min stemme og åbner 

døren, vil jeg gå ind til ham og holde nad-

ver med ham og han med mig. 

Den, som sejrer, vil jeg give lov til at sætte 

sig med mig på min trone, ligesom også 

jeg har sejret og sat mig sammen med min 

far på hans trone. 

Den, som har ører, han høre, hvad ånden 

siger til forsamlingerne. 

 

For Himlens trone 
10.  Herefter kunne jeg se, og tænk, der 

var en dør åbnet i Himlen, og den stemme, 

jeg hørte tidligere, ligesom en trompet, 

talte til mig: 

”Kom herop,” lød det, ”så skal jeg vise dig, 

hvad der må ske herefter.” 

I samme øjeblik blev jeg henført i ånden, 

og se, der stod en trone i Himlen og en, 

der sad på tronen. Den, der tronede, så 

ud som jaspissten og sarder, og der var en 

regnbue rundt om tronen, der så ud som 

smaragd. Omkring tronen stod der 24 tro-

ner, og på tronerne sad der 24 gamle iført 

hvide klæder og med guldkroner på hove-

det. 

Fra tronen udgår lyn og stemmer og tor-

den, og foran tronen står der syv bræn-

dende fakler, der er som Guds syv ånder. 

Foran tronen er der også ligesom et glas-

hav, der minder om iskrystal. Midt for 
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tronen og rundt om tronen er der fire le-

vende væsner fulde af øjne både fortil og 

bagtil. Det første væsen var som en løve – 

det andet som en ungtyr – det tredje væ-

sen havde ligesom et menneskeansigt, og 

det fjerde var som en flyvende ørn. Disse 

fire væsner havde hver især seks vinger. 

Udenpå og indvendigt er de fulde af øjne 

og uophørligt, dag og nat, siger de: 

”Hellig, hellig, hellig  

er Gud Jahve, altets hersker –  

han, som var, som er og som kommer!” 

Hver gang disse væsner vil give ære og 

hæder og tak til ham, der sidder på tronen 

– han, som lever i evighedernes evigheder 

– falder de 24 gamle ned for ham, der tro-

ner, og de tilbeder ham, der lever i evighe-

dernes evigheder. De kaster deres kroner 

hen foran tronen, mens de siger: 

”Værdig er du, vor Herre og Gud  

til at modtage ære og hæder og magt,  

fordi du har skabt alle ting.  

Ved din vilje var de til –  

ja, ved den blev de skabt.” 

 

Bogrullen 
11. Nu så jeg en bogrulle i den højre hånd 

på ham, der sad på tronen. Den var be-

skrevet indeni og udenpå forseglet med 

syv segl. Jeg så en vældig engel, der med 

kraftig røst forkyndte: 

”Hvem er værdig til at åbne bogrullen og 

til at bryde dens segl?” 

Men ingen i Himlen eller på jorden eller 

under jorden formåede at åbne bogrullen 

eller se i den.  

Jeg græd højt, fordi ingen blev fundet 

værdig til at åbne bogrullen eller studere 

den, men så siger en af de gamle til mig: 

”Græd ikke! For se, løven af Judas 

stamme – af Davids rod – har sejret, så 

han kan åbne bogrullen og dens syv segl. 

12. Så opdagede jeg, at midt for tronen, 

midt blandt de fire væsner og midt blandt 

de gamle stod der et lam. Det var som 

slagtet og havde syv horn og syv øjne. Det 

er Guds syv ånder, der er udsendt i hele 

verden. Nu kom det hen og modtog bogen 

af hans højre hånd – af ham, der sidder 

på tronen.  

Da det havde modtaget bogrullen, faldt de 

fire levende væsner og de 24 gamle ned for 

lammet – hver med en citar og gyldne 

skåle fyldt med røgelse - det er de helliges 

bønner. Nu synger de en ny sang: 

”Værdig er du til at modtage bogrullen  

og åbne dens segl, 

for du blev slagtet,  

og til Gud har du købt dem med dit blod - 

folk fra hver en stamme  

og hvert et sprog –  

mennesker fra hver nation –  

ja, hvert et folkeslag. 

Dem gjorde du til et kongerige for vor Gud 

– ja, de skal være præster og konger på jor-

den.” 

 

Jeg så og så, og så hørte jeg en røst af 

mange engle rundt om tronen og de le-

vende væsner og de gamle. Deres antal 

var myriader af myriader – tusinder af tu-

sinde og de sagde med høj røst: 

”Værdigt er lammet – det slagtede – 

til at modtage magt og rigdom,  

visdom og styrke,  

hæder og ære og velsignelse.” 

Og hver en skabning i Himlen og på jor-

den og under jorden og på havet og alt i 

dem hørte jeg sige: 

”Til den, der sidder på tronen 
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og til lammet: 

Velsignelse, hæder, ære og styrke 

i evighedernes evigheder.” 

”Amen!” sagde de fire levende væsner, og 

de gamle faldt ned og tilbad. 

 

Seglene brydes 
13. Jeg så videre, hvordan lammet brød et 

af de syv segl, og jeg hørte ét af de levende 

væsner sige med tordenrøst: 

”Kom!” 

Se, da så jeg en hvid hest, og den, der sad 

på den, havde en bue. Der blev givet ham 

en krone, og han drog sejrrig ud til sejr. 

14. Da det så brød det andet segl, hørte 

jeg det andet levende væsen sige: 

”Kom!” 

Så kom en anden – en ildrød hest – og til 

den, der sad på den, blev det befalet at 

fjerne al fred fra jorden, så de kunne 

slagte hinanden. Der blev givet ham et 

stort sværd. 

15. Da det så brød det tredje segl, hørte 

jeg det tredje levende væsen sige: 

”Kom!” 

Se, da så jeg en sort hest, og den, der sad 

på den, havde en vægt i sin hånd. Så hørte 

jeg ligesom en stemme midt blandt de fire 

levende væsner, der sagde: 

”Et mål hvede for en denar. Tre mål byg 

for en denar. Men olien og vinen må du 

ikke skade.” 

16. Da det så brød det fjerde segl, hørte 

jeg en stemme fra det fjerde levende væ-

sen, der sagde: 

”Kom!” 

Se, da så jeg en bleggrøn hest, og han, 

som sad på den - hans navn var Død, og 

Hades fulgte med ham. Han fik tilladelse 

til at dræbe en fjerdedel af jorden med et 

langt sværd, med sult og død og ved jor-

dens vilde dyr. 

 

17. Dengang det brød det femte segl, op-

dagede jeg nedenunder alteret sjælene af 

dem, der var blevet dræbt på grund af 

Guds fortælling og på grund af det vidnes-

byrd, de gav. Nu råbte de med høj røst: 

”Hvor længe endnu, høje Herre – du hel-

lige og sanddru – vil du undlade at dømme 

og straffe dem, der bor på jorden, for vores 

blod?” 

Så fik de hver en hvid klædning, og det 

blev fortalt dem, at de skulle hvile endnu 

en liden stund, indtil tallet på deres med-

slaver og deres brødre, som skulle slås 

ihjel ligesom de selv var blevet det, var 

blevet opfyldt. 

 

18. Jeg så også, da det brød det sjette 

segl, så der opstod et stort jordskælv – ja, 

solen blev sort som en hårsæk, og hele 

månen blev som blod. Himlens stjerner 

faldt til jorden, og det var som figentræet, 

der afkaster de umodne frugter, når det 

rystes af stærke vinde. Himlen forsvandt, 

som en bogrulle, der rulles sammen, så 

alle bjerge og øer blev rykket op fra deres 

sted. Jordens konger og stormænd, hær-

førerne og de rige og stærke – ja, slave så-

vel som fri løb i skjul i bjergenes huler og 

klipper. Og de råber til bjergene og til klip-

perne: 

”Fald ned over os og skjul os for hans an-

sigt, som sidder på tronen og for lammets 

vrede – for dagen for deres voldsomme 

vrede er kommet – og hvem kan så bestå?” 
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Udvælgelsen 
Bagefter så jeg fire engle stå ved jordens 

fire hjørner, mens de holdt igen på de fire 

vinde, for at det ikke skulle blæse på jor-

den eller på havet eller på noget træ. Jeg 

så en anden engel, der steg op fra solop-

gangen med den levende Guds segl, og 

han råbte med høj røst til de fire engle, 

som havde til opgave at ødelægge jorden 

og havet: 

”Ødelæg ikke jorden eller havet eller træ-

erne, før vi har beseglet vor Guds slaver 

på deres pander!” 

 

19. Jeg hørte så antallet på de beseglede:  

144.000 beseglede fra alle stammer 

blandt Israels sønner: 

af Judas stamme 12.000  

af Rubens stamme 12.000  

af Gads stamme 12.000  

af Asers stamme 12.000  

af Naftalis stamme 12.000  

af Manasses stamme 12.000  

af Simeons stamme 12.000   

af Levis stamme 12.000   

af Issakars stamme 12.000   

af Zebulons stamme 12.000 

af Josefs stamme 12.000  

af Benjamins stamme 12.000 beseglede. 

 

20. Nu opdagede jeg, at der var en skare 

så stor, at ingen formåede at tælle den. 

Fra alle folk og stammer og nationer og 

sprog stod de foran tronen og foran lam-

met iført hvide klæder og med palmegrene 

i hænderne. Så råbte de med høj røst: 

”Vor befrielse skyldes vor Gud, som sidder 

på tronen - og lammet!” 

Alle englene stod i en rundkreds omkring 

tronen sammen med de gamle og de fire 

 

445 Egentlig: slå sit telt op over dem. 

levende væsner, og de faldt ned foran tro-

nen på deres ansigter, mens de tilbad Gud 

således: 

”Amen! Velsignelse og ære, visdom og tak, 

hæder, magt og styrke tilkommer vor Gud 

i evighedernes evigheder! Amen!” 

Så var der en af de gamle, der sagde til 

mig: 

”Disse mennesker, som er iført hvide klæ-

der - hvem er de, og hvor kommer de fra?” 

”Min Herre, du ved det selv,” sagde jeg til 

ham. 

”Det er dem, der kommer ud af den store 

trængsel,” sagde han, ”de har vasket de-

res klæder, så de blev hvide i blodet fra 

lammet. Derfor står de nu foran Guds 

trone og dyrker ham dag og nat i hans 

tempel, og han vil tage bolig445 iblandt 

dem. De skal hverken sulte eller tørste 

mere. Solen skal ikke falde i dem så lidt 

som nogen hede. For lammet, der står 

midt foran tronen, skal være deres hyrde. 

Han skal lede dem til livets kilder, og Gud 

selv vil aftørre hver tåre af deres øjne.” 

 

Det syvende segl 
21. Dengang det så brød det syvende segl 

blev det stilhed i Himlen i henved en halv 

time. Jeg så, hvordan de syv engle, der 

står for Guds ansigt, blev givet syv trom-

peter. Så kom der en anden engel, der stil-

lede sig ovenpå alteret med et røgelseskar 

af guld. Han modtog en masse røgelse, så 

han kunne tilføre den til alle de helliges 

bønner på det gyldne alter foran tronen. 

Og røgen steg op fra røgelserne med de 

helliges bønner fra englens hånd – op 

foran Guds ansigt. Ja, englen fik røgelses-

karret, som han fyldte med ilden fra alte-

ret. Så kastede han det mod jorden, så der 
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opstod torden og stemmer og lyn og jord-

skælv. 

 

De syv engle 
Så gjorde de syv engle med de syv trom-

peter sig klar til at blæse i trompet.  

22. Nu blæste den første, og der kom hagl 

og ild blandet med blod. Det blev kastet 

mod jorden, så en tredjedel af jorden ned-

brændte, en tredjedel af træerne blev 

brændt af sammen med alt græs. 

23. Så blæste den anden engel, og noget, 

der lignede et stort brændende bjerg, blev 

kastet i havet, så en tredjedel af havet blev 

til blod, og en tredjedel af de skabninger, 

der levede i havet, døde, mens en tredjedel 

af skibene blev ødelagt. 

24. Da den tredje engel blæste, faldt der 

en stor stjerne ned fra Himlen. Den 

brændte som en fakkel, og den faldt på en 

tredjedel af floderne og kilderne. Stjer-

nens navn var Absint, så en tredjedel af 

vandet blev til absint. Mange mennesker 

døde på grund af vandet, der var blevet 

giftigt. 

25. Og den fjerde engel blæste i trompet. 

Da blev tredjedelen af solen, tredjedelen af 

månen og af stjernerne ramt, så en tred-

jedel af dem formørkedes. En tredjedel af 

dagen kunne derfor ikke ses – ligeså med 

natten. 

Jeg så fremdeles, og så hørte jeg en enlig 

ørn, der fløj midt på Himlen. Den råbte 

med høj røst: 

”Forbandet, forbandet, forbandet være 

dem, der bor på jorden”.  

 

Nu kommer de sidste tre trompetstød fra 

de tre engle, der skal til at trompetere. 

 

26.  Nu blæste den femte engel. Da så jeg 

en stjerne fra Himlen, der var faldet til jor-

den, og den blev givet nøglen til afgrun-

dens brønd. Da den åbnede afgrundens 

brønd, steg der røg op af brønden ligesom 

røg fra en stor oven, så solen og luften blev 

formørket af røgen fra brønden. Fra røgen 

kom der græshopper ud over jorden, og de 

fik samme styrke som jordens skorpioner. 

De fik at vide, at de ikke måtte skade 

græsset på jorden – ej heller noget grønt 

eller nogen træer – kun mennesker, som 

ikke bar Guds segl på deres pander. De 

fik også at vide, at de ikke måtte dræbe 

dem – nej, de skulle pine dem i fem må-

neder, og deres pine var som smerten fra 

en skorpion, når den stikker et menneske. 

I den tid vil mennesker søge døden uden 

at finde den – ja, de skal længes efter at 

dø, men døden undflyr dem. 

Disse græshopper lignede heste, der var 

gjort klar til krig. På deres hoveder sad li-

gesom kroner, der lignede guld, og deres 

ansigter lignede menneskeansigter. De 

havde langt hår som kvinder og tænder 

som løver. Deres brystpanser var som 

jernbrynjer, og lyden af deres vinger var 

som lyden af stridsvogne og mange heste, 

der galopperer i krig. De har også haler li-

gesom skorpioner med brodde, og i deres 

haler findes styrken til at lemlæste men-

nesker i de fem måneder.  

Som konge har de over sig afgrundens en-

gel. Hans navn er på hebraisk Abaddon og 

på græsk er hans navn Apollyon. 

 

Nu er den første forbandelse til ende, men 

se, der kommer endnu to forbandelser ef-

ter denne. 
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27. Så blæste den sjette engel i sin trom-

pet. Da hørte jeg én stemme fra de fire 

horn på det gyldne alter foran Guds an-

sigt, og den sagde til den sjette engel, som 

holder trompeten: 

”Løs de fire engle, som står bundne ved 

den store flod Eufrat!” 

Så blev de løst, de fire engle, som var be-

redt til netop denne time, denne dag, 

denne måned og dette år med det formål 

at dræbe en tredjedel af menneskeheden. 

Antallet på rytterhærene var to gange ti 

tusinde gange ti tusinde. Jeg hørte selv 

deres tal. 

Således så jeg hestene i mit syn, og deres 

ryttere havde ildrøde, sorteblå og svovl-

gule brynjer. Hestenes hoveder var som 

løvehoveder, og ud af deres mund står der 

ild og røg og svovl. Af disse tre plager – 

ilden, røgen og svovlen fra deres mund – 

blev en tredjedel af menneskeheden 

dræbt. 

Hestenes styrke sidder jo i munden og 

også i halen. Deres haler er nemlig lige-

som slanger med hoveder, og med dem 

anretter de stor skade. 

Resten af menneskeheden – de, som ikke 

blev dræbt ved disse plager – ja, de om-

vendte sig ikke fra deres hænders værk, 

så de aldrig mere skulle tilbede dæmo-

nerne og afgudsbillederne af guld og sølv 

og kobber eller dem af sten og træ, som 

hverken kan se eller høre eller gå. Nej, de 

omvendte sig ikke fra deres myrderier el-

ler deres heksekunster – fra deres horen 

eller deres røverier. 

 

28. Nu så jeg en anden vældig engel, der 

kom ned fra Himlen, indhyllet i en sky. 

Regnbuen var over hans hoved, hans an-

sigt var som solen og hans fødder som 

søjler af ild. I sin hånd havde han en lille 

åben bogrulle. 

Han satte sin højre fod på havet og den 

venstre på landjorden, og så råbte han 

med høj røst – ganske som en løve brøler. 

Da han havde råbt, talte de syv tordener 

med egne stemmer. Da så de syv tordener 

havde talt, skulle jeg til at skrive ned, men 

jeg hørte en stemme sige fra Himlen: 

”Forsegl hvad de syv tordener sagde – 

skriv det ikke ned!” 

Den engel, som jeg havde set stå på havet 

og på landjorden, løftede sin højre hånd 

lige til Himlen og svor ved ham, som lever 

i evighedernes evigheder – han som 

grundlagde Himlen og alt, hvad der er i 

den, landjorden og alt, hvad der er på den 

og havet med alt, hvad der er i det – at der 

ikke skal være mere tid. Nej, i de dage, 

hvor den syvende engels røst lyder – når 

han skal til at trompetere – så er også 

Guds mysterium fuldbyrdet – det, han 

forkyndte for sine egne slaver, profeterne. 

Nu hørte jeg igen den stemme tale med 

mig, som jeg havde hørt fra Himlen: 

”Gå hen og tag den åbne bogrulle, der er i 

hånden på den engel, som står på havet 

og på landjorden!” sagde den. 

Så gik jeg hen til englen og bad ham om 

at give mig den lille bogrulle. 

”Tag den og spis den.” sagde den til mig, 

”du vil få ondt i maven, men i din mund 

vil den være sød som honning.” 

Jeg modtog så den lille bogrulle af englens 

hånd, og jeg spiste. Den var sød som hon-

ning i munden på mig, men da jeg havde 

spist den, fik jeg ondt i maven. 

 

29. ”Du skal prædike på ny,” sagde de så 

til mig, ”for mange nationer, folkeslag og 

mange sprog og konger.” 
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Så gav de mig et rør ligesom en stav og 

sagde: 

”Rejs dig og opmål Guds tempel med alte-

ret og med dem, der holder gudstjeneste i 

det. Men hold forgården derude udenfor – 

den skal du ikke opmåle, for den blev 

skænket folkene, og de skal trampe rundt 

i den hellige by i 42 måneder.  

 

30. Så vil jeg tillade mine to vidner, at de 

skal prædike i 1260 dage iført sække. De 

er de to oliventræer og de to lysestager, 

der står for jordens herres ansigt. Hvis no-

gen vil skade dem, udgår der ild fra deres 

mund, som fortærer deres fjender. Ja, 

hvis nogen vil skade dem på den måde, 

må han dræbes. De har magt til at lukke 

Himlen, så der ikke falder regn i de dage, 

de prædiker – ja, de har magt til at for-

vandle vandene til blod og til at ramme 

jorden med alle mulige plager så ofte, de 

måtte ønske det. 

Men når de så har fuldført deres vidnes-

byrd, så vil Dyret, som kommer op fra af-

grunden, gå i krig mod dem – det vil be-

sejre dem og slå dem ihjel. Deres lig vil 

ligge på det brede torv i den store by – den 

by, som i ånden kaldes for Sodoma eller 

Egypten – dér, hvor også deres Herre blev 

korsfæstet. Fra nationer og stammer af 

forskellige sprog og folkeslag skal man be-

tragte deres lig i tre og en halv dag. De til-

lader ikke, at deres lig bliver begravet. 

Og på jorden glæder beboerne sig inderligt 

over dem – ja, de fryder sig og sender ga-

ver til hinanden, fordi disse to profeter 

havde pint dem, der boede på jorden.” 

31. Men så efter de tre og en halv dage 

kom livets ånd fra Gud ind i dem, og de 

rejste sig op, så der kom stor frygt over 

dem, der overværede det. Samtidig hørte 

de en høj røst fra Himlen, der råbte: 

”Kom herop!” 

Så steg de op til Himlen i Skyen, mens de-

res fjender så på det. 

I samme stund kom der et stort jord-

skælv, så en tiendedel af byen faldt sam-

men. I dette jordskælv blev 7000 navn-

kundige mennesker dræbt, mens de øv-

rige blev forfærdede og gav Himlens Gud 

æren for det. 

Den anden forbandelse er til ende. Se, den 

tredje forbandelse kommer snart. 

 

32. Nu blæste den syvende engel, og der 

lød kraftige stemmer i Himlen, som sagde: 

”Kongedømmet over verden tilhører vores 

Herre og hans Salvede, og han skal herske 

i evighedernes evigheder.” 

De 24 gamle, der sad på deres troner for 

Guds ansigt, faldt på deres ansigter og til-

bad Gud. 

”Vi takker dig, Herre Gud, altets hersker,” 

sagde de, ”du, som er og som var – fordi 

du har påtaget dig din vældige magt og 

har tiltrådt dit kongedømme. Folkene blev 

vrede, men så kom din vrede, og tiden op-

randt, hvor de døde skulle dømmes, og 

hvor der skulle betales løn til dine slaver 

profeterne, til de hellige og til dem, som 

viser ærefrygt mod dit navn – de små såvel 

som de store. Det blev tid til at ødelægge 

dem, der ødelægger jorden. 

 

Den fødende kvinde og dragen 
33. Nu blev Guds tempel i Himlen åbnet, 

og Pagtens Ark kunne ses i hans tempel, 

mens der kom lynglimt og stemmer og tor-

den, jordskælv og et enormt haglvejr. 

Nu kom et stort tegn til syne i Himlen: en 

kvinde, iført solen, mens månen var 
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under hendes fødder. På hendes hoved 

var der en krans af tolv stjerner. Hun var 

højgravid, og hun skriger i fødselsveer - i 

smerten ved at føde. 

Samtidig kom et andet tegn til syne i Him-

len – se, det var en kæmpestor ildrød 

drage med syv hoveder og ti horn og med 

syv diademer ovenpå hovederne. Dens 

hale trak en tredjedel af Himlens stjerner 

ned og kastede dem til jorden. Så stillede 

dragen sig foran kvinden, der skulle til at 

føde, så når hun fødte sin søn, kunne den 

fortære ham. 

Og hun fødte en søn – det drengebarn, 

som skal vogte alle folkene med sin jern-

stang – og hendes barn blev bortrykket til 

Gud og til hans trone, mens kvinden flyg-

tede ud i ørkenen, hvor Gud har gjort et 

sted klar til hende, så man kan sørge for 

hende der i 1260 dage. 

 

34. Nu blev der krig i Himlen. Mikael og 

hans engle gik til kamp mod dragen. Også 

dragen gik til kamp sammen med sine 

engle, men de magtede det ikke, så deres 

plads fandtes ikke længere i Himlen.  

Således blev den store drage kastet ned – 

den ældgamle slange, som kaldes Djæve-

len eller Satan, som forfører hele jorden, 

blev kastet til jorden, og hans engle sam-

men med ham. 

Så hørte jeg en høj stemme i Himlen, der 

sagde: 

”Nu tilhører frelsen, magten og Riget vor 

Gud, og myndigheden tilhører hans sal-

vede. For vore brødres anklager er styrtet 

ned – han, som anklager vore brødre for 

Guds ansigt dag og nat, er styrtet ned. Ja, 

de har selv besejret ham i kraft af lam-

mets blod og i kraft af deres vidnesbyrd. 

De elskede ikke deres eget liv, så døden 

blev deres lod. Så derfor: Fryd jer alle 

himle og de, som bor i dem. Ve jorden og 

havet! For Djævelen steg ned til jer, og 

han er voldsomt vred vel vidende, at hans 

tid er knap.” 

 

35. Da nu dragen indså, at den var blevet 

kastet til jorden, begyndte den at jage 

kvinden, der havde født drengebarnet. Så 

blev den store ørns to vinger givet til kvin-

den, så hun kunne flyve til ørkenen – til 

hendes sted, der hvor man sørgede for 

hende i tre og en halv tid – borte fra slan-

gens ansigt. 

Så sendte slangen en vandflod ud af sin 

mund efter kvinden, for at floden skulle 

rive hende med sig. Men jorden hjalp 

kvinden – ja, jorden åbnede sin mund og 

opslugte den vandflod, som dragen havde 

sendt ud af sin mund. 

Nu blev dragen virkelig vred på kvinden. 

Den gik bort derfra for at føre krig mod 

resten af hendes afkom – mod dem, som 

holder Guds bud, og som kender Jesus’ 

vidnesbyrd. 

 

Det store Dyr 
35. Jeg stod på stranden ved havet. Der 

så jeg et Dyr stige op af havet. Det havde 

ti horn og syv hoveder og ovenpå hornene 

sad der ti diademer. På hovederne sad der 

blasfemiske navne. Det dyr, jeg så, var en 

panter med fødder som en bjørns og med 

en mund som en løve. Dragen gav den nu 

sin styrke og sin trone og dermed en væl-

dig magt. 

Et af dyrets hoveder var ligesom slagtet til 

døde, men dets dødelige sår blev lægt. 

Hele jorden fulgte nu undrende efter Dy-

ret, mens man tilbad dragen, fordi den 

gav magten til dyret. De tilbad også Dyret: 
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”Hvem kan måle sig med Dyret - hvem 

kan føre krig mod det?” sagde de. 

Nu fik det mund og mæle, så det kunne 

tale store ord og bespottelser, og det fik 

lov til at virke i 42 måneder. Så åbnede 

det munden til bespottelser mod Gud – 

bespottelser mod hans navn og hans bolig 

– ja, mod dem, der bor i Himlen. Det fik 

lov til at føre krig mod de hellige og besejre 

dem, så det fik magt over alle stammer og 

nationer, sprog og folk. 

Alle, der bor på jorden, skal tilbede det, 

medmindre hans navn er indskrevet i Li-

vets Bog siden verdens grundlæggelse – 

det slagtede lams bog. 

Hvis nogen har ører, så hør efter! 

Den, der fører andre i fængsel, kommer 

selv i fængsel. Den, der dræber med svær-

det, skal selv falde for sværdet. Nu hand-

ler det om de helliges udholdenhed og 

hengivenhed. 

 

Det andet Dyr 
37. Nu så jeg et andet Dyr komme op af 

jorden. Det havde to horn ligesom et lam, 

men det talte som en drage. Det udøver al 

det første dyrs magt for dets ansigt, så det 

får jorden og dem, der bor på den, til at 

tilbede det første dyr, hvis dødelige sår 

blev lægt. Samtidig gør det store tegn og 

får ild til at fare ned fra Himlen til jorden 

lige foran menneskene. Ja, det forfører 

dem, der bor på jorden, på grund af de 

tegn, det fik lov til at gøre foran Dyret, og 

det siger til dem, at de skal lave et billede 

af Dyret, der blev slået med sværdet og al-

ligevel levede. Derpå fik det magt til at give 

billedet af dyret ånd, så det kunne tale og 

sørge for, at de, som ikke tilbad billedet af 

Dyret, skulle dø. Så får det alle – små som 

store, rig som fattig, slave som fri til at 

lave en tatovering på deres højre hånd el-

ler i panden, så ingen kan købe eller 

sælge, hvis ikke man har tatoveringen 

med Dyrets navn eller dets navns tal. 

38. Nu gælder det om at være vis: 

Lad den, der har forstand, 

udregne betydningen af Dyrets tal,  

for tallet er et menneskeligt tal. Det er 

666. 

 

De udvalgte 
39. Jeg så og så, og da så jeg lammet stå 

på Zionbjerget og sammen med det var 

der 144.000 med lammets og dets fars 

navn skrevet på deres pander. Jeg hørte 

en stemme fra Himlen. Det var som lyden 

af mange vandløb samtidig med lyden af 

bragende torden – ja, den stemme, jeg 

hørte, var som citarspillere, der spillede 

på deres citar. Nu synger de en ny sang 

foran tronen – foran de fire levende væs-

ner og foran de gamle, men ingen kunne 

lære sangen, undtagen de 144.000, som 

er løskøbt fra jorden. Det er dem, der er 

jomfruer, for de er ikke blevet besmittet 

med kvinder, og de følger lammet, hvor 

end det går. De er blevet løskøbt fra men-

neskene som en første høst for Gud og for 

lammet. I deres mund findes ikke løgn. De 

er de ulastelige. 

 

Englene 
40. Jeg så også en anden engel, der fløj 

midt i Himlen, mens den forkyndte den 

evige gode nyhed til dem, der bor på jor-

den – ja, til ethvert folk og stamme – sprog 

og nation. Med høj stemme sagde den: 

”Frygt Gud og giv ham ære, for afgørel-

sens time er kommet. Ja, tilbed ham, der 

har skabt himmel og jord og hav og van-

denes kilder!” 
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41. Endnu en anden engel fulgte efter den 

og sagde: 

”Faldet – ja, faldet er Babylon, den mæg-

tige – hende, der har fået alle folkeslag til 

at drikke vinen fra hendes liderlige utugt. 

 

42. Endnu en engel – den tredje – fulgte 

efter dem og sagde med høj røst: 

”Hvis nogen tilbeder Dyret og dets billede  

og får lavet tatoveringen på sin pande eller 

hånd,  

da skal han selv smage vinen med Guds 

harme,  

der er blandet ufortyndet i hans vredes 

bæger.  

Han skal blive pint med ild og svovl  

for de hellige engles og for lammets ansigt.  

Røgen fra deres pine stiger op  

i evighedernes evigheder,  

de får ingen ro hverken dag eller nat,  

de, der tilbeder Dyret og dets billede.  

Sådan går det dem,  

der får tatoveret dets navn på sig.” 

 

Nu gælder det de helliges udholdenhed –  

de, som holder fast ved Guds bud og Je-

sus’ hengivenhed. 

 

Så hørte jeg en stemme fra Himlen, der 

sagde: 

”Velsignet være de døde –  

de, som fra nu af dør i Herren!” 

”Ja,” svarer ånden, ”de skal få hvile fra de-

res møje og besvær, for deres gerninger 

går med dem.” 

 

Høsten 
43. Jeg så fremdeles, og se nu: en hvid 

sky. Der er en, der sidder på den – en, der 

ligner en menneskesøn med guldkrone på 

 

446 Egentlig: 1600 stadier. 

hovedet og med en skarp segl i hånden. 

Nu kom der en anden engel ud af templet, 

som råbte med høj røst til ham, der sad 

på skyen: 

”Udsend din segl og høst!  

Høstens time er kommet.  

Jordens høst er fuldmoden.” 

Så kastede han, som sad på skyen sin 

segl over jorden, og jorden blev høstet. 

 

Persen 
44. Nu kom en anden engel ud fra templet 

i Himlen. Han havde også selv en skarp 

segl. Endnu en engel kom ud fra alteret. 

Han havde magt over ilden, og han sagde 

med høj røst til ham, der havde den 

skarpe segl: 

”Udsend din skarpe segl  

og saml jordens vinklaser ind,  

for dens druer er modne.” 

Så kastede englen sin segl over jorden og 

samlede druerne fra jordens vinstok og 

kastede dem i Guds vredes store perse. Så 

blev persen trampet udenfor byen, og der 

kom blod ud af persen – det gik helt op til 

hestenes bidsler i en strækning på over 

300 kilometer.446 

 

Sejrshymnen 
45. Så så jeg et andet tegn i Himlen – stort 

og forunderligt. Jeg så syv engle med de 

sidste syv plager, for i dem fuldendtes 

Guds vrede. 

Så så jeg noget, der lignede et glashav, der 

var blandet med ild, og jeg så de sejrende 

fra kampen med Dyret og dets billede og 

fra navnets tal stående på glashavet med 

Guds citarer. Nu synger de Moses’ sang – 

Guds slave – og lammets sang: 
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”Store og forunderlige er dine værker,  

Herre, Gud, der styrer alt!  

Retfærdige og sande er dine veje,  

du folkenes konge! 

Hvem må ikke frygte dig, Herre – 

og ære dit navn? 

Kun du er hellig, 

når nu alle folkene vil komme 

og tilbede for dit ansigt – 

Ja, dine retfærdige gerninger 

er nu blevet åbenbaret.” 

 

Bagefter så jeg, at der blev åbnet for tem-

plet med vidnesbyrdets telt i Himlen. Ud 

derfra kom nu de syv engle med de syv 

plager fra templet. De var iført skinnende 

rent linned med guldbælter spændt om li-

vet. Et af de fire levende væsner gav de syv 

engle syv guldskåle, der var fulde af Guds 

lynende vrede – han, der lever i evigheder-

nes evigheder. 

Og templet blev fyldt med røgen fra Guds 

stråleglans og fra hans vælde, så ingen 

kunne gå ind i templet, før de syv plager 

fra de syv engle var fuldført. 

 

De syv plager 
46. Nu hørte jeg en høj røst fra templet, 

der sagde til de syv engle: 

”Tag afsted og hæld de syv skåle med 

Guds lynende vrede ud over jorden!” 

Så kom den første engel ud og hældte sin 

skål ud over jorden. Da udbrød der væ-

skende og ondartede bylder på de menne-

sker, der havde Dyrets tatovering og på 

dem, der tilbad dets billede. 

 

47. Da den anden engel hældte sin skål i 

havet, blev det til blod som fra en afdød, 

så alt det levende liv, der var i havet, døde. 

 

48. Den tredje engel hældte nu sin skål i 

floderne og i vandets kilder, så det blev til 

blod. Da hørte jeg vandenes engel sige: 

”Retfærdig er du, som er, og som var – du 

den hellige – fordi du har dømt således. 

For de har spildt helliges og profeters 

blod, så du har givet dem blod at drikke. 

Det fortjener de!” 

Og jeg hørte en stemme fra alteret svare: 

”Ja, Herre Gud, der styrer alt. Sande og 

retfærdige er dine domme!” 

 

49. Nu hældte den fjerde engel sin skål ud 

over solen, så den fik magt til at brænde 

menneskene med ild. Og menneskene 

blev brændt under den stærke hede, 

mens de forbandede Guds navn, fordi han 

havde forårsaget disse plager – nej, de om-

vendte sig aldrig og gav ham æren. 

 

50. Så hældte den femte engel sin skål ud 

over Dyrets trone, så dets rige blev for-

mørket, og de bed sig i tungen af smerte. 

Men stadig forbandede de Himlens Gud 

på grund af deres smerte og deres sår, og 

de omvendte sig aldrig fra deres gernin-

ger. 

 

51. Og den sjette engel hældte sin skål ud 

over den store flod Eufrat, så den blev ud-

tørret. Dermed kunne vejen beredes for 

kongerne fra solens opgang. 

Da så jeg, at der ud af dragens mund, ud 

af Dyrets mund og ud af den falske profets 

mund kom tre urene ånder, der så ud som 

frøer. Det er dæmoniske ånder, der udfø-

rer tegn og som drager ud og besætter alle 

jordens konger for at kalde dem sammen 

til krigen på Guds, altets herskers, store 

dag. 
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Se, den dag kommer som en tyv. Lykkelig 

den, der våger den dag og har tøj på krop-

pen, så han ikke skal gå nøgen omkring, 

og folk må se hans skam. 

Så kaldte de dem sammen på det sted, der 

på hebraisk kaldes Harmagedon.447 

 

52. Nu hældte den syvende engel sin skål 

ud i luften, og der lød en kraftig røst fra 

templet, fra tronen: 

”Det er fuldbragt!” 

Så kom der lynglimt, stemmer og torden, 

og der kom et stort jordskælv, som der 

ikke havde været magen til, siden menne-

skene beboede jorden. Så stort var det 

jordskælv. Så stort så den store by blev 

splittet i tre dele og folkenes byer faldt. 

Selv Babylon, den store by, glemte Gud 

ikke at give vinbægeret med sin lynende 

vrede og harme. Hver en ø forsvandt, selv 

bjerge fandtes ikke længere. 

Samtidig kom der hagl ned fra Himlen 

over menneskene – store som talenter.448 

Og menneskene forbandede Gud for pla-

gen med haglene, for det var en overor-

dentlig voldsom plage. 

 

Horen på dyret 
53. Nu kom en af de syv engle med de syv 

skåle hen og talte til mig: 

”Kom, så skal jeg vise dig dommen over 

den store hore, der sidder ovenpå mange 

vande. Jordens konger har horet med 

hende – ja, de, som bor på jorden, blev 

fulde af hendes horevin.” 

Så førte han mig i ånden bort til ørkenen, 

og der så jeg en kvinde, fuld af blasfemi-

ske navne. Hun sad på et skarlagenrødt 

dyr, der havde syv hoveder og ti horn. 

 

447 Dvs. Megiddos Bjerg 
448 Ca. 20 kg.! 

Kvinden var klædt i purpur og skarlagen 

og var forgyldt med guld og ædelsten og 

perler. Hun havde et bæger af guld i hån-

den, fyldt med modbydeligheder og uren-

heder fra hendes horen. På hendes pande 

var der skrevet et navn – et mysterium: 

’Babylon, den store – mor til jordens horer 

og modbydeligheder.’ 

Jeg opdagede, at kvinden var beruset af 

de helliges blod og af Jesus’ vidners blod, 

og jeg undrede mig umådeligt over at se 

hende.  

54. Så spurgte englen: 

”Hvorfor undrede du dig? Nu skal jeg for-

tælle dig mysteriet om kvinden og det dyr, 

der bærer hende – det med de syv hoveder 

og ti horn. Dyret, som du så, var og er 

ikke. Det skal til at stige op af afgrunden, 

men det går bort til ødelæggelse. De, som 

bor på jorden, skal undre sig – alle de, 

hvis navne ikke er indskrevet i Livets Bog 

fra verdens grundlæggelse - når de opda-

ger, at dyret var og ikke er, og alligevel vil 

være til stede.” 

(Nu gælder det om at have en forstand 

med visdom). 

”De syv hoveder er syv høje, som kvinden 

sidder på. Det svarer til syv konger. De 

fem er faldet – én er der, en anden er 

endnu ikke kommet, og når han kommer, 

skal han kun være der kort tid. Dyret – 

det, som var og ikke er – er også selv en 

ottende konge, og dog én af de syv. Det går 

bort til ødelæggelse.  

De ti horn, du så, er ti konger, som endnu 

ikke har fået kongemagt, men de får myn-

dighed som konger i én time sammen med 

dyret. De har kun én tanke: at skænke de-

res magt og myndighed til dyret. De vil 
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føre krig mod lammet, men lammet vil be-

sejre dem, for det er Herrernes Herre og 

Kongernes Konge. De, som er sammen 

med det, er de kaldede, de udvalgte og tro-

faste.” 

Han sagde endvidere til mig: 

”De vande, du så, hvor horen sidder, er 

nationer og skarer, folkeslag og sprog. De 

ti horn, du så, og selve dyret, de vil afsky 

horen. De vil lægge hende øde og nøgen – 

hendes kød vil de æde og brænde hende 

ned med ild. 

For Gud har indgivet dem i deres hjerter 

at udføre hans plan – at udføre én plan: 

nemlig at give deres kongedømme til dy-

ret, indtil Guds fortællinger bliver fuldbyr-

dede. Kvinden, du så, er den store by, som 

har herredømmet over jordens konger.” 

 

Babylons fald 
55. Herefter så jeg en anden engel komme 

ned fra Himlen med vældig magt, så jor-

den blev oplyst af hans stråleglans. Han 

råbte med stærk stemme: 

”Faldet, ja, faldet er Babylon, den store. 

Nu er hun opholdssted for smådæmoner 

– et skjulested for alskens uren ånd – en 

rede for skidne fugle og for alle urene og 

afskyelige dyr. Alle folkene har drukket af 

hendes liderligheds horevin, alverdens 

konger har horet med hende, og alverdens 

storkøbmænd har beriget sig ved hendes 

umådeholdne luksusliv.” 

Så hørte jeg en anden stemme fra Himlen: 

”Kom ud, mit folk! – forlad hende, så I ikke 

skal have lod og del i hendes forbrydelser 

og ikke få del i hendes plager. For hendes 

forbrydelser har hobet sig op lige til Him-

len, hvor Gud ikke har glemt hendes uret-

færdigheder. Giv hende igen med samme 

 

449 Indisk krydderi. Ordet betyder egentlig ’fejlfri’ 

mønt – ja, giv dobbelt igen i forhold til 

hendes gerninger. Skænk dobbelt til 

hende i det drikkebæger, hun selv skæn-

kede op. Ligeså meget som hun har for-

herliget sig selv og levet i luksus, så giv 

hende tilsvarende i smerte og sorg!  

Hun siger godt nok ved sig selv: Jeg sidder 

som dronning, enke er jeg ikke, og aldrig 

skal jeg møde sorg. Netop derfor vil pla-

gerne ramme hende på én og samme dag: 

død og sorg og sult – ja, nedbrændes til 

grunden skal hun, for stærk er Herren – 

den Gud, som har dømt hende. 

 

Da skal alverdens konger, der har horet 

med hende og levet i luksus med hende, 

græde højlydt og slå sig selv over hende, 

når de ser røgen fra hendes bål. Langt 

borte står de på grund af angsten for hen-

des veer, mens de råber: Ak og ve, du 

store by, Babylon – den stærke by – for på 

blot én time blev din dom fuldbyrdet. 

 

Også alverdens storkøbmænd græder og 

sørger over hende, fordi ingen længere kø-

ber deres varer af guld og sølv og ædelsten 

og perler – af linned og purpur og silke og 

skarlagen – af velduftende træ og alle mu-

lige elfenbensting og ting af det kostbare-

ste træ – af malm og jern og marmor – ka-

nel og amomon,449 salveolie og libanon-

træ, vin og olivenolie – det fineste mel og 

korn og lastdyr og kvæg, heste og vogne – 

ja, mennesker med hud og hår og sjæl. 

Frugten af din sjæls lidenskab har du mi-

stet – alle de strålende og lækre ting gik 

tabt for dig, og man skal aldrig mere finde 

dem. 

Disse storkøbmænd, der har beriget sig i 

kraft af hende, vil stille sig langt borte af 
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angst for hendes veer, mens de græder 

højlydt og sørgende råber: Ak og ve den 

store by, som var iklædt fint linned og 

purpur og skarlagen, forgyldt med guld og 

ædelsten og perler – for på blot én time er 

så stor en rigdom blevet tilintetgjort. 

 

Enhver styrmand – enhver som sejler af-

sted – ja sømænd, der arbejder på havet, 

stillede sig langt borte og råbte og skreg, 

da de så røgen fra hendes bål: Hvem 

kunne måle sig med den store by? Og de 

kastede jord på deres hoveder og råbte, 

mens de græd og sørgede: Ak og ve, den 

store by, i hvilken alle de, som havde 

skibe i søen, blev rige ved hendes pragt – 

på blot én time blev den lagt øde. 

 

Fryd dig over hende, Himmel sammen 

med alle de hellige og apostlene og profe-

terne, for Gud har fuldbyrdet jeres dom 

over hende, for det, hun har gjort ved jer.” 

 

Nu tog en vældig engel en sten op, der lig-

nede en møllesten, og kastede den i havet 

med ordene: 

”Således skal Babylon, den store by, styr-

tes ned for aldrig at findes mere. Lyden af 

citarspillere og musikere, fløjtespillere og 

trompetister skal aldrig mere høres i dig. 

Ingen håndværker fra noget håndværk 

skal mere findes i dig, og lyden af en mølle 

skal aldrig mere høres i dig. Lyset fra en 

lampe skal aldrig mere ses i dig, så lidt 

som brudens og brudgommens glade 

stemmer nogensinde skal høres mere – 

fordi alverdens stormænd var dine kræm-

mere – fordi alle folkeslag blev forført af 

din magi. I dig flød blodet fra profeter og 

hellige – ja, fra alverdens mange mord-

ofre.” 

Lovprisning 
56. Bagefter hørte jeg ligesom lyden fra en 

stor skare i Himlen, der sagde: 

”Halleluja! Frelse, stråleglans og magt til-

hører vor Gud, for sande og retfærdige er 

hans domme. Han har dømt den store 

hore, der ødelagde jorden med sin horen – 

han har krævet bod af hendes hånd for 

sine slavers blod.” 

For anden gang sagde de: 

”Halleluja! Røgen fra hende stiger op i 

evighedernes evigheder!” 

Så faldt de 24 gamle og de fire levende 

væsner ned og tilbad den Gud, der sad på 

tronen, mens de sagde: 

”Amen! Halleluja!” 

Og der lød en stemme fra tronen: 

”Pris vor Gud, alle hans slaver! Alle I - små 

som store - der frygter ham!” 

Så hørte jeg ligesom lyden af en stor 

skare, lyden af mange vandstrømme og 

samtidig som lyden af voldsom torden, der 

sagde: 

”Halleluja! For Herren – Gud, der styrer alt 

- er blevet konge.  

57. Lad os glæde os og juble og give ham 

æren, for lammets bryllup er oprundet – 

hans brud har gjort sig rede. Hun har fået 

lov til at iføre sig strålende rent linned – det 

linned, som er gjort af de helliges retfær-

dige gerninger.” 

”Skriv:” siger han så til mig, ”Velsignede 

er de, som er indbudt til lammets bryl-

lupsmiddag!” 

Og han sagde: 

”Dette er Guds sande fortælling.” 

Da faldt jeg ned for hans fødder for at til-

bede ham, men han sagde: 

”Lad være med det! Jeg er jo din og dine 

brødres medslave. Det er os, der skal 

vidne om Jesus. Nej, det er Gud, du skal 
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tilbede. Vidnesbyrdet om Jesus er jo selve 

ånden i profetien.  

 
Det store slag 
58. Nu så jeg Himlen åben, og se nu: en 

hvid hest med en trofast og sandfærdig 

rytter, der dømmer og fører krig med ret-

færdighed. Hans øjne er som flammende 

ild, og på hans hoved sidder mange dia-

demer. Hans navn er skrevet ned, men 

kun han selv kender det. Han er iført en 

klædning, der er dyppet i blod, og hans 

navn kaldes Guds fortælling. Himlens 

hære fulgte ham på hvide heste - iført rent 

hvidt linned. Der stikker et langt skarpt 

sværd ud af hans mund, som han kan 

ramme folkene med. Han skal selv vogte 

dem med en jernstav - ja, han skal selv 

træde vinpersen med Guds, altets her-

skers lidenskabelige vrede. På sin kappe 

har han på lænden skrevet et navn: Kon-

gernes Konge og Herrernes Herre. 

Jeg så en engel, der stod i solen, og han 

råbte med høj røst til alle de fugle, der fly-

ver oppe midt under Himlen: 

”Kom! Kom sammen til Guds store måltid, 

så I kan æde kødet af konger og kød af 

hærførere – de stærkes kød og kødet af he-

stene og deres ryttere – ja, kødet af alle - 

frie såvel som slaver – små såvel som 

store!” 

Da så jeg Dyret og alverdens konger med 

deres hære, som de havde samlet for at 

føre krig mod rytteren på hesten og hans 

hær. Og jeg så, hvordan Dyret blev grebet 

sammen med den falske profet, der havde 

udført tegnene foran det, hvormed han 

havde forført dem, der havde fået tatove-

ret Dyrets mærke og dem, der tilbad dets 

billede.  

Endnu mens de var i live, blev de begge 

kastet i ildsøen, der brænder med svovl. 

De øvrige blev dræbt med sværdet fra ryt-

teren på hesten – det sværd, der stak ud 

af hans mund. Alle fuglene blev mætte af 

deres kød. 

Djævelen bindes 
60. Jeg så nu en engel stige ned fra Him-

len med Afgrundens nøgle og med en stor 

lænke i hånden. Han overvandt Dragen – 

den ældgamle slange – Djævelen og Satan 

– og han lænkede ham i tusind år. Ja, den 

kastede ham i afgrunden, som den luk-

kede og forseglede over ham, så han ikke 

mere skulle forføre folkene, før de tusind 

år var gået. Herefter skal han løslades for 

en kort tid. 

 
Den store opstandelse 
61. Så så jeg nogle troner, som folk satte 

sig på, og de fik myndighed til at afsige 

dom. Da så jeg deres liv, som var blevet 

halshugget på grund af deres vidnesbyrd 

om Jesus og på grund af deres fortælling 

om Gud og også af dem, der aldrig tilbad 

Dyret eller dets billede og heller ikke blev 

tatoveret på pande eller hånd. De var ble-

vet levende igen og herskede sammen 

med Kristus i tusind år.  

62. Resten af de døde blev ikke levende 

igen, før de tusind år var gået.  

Dette er den første opstandelse.  

Velsignet og hellig er den, som deltager i 

den første opstandelse. Den anden død 

har ingen magt over dem – nej, de skal 

være Guds og Kristus’ præster og være 

konger sammen med ham i tusind år. 

 

Satans endeligt 
63. Når så de tusind år er gået, skal Satan 

løslades fra sit fængsel, og han skal gå ud 
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og forføre folkene ved jordens fire hjørner 

– Gog og Magog450 – for at samle dem til 

krig. Deres antal er som havets sand.  

De bredte sig ud over jordens flade, og de 

omringede de helliges lejr og den elskede 

by. Men så kom der ild ned fra Himlen, 

som fortærede dem. 

Djævelen selv blev - netop som han var 

ved at forføre dem – kastet ned i ild- og 

svovlsøen, hvor også Dyret og den falske 

profet var. Her skal de pines dag og nat i 

evighedernes evigheder. 

 

Dommen 
64. Nu så jeg så en stor hvid trone og ham, 

der sad på den. For hans ansigt må Him-

len og jorden flygte, så de ikke aner, hvad 

de skal stille op. Og jeg så de døde – store 

som små – stå foran tronen, mens bogrul-

ler blev åbnet. En anden bogrulle blev åb-

net. Det var Livets Bog. Så blev de døde 

dømt alt efter hvad der var skrevet i bog-

rullerne om deres gerninger. Også havet 

gav de døde tilbage – alle de, som var i det 

– ja, Døden og Hades gav dem, der var 

døde i dem tilbage, og de blev hver for sig 

dømt på deres gerninger. 

Så blev Døden og Hades kastet i ildsøen.  

Denne død er den anden død – altså ild-

søen. For hvis nogen ikke blev fundet be-

skrevet i Livets Bog, så blev han kastet i 

ildsøen. 

 

Alt er nyt 
65. Nu så jeg en helt ny Himmel og en helt 

ny jord. Den første Himmel og den første 

jord var nemlig blevet væk, og heller ikke 

havet var mere. Og den hellige by – Det ny 

Jerusalem – så jeg komme ned fra Himlen 

 

450 Hentyder måske til Gog af Magog i Ezekiels 
Bog kap. 38,1ff. 

– fra Gud selv – beredt som en brud, der 

er smykket for sin brudgom.  

Så hørte jeg en kraftig røst fra tronen: 

”Se, nu er Guds bolig blandt mennesker.  

Han skal bo sammen med dem,  

og de skal være hans eget folk –  

ja, Gud selv skal være sammen med dem  

som deres Gud. 

Han skal tørre hver tåre af deres øjne,  

og døden skal ikke være mere –  

ej heller sorg eller klageskrig eller smerte 

skal være mere, for det, som før var, er 

blevet væk.” 

66. Han, der sad på tronen, sagde så: 

”Hør her, jeg gør alting nyt!” 

Og han fortsatte: 

”Skriv! For denne fortælling er troværdig 

og helt igennem sand: Nu er det sket. Det 

er mig, der er alfa og omega – begyndelsen 

og enden. Jeg vil give af livets kilde ganske 

gratis451 til den, der tørster. 

Den, der sejrer, skal arve dette. Jeg vil 

være hans Gud, og han skal være min 

søn. 

Men de frygtsomme og de utro – de afsky-

elige mordere og horebukke – magikerne 

og afgudsdyrkerne og alle løgnerne – deres 

lod er søen, der brænder med ild og svovl 

– altså den anden død. 

 

Det ny Jerusalem  

67.  Nu kom en af de syv engle – dem, der 

havde de syv skåle fyldt med de sidste syv 

plager – hen og sagde til mig: 

”Kom, så skal jeg vise dig bruden – lam-

mets kone.” 

Så førte han mig i ånden op på et kæmpe-

mæssigt højt bjerg, hvor han viste mig den 

hellige by, Jerusalem, der kom ned fra 

451 Egentlig: som gave. 
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Himlen – fra Gud selv med Guds stråle-

glans. Hendes glans var som den kostba-

reste ædelsten – som jaspis, klar som kry-

stal. Hun havde en stor og høj mur med 

tolv porte. På portene står tolv engle, og 

der er skrevet navne på dem – navnene på 

Israels tolv stammer. Tre porte vender 

mod solopgangen – tre porte mod norden-

vinden – tre porte mod søndenvinden og 

tre porte mod solnedgangen. 

Bymuren havde tolv grundsten og på dem 

stod navnene på lammets tolv apostle. 

Han, der talte med mig, havde en måle-

stok – et gyldent rør, så han kunne op-

måle byen, dens porte og dens mur. Byen 

er firkantet - dens længde er som dens 

bredde. Så målte han byen med målestok-

ken til 12.000 stadier452 – lige stor i læng-

den og bredden og højden. Og han målte 

muren til at være 144 alen453 efter men-

neskemål, der er det samme som engle-

mål. Bymuren var lavet af jaspis og byen 

af rent guld som klart glas. Bymurens 

grundsten var smykket med alle mulige 

ædelsten: Den første grundsten med ja-

spis, den anden med safir, den tredje med 

khalkedon, den fjerde med smaragd, den 

femte med sardonyx, den sjette med sar-

der, den syvende med krysolit, den ot-

tende med beryl, den niende med topas, 

den tiende med krysopras, den ellevte 

med hyacint, den tolvte med ametyst. De 

tolv porte var tolv perler – hver eneste af 

portene var lavet af én perle. Byens hoved-

strøg var af rent guld som gennemsigtigt 

glas. 

Jeg så intet tempel i byen, for Gud Herren, 

altets hersker er selv dens tempel sam-

men med lammet. 

 

452 Ca. 2.300 km. 

Byen har intet behov for solen eller månen 

til at oplyse den, for Guds stråleglans op-

lyste den, mens lammet var dens lys. Ved 

dens lys færdes folkeslagene, og alverdens 

konger kommer ind i den med deres æres-

bevisninger. Dens porte lukkes aldrig om 

dagen, for dér bliver det aldrig nat. 

De vil føre folkenes æresbevisninger ind i 

den, men aldrig vil der komme noget ge-

ment eller afskyeligt ind i den eller nogen 

der begår skændsel eller bedrag eller løgn 

– kun de, der er skrevet op i Livets Bog – 

Lammets Bog. 

68. Nu viste han mig floden med Livets 

vand, der strålede som krystal. Den kom 

ud fra Guds og lammets trone, midt på 

byens hovedstrøg. På begge sider af floden 

stod Livets Træ, som bar tolv frugter. Hver 

måned gav det hver sin frugt, og træets 

blade var til helbredelse for folkene. 

Ingen forbandelse skal være mere, men 

Guds og lammets trone vil være i byen, og 

hans slaver vil tjene ham. De skal se hans 

ansigt, og hans navn skal stå på deres 

pander.  

Natten skal ikke være mere, og de har 

hverken brug for lampelys eller for solens 

lys, for Gud Herren vil lyse på dem, og de 

skal være konger i evighedernes evighe-

der. 

 

69. Så sagde han til mig: 

Denne fortælling er troværdig og fuldkom-

men sand, og Herren, profeternes ånders 

Gud, har udsendt sin engel for at vise sine 

slaver, hvad der snart skal ske.  

 

70. Hør her! Jeg kommer snart! Velsignet 

være han, der er opmærksom på denne 

bogs profetiske fortælling. Det var mig, 

453 Ca. 72 m. 
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Johannes, der hørte og så disse ting. Da 

jeg så havde hørt og set, faldt jeg ned for 

fødderne af den engel, der viste mig alt 

dette for at tilbede ham, men han sagde 

til mig: 

”Lad være med det! Jeg er jo din og dine 

brødres medslave – profeternes og dem, 

der holder fast i denne bogs fortællinger. 

Det er Gud, du skal tilbede.” 

 

Afslutning 
71. Og han siger til mig: 

”Du skal ikke forsegle denne bogs profeti-

ske fortællinger, for tiden er nær! Lad blot 

den, der gør uret, gøre det fremdeles, og 

lad den besudlede blive ved med at be-

sudle sig – lad den retfærdige fortsætte 

med sin retfærdighed og lad den hellige 

helliges endnu mere. 

Hør her, jeg kommer snart, og jeg har min 

belønning med mig for at betale enhver ef-

ter hans gerninger. Jeg er Alfa og Omega 

– den første og den sidste – begyndelsen 

og enden. 

Velsignet være de, der vasker deres lange 

klæder, så de kan få adgang til Livets Træ 

– så de kan komme ind i byen gennem 

portene. Udenfor findes hundene: magi-

kerne og horebukkene, morderne og af-

gudsdyrkerne – alle dem, der elsker og fa-

rer med løgn. 

Jeg, Jesus, sendte min engel for at vidne 

for jer om disse ting i forsamlingerne. Det 

er mig, der er af Davids rod og slægt – den 

lysende morgenstjerne.” 

Ånden og bruden siger ”Kom!” Lad også 

den, der lytter, sige ”Kom!” Lad den, der 

tørster, komme – ja, lad enhver, der øn-

sker det få Livets Vand ganske gratis. 

 

72. Jeg vidner for alle, der hører denne 

bogs profetiske fortællinger: Hvis nogen 

tilføjer noget til den, vil Gud påføre ham 

de plager, som er beskrevet i denne bog. 

Og hvis nogen fjerner noget fra denne 

bogs profetiske fortællinger, så vil Gud 

også fratage ham enhver andel i Livets 

Træ og i den hellige by, sådan som det er 

beskrevet i denne bog. 

Den, som vidner om dette siger:  

”Ja, jeg kommer snart! Amen!  

Kom, Herre Jesus!” 
 

 


