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Matteus: Jesus er jødenes konge 
Matteusevangeliet har nesten 130 henvisninger til Det gamle testamente og er derfor 
en fin overgang til Det nye testamente. Det passer derfor bra at det kommer først av 
evangeliene, og det er skrevet for å vise at Jesus oppfylte profetiene om Messias. 
Derfor kommer du til å se mange vers som sier at “slik skulle det ordet oppfylles som 
er talt gjennom profeten…” eller lignende. 

Man tror derfor at de fleste av leserne var jøder, trolig både jøder som trodde at Jesus 
var Messias og jøder som ikke gjorde det. En annen ting som tyder på jødiske lesere er 
at hele historien begynner med en slektstavle. Sånt er kanskje ikke det mest spennende 
for oss, men for jødene var det veldig viktig å vite bakgrunnen til Jesus og hvem han 
kom fra. Spesielt var det viktig å se om han faktisk var en etterkommer av David, slik 
Messias skulle være i følge Det gamle testamente. For det tredje brukes ofte 
“himmelriket” når Markus og Lukas bruker “Guds rike”, fordi jødene ofte unngikk å 
nevne Gud direkte og i stedet brukte andre ord for å vise respekt. 

Tradisjonelt har man ment at forfatteren var apostelen Matteus. Det er vanskelig å vite 
nøyaktig når evangeliet ble skrevet, men trolig en gang mellom år 55 og år 85 e.Kr. 

Spesielt for Matteusevangeliet: 

• I kapittel 5-7 finner vi Bergprekenen, den mest kjente talen til Jesus. 
• Den mest kjente versjonen av misjonsbefalingen (28,18-20). 
• Det mest “jødiske” evangeliet. 
• Inneholder flere profetsitater enn noen av de andre bøkene i NT. 



Markus: Jesus kom som en lidende tjener 
Det er en tradisjon helt tilbake til den tidligste kirke at Johannes Markus skrev dette 
evangeliet. Han var med på deler av den første misjonsreisen til Paulus (Apg 12,25; 
13,5; 13) og skal siden ha blitt en av Peters medarbeidere (1 Pet 5,13). 
Markusevangeliet er blitt kalt et sammendrag av Peters forkynnelse om Jesus.  

Det er flere ting som tyder på at Markus skrev til hedninger. For eksempel forklarer 
han jødiske skikker (7,2-4 og 15,42) og han oversetter noen arameiske ord til gresk 
(f.eks. 5,41 og 7,11). Han ser også ut til å vektlegge forfølgelse mer enn Matteus og 
Lukas (sammenlign f.eks. Matt 19,29 og Luk 18,29-30 med Mark 10,29-30). 
Tradisjonen sier at Markusevangeliet ble skrevet til kristne som ble forfulgt av keiser 
Nero etter at Roma brant i år 64. De kristne i byen fikk skylden for å ha startet 
brannen og ble forfulgt i fire år. Ifølge tradisjonen ble både Peter og Paulus drept i 
disse forfølgelsene. Mange mener derfor at Markus ble skrevet på 60-tallet for å 
oppmuntre de kristne i Roma.  

Spesielt for Markusevangeliet: 

• Det korteste evangeliet 
• Holdes ofte for å være det eldste av evangeliene 
• “Hemmeligheten om Messias”: I den første halvdelen vil ikke Jesus bli kjent 

som Messias, men et vendepunkt skjer når han spør disiplene “hvem sier folk 
at jeg er” i 8,27-29. 

 

Lukas: Jesus er for alle 
Lukasevangeliet er skrevet til Teofilus (1,3), og Lukas sier selv at hensikten er at 
Teofilus skal kunne vite at evangeliet er pålitelig (1,4). Både Lukasevangeliet og 
Apostlenes gjerninger nevner Teofilus, som kan ha vært “sponsoren” til Lukas. Men 
selv om bøkene er dedikert til ham, så er det likevel beregnet på et universelt 
publikum. Han forteller om alt det Jesus gjorde og lærte (Apg 1,1) og legger spesielt 
vekt på at Guds rike er for alle - spesielt hedninger, kvinner og samfunnets tapere. Han 
utelater typisk jødisk stoff og bruker “lærer” i stedet for “rabbi” og “syndere” i stedet 
for “hedninger” for å gjøre det mer forståelig utenfor jødiske områder. Lukas er også 
kjent for sine detaljer, og mange av dem har blitt bekreftet av arkeologiske 
oppdagelser og gitt Lukas troverdighet som en historisk kilde.  

Lukas fokuserer også på at Jesus kom for å lete etter de bortkomne og frelse dem. 
Eksempler på dette er lignelsene om sauen og sølvmynten i kapittel 15 og historien 
om Sakkeus i kapittel 19 (se spesielt 19,10).  

Lukasevangeliet har en geografisk struktur som peker mot Jerusalem. De tre første 
kapitlene kan vi kalle en prolog, deretter dreier det seg om hendelser i og rundt 
Galilea. I 9,51 leser vi at Jesus “vendte ansiktet mot Jerusalem”, og fra det verset er 
han på vei til Jerusalem. Han kommer dit i 19,28, og resten handler om den siste uka 



der. I “bind 2” (Apostlenes gjerninger) fortsetter historien med en struktur fra 
Jerusalem og utover til verdens ende.  

Tradisjonelt har man ment at forfatteren var legen Lukas (Kol 4,14), en medarbeider 
av Paulus. Lukasevangeliet kan ha blitt skrevet tidligst i år 62.  

Spesielt for Lukasevangeliet: 

• Peker geografisk mot Jerusalem 
• Det lengste og mest kronologiske evangeliet 
• Fortsetter i Apostlenes gjerninger 
• Ligner mer på et gresk-romersk historieverk enn de andre evangeliene 

 

Johannesevangeliet: Jesus er Guds Sønn 
Det fjerde evangeliet skiller seg ut fra de tre andre med å være mer “filosofisk”. Det er 
også skrevet en del senere, og det er vanlig å plassere det mellom år 85 og 95 e.Kr. På 
denne tiden var det et tydeligere skille mellom jøder som trodde på Jesus og jøder som 
ikke gjorde det. Fariseerne var nå alene om å være de religiøse lederne, og de kristne 
hadde trolig blitt utvist fra synagogene fordi de trodde på Jesus (9,22; 12,42; 16,2). 
Noe ser også ut til å ha skjedd med uttrykket “jødene”. Nå kalles alle motstanderne til 
Jesus “jødene”. Det brukes bare om religion og ikke om nasjonalitet lenger.  

Forfatteren nevner aldri navnet sitt og kaller seg bare “den disippelen som Jesus 
elsket” (21,20 og 24). Siden apostelen Johannes aldri nevnes ved navn, og døperen 
Johannes bare kalles “Johannes”, har tradisjonen vært at det er apostelen Johannes 
som er forfatteren og “den disippelen som Jesus elsket”.  

Johannes har i kirkekunst fått ørnen som symbol, på grunn av perspektivet i 
Johannesevangeliet - nemlig et slags “ovenfra og etterpå”-perspektiv (se 2,22; 3,24; 
7,39; 12,16). Han nevner i forbifarten hva som skjer senere, fordi leserne allerede 
kjenner historien godt.  

Han nevner 7 “Jeg er”-utsagn av Jesus og 7 høytider. Han har også plukket ut 7 tegn 
som Jesus gjør, men 20,30 sier at Jesus også gjorde mange andre tegn som ikke er 
nevnt i dette evangeliet. Her gir han også grunnen til at han skrev ned disse 7 tegnene, 
nemlig “for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen 
skal ha liv i hans navn.” (20,31).  

Det sies også ganske tydelig i Johannesevangeliet at Jesus er Gud (1,1-18; 5,18-26; 
8,58; 20,28). Dette kan være fordi det mot slutten av det første århundre oppstod en 
vranglære som ble kalt gnostisisme, og noen gnostikere lagde et skille mellom 
“Kristus” (som de mente var en slags kraft) og mennesket Jesus fra Nasaret. De mente 
at Jesus var et helt vanlig menneske som fikk Kristus “over seg” da han ble døpt. Rett 
før korsfestelsen forlot Kristus ham igjen, slik at det var bare ”mennesket Jesus” som 
døde. Johannes understreker at Jesus er Gud for å motsi gnostikerne som hadde 
misforstått Jesu natur.  



Ordet “tro” er gjentatt ca 100 ganger i Johannesevangeliet. Dette kan bl.a. være fordi 
gnostikerne trodde man ble frelst av å få åpenbaringer og spesiell kunnskap (kunnskap 
heter “gnosis” på gresk), ikke ved å tro, og at frelsen dermed ikke var for alle. Jesus 
gjør det klinkende klart at den som tror på ham skal bli frelst. 

 

Apostlenes gjerninger: Evangeliet løper løpsk 
Apostlenes gjerninger er skrevet av Lukas som en fortsettelse på Lukasevangeliet 
(Luk 1,3 og Apg 1,1). Det er skrevet tidligst i år 62, som er året historien slutter, men 
det kan også ha blitt skrevet senere.  

I Luk 24 sier Jesus at disiplene skal være vitner for folkeslagene (hedningene) om 1) 
hans død og oppstandelse og 2) omvendelse og tilgivelse (vers 46-48). Han sier også 
at de skal vente i Jerusalem til de får “kraft fra det høye” (vers 49). Dette tas opp igjen 
i Apg 1,4-5 og 1,8. Vers 8 er et nøkkelvers på flere måter enn at det forteller om 
kraftkilden (Den Hellige Ånd) og oppdraget (være vitner). Dette verset gir også en 
geografisk retning på oppdraget: Jerusalem - Judea - Samaria - jordens ender. Dette 
deler faktisk boka opp i tre hoveddeler: Kapittel 1-7 finner sted i Jerusalem og handler 
om hvordan jødene der tar imot evangeliet. 8,1 forteller at de kristne blir spredt 
omkring i Judea og Samaria, og i kapittel 8-12 handler det om hvordan samaritanerne 
(“halv-jøder”) tar imot evangeliet. I tredje del (kapittel 13-28) overtar Paulus etter 
Peter som nøkkelperson, geografien går utenlands til jordens ender, og nå er det 
hedningene som er publikum. Hedningemisjonen er en veldig viktig hendelse i 
Apostlenes gjerninger, og Peters besøk hos Kornelius i kapittel 10 repeteres derfor i 
kapittel 11 og nevnes igjen i kapittel 15.  

Lukas ønsker å fortelle hvordan Den Hellige Ånd bruker helt vanlige mennesker til å spre 
evangeliet over hele den kjente verden (Romerriket). Egentlig kunne kanskje boka hatt 
tittelen “Den Hellige Ånds gjerninger”, siden det er han som er den egentlige 
hovedpersonen. Han leder og guider disiplene slik Jesus gjorde i Lukasevangeliet.  

Apostlenes gjerninger forteller vår historie og identitet som menighet. Den åpne slutten 
gjør at vi godt kan se på oss selv som en fortsettelse av den samme historien, og 
oppdraget er heller ikke fullført i sin videste forstand. Vårt oppdrag er fortsatt å være 
vitner for alle folkeslag, og kraften kommer fortsatt fra Den Hellige Ånd. 

 

Romerbrevet: Ingen forskjell på jøder og hedninger i Kristus  
Romerbrevet har hatt en enorm innflytelse på kristen teologi og er et av de viktigste 
kristne skriftene som noensinne er blitt skrevet. Det har hatt stor betydning for flere i 
kirkens historie:  

• Oldkirkens store teolog Augustin kom til tro da han leste Romerne 
• Reformasjonen var et resultat av bl.a. Luthers oppdagelse av Rom 1,17 
• John Wesley ble frelst gjennom Luthers kommentar på Romerbrevet og stod 

for den metodistiske vekkelsen på 1700-tallet 



I Apg 18,2 leste vi at keiser Claudius forviste alle jøder fra Roma. Fra den romerske 
historikeren Suetonius vet vi at dette var pga “uroligheter forårsaket av Krestus”. 
Dette skjedde i år 49. De kristne ble fortsatt sett på som jøder og ble dermed utvist 
sammen med alle andre jøder. Da Nero ble keiser i år 54, fikk jødene komme tilbake 
til Roma igjen (se Rom 16,3 hvor Priskilla og Akvilas er tilbake), men i mellomtiden 
hadde menigheten blitt “hedningekristen” (1,5-6, 13; 11,13). Kristne jøder og kristne 
hedninger hadde ulike måter å uttrykke troen sin på, og dette førte til splittelse på noen 
områder (se spesielt kap. 14). Paulus skrev dette brevet rundt år 57, trolig fra Korint 
mot slutten av sin tredje misjonsreise, for å understreke at alle er like i Kristus og må 
leve i enhet.  

I tillegg til å forene de kristne i menigheten, kan brevet også ha fungert som 
forberedelse av et besøk av Paulus. Han har ennå ikke vært i Roma, men har planer 
om å besøke dem på vei til Spania (15,23-24). En tredje hensikt kan ha vært å forklare 
evangeliet grundig for dem. Det kan hende de ikke hadde fått slik undervisning fra en 
apostel ennå.  

Brevet er veldig strukturert, og det kan deles inn på denne måten: 

Kap 1-3: Alle er syndere  
• Kap 1: Hedninger er syndere  
• Kap 2: Jøder er syndere  
• Kap 3: Alle er syndere 

Kap 4-5: Alle blir frelst på samme måte  
• Kap 4: Abrahams rettferdighet  
• Kap 5: Nåden overvinner synden 

Kap 6-8: Alle helliggjøres på samme måte  
• Kap 6: Hedninger er døde for synden  
• Kap 7: Jøder er døde for loven  
• Kap 8: Ånden satte dem fri 

Kap 9-11: Guds forhold til jøder og hedninger  
• Kap 9: Guds utvelgelse  
• Kap 10: Alle frelst ved å påkalle hans navn  
• Kap 11: Guds sanne folk 

Kap 12-15: Anvendelse av disse sannhetene 

Kap 16: Hilsninger  

Romerbrevet tar for seg det grunnleggende i kristendommen og er veldig viktig for å 
forstå hva vi tror på. I tillegg er det en klar stemme for enhet blant kristne. Vi må 
akseptere at andre er forskjellige fra oss, men at vi likevel er frelst og helliggjort på 
akkurat samme måte. 

 

 



1 Korinterbrev: Gjør alt i kjærlighet  
Vi tror kanskje at de første kristne menighetene alltid var på rett spor og fungerte mye 
bedre enn våre menigheter i dag, men 1 Korinterbrev viser at det absolutt ikke var 
tilfelle. Noe av det som foregår i menigheten er ganske sjokkerende, og det er nok 
ikke uten grunn at Paulus nevner “omsorgen for alle menighetene” som toppen av 
kaka med vanskeligheter i 2 Kor 11,28. I Korint var det mye å ta fatt i, og dermed er 
det mye å få ut av det for oss.  

1 Korinterbrev er et veldig sammensatt brev, og vi har dermed en variert historisk 
bakgrunn å sette oss inn i. Derfor er det ikke alltid så lett å få tak i hva Paulus mener, 
så en studiebibel kan være til god hjelp. Dette brevet er det beste eksempelet på at 
Paulus skrev inn i en konkret situasjon, og uttrykket “når det gjelder” introduserer 
hver gang et nytt tema (7,1; 8,1; 12,1; 16,1, 12). Han svarer på spørsmål korinterne har 
sendt ham i et brev (7,1) og på forhold han har hørt om fra “Kloes folk” (1,11).  

Paulus er innom følgende temaer: 

• Stolhet: De er for opptatt av visdom, filosofi og retorikk. (kap 1-4) 
• Umoral: En mann bor sammen med sin fars kone (kap 5) 
• Problemløsing: De saksøker hverandre for småting (6,1-11) 
• Diverse spørsmål om ekteskap, sølibat og skilsmisse (kap 7) 
• Misbruk av kristen frihet: Kan kristne spise kjøtt som har blitt ofret til avguder 

og demoner? (kap 8-10) 
• Påkledning: Kvinnene dekker ikke til hodene (11,1-16) 
• Menighet: De misbruker nattverden (11,17-34) og nådegavene (kap 12-14) 
• De tror ikke på en oppstandelse fra de døde (kap 15), eller de tror at de 

allerede har fått sine himmelske kropper.  

Dette siste punktet kan være roten til alle de andre problemene - at de tror de lever i “den 
kommende verden” allerede. De tror dermed også at de er veldig “åndelige”. Paulus sier at 
for å være virkelig åndelige, må de gjøre kjærligheten til det viktigste (16,14).  

Paulus kom til Korint på sin andre misjonsreise (Apg 18,1-17) og var der i halvannet 
år fra 50 til 52 e. Kr. (vers 11). Han skriver dette brevet fra Efesus (1 Kor 16,8) på sin 
tredje misjonsreise, og brevet dateres vanligvis til rundt år 55.   

 

2 Korinterbrev: Guds kraft blir gjort fullkommen i svakhet 
Dette brevet er skrevet et par år etter 1 Korinterbrev, og nå er det andre problemer i 
Korint. Siden sist har det kommet noen innbilske filosofer til menigheten. De 
opphøyer seg selv (3,1; 10,12) og rakker ned på Paulus. De var opptatt av å tale bra, se 
bra ut og ta betalt for talene sine. Paulus var kanskje eldre enn dem, fysisk svak og noe 
mørbanket etter et slitsomt liv som misjonær. Han tok seg heller aldri betalt. Han blir 
anklaget for flere ting, bl.a. at han legger planer i hytt og pine og forandrer dem som 
han vil (1,17), at han bare er tøff på avstand (10,1 og 10), at han ikke har utdanning i 
talekunst (11,6) og trolig at han ikke har hatt noen åndelige opplevelser (12,1-9).  



Dette er Paulus sitt forsvarsbrev, og det er også et veldig personlig brev. Han 
argumenterer med at Guds kraft nærmest “trenger” vår svakhet for å bli fullkommen, 
og derfor innrømmer han mer enn gjerne sine svakheter. Dette brevet tar for seg hva 
som er sann åndelighet for en leder. En “vellykket” leder er ikke en som har suksess i 
verdens øyne, men en som holder ut motgang slik at Gud kan gi liv til andre gjennom 
tjenesten hans (4,12). En “vellykket” leder later ikke som han/hun er perfekt men 
innrømmer sine svakheter. Denne forsvarstalen avbrytes med kapittel 8 og 9 der han 
ber om hjelp til menigheten i Jerusalem fordi det på denne tiden var sult i Judea.  

Det er lett å sammenligne seg med andre, f.eks. i utseende, utdannelse, velstand eller 
åndelige opplevelser. Dette brevet er en påminnelse om at vi må måle oss etter Guds 
standarder og ikke etter verdens standarder. La Gud bedømme om du er en suksess, 
ikke la verden gjøre det.  

Vi trenger ikke å være ”vellykkede” for å kunne gjøre noe for Gud. Paulus hadde kanskje 
ikke samme utdannelse som motstanderne i Korint og ble latterliggjort av de som trodde 
de var noe. Likevel utrettet han mer enn noen annen i kirkehistorien. Vi trenger heller ikke 
late som om vi er vellykkede, men vi kan være åpne om svakhetene våre. Når vi er svake, 
kan Gud gjøre resten og få den æren som tilhører ham. 

 

Galaterbrevet: Guds nåde bringer frihet 
Hva gjør deg til en god kristen? At du har bedt i dag? At du leser i Bibelen hver dag? 
At du har fortalt noen om Jesus siste uka? At du var i kirka på søndag? At du gir 
tiende? At du løfter hendene under lovsangen?  

En undertittel til Galaterbrevet kan være: “Hva er det sanne evangeliet?” Menighetene 
i Galatia hadde fått besøk av noen vranglærere som forkynte ”Jesus + Moseloven”. De 
mente at hedningekristne måtte omskjæres og holde Moseloven for å kunne være 
kristne. Paulus går hardt imot dette og understreker at kristne er frelst ved tro alene, 
uten loven, og han ber dem holde fast på friheten de har i Kristus. Derfor blir også 
Galaterbrevet gjerne kalt “Frihetsbrevet”. Paulus bruker flere ganger ordet 
”rettferdiggjøre” - et uttrykk fra rettssalen som ble brukt når en tiltalt ble frikjent og 
erklært uskyldig. Han hamrer fast at de blir erklært uskyldig i Guds øyne bare fordi de 
tror, ikke fordi de følger Moseloven.  

I kapittel 1 og 2 forsvarer Paulus seg. Han sier at det finnes kun ett evangelium, og 
dette evangeliet som han forkynte dem hadde han fått direkte fra Gud og ikke fra 
mennesker (1,11-12, 16-20). Likevel samsvarer hans evangelium med det de andre 
apostlene forkynner (2,3, 6-9). “Evangeliet” som vranglærerne forkynner, på den 
annen side, er ikke Kristi evangelium. (1,6-9)  

I kapittel 3 og 4 forklarer han evangeliet. Selv Abraham, som levde lenge før 
Moseloven kom, ble frelst ved tro og ikke ved lovgjerninger (3,6-7, 17). Loven hadde 
i tillegg en tidsbegrensning og gjaldt bare fram til Jesus kom (3,19, 23-25). Under 
loven var man slaver, men nå er vi Guds barn (4,7 og 31).  



I kapittel 5 og 6 understreker han friheten vi som kristne har i Jesus (5,1 og 13). Hvis de 
tror at de trenger loven for at Gud skal være fornøyd, så blir de faktisk skilt fra Kristus 
(5,4). Løsningen på å leve rett er ikke mer regler, men å leve ved Ånden (5,16).  

Det er en fornærmelse mot korset å tro at det Jesus gjorde ikke er nok. Galaterbrevet 
har et livsforvandlende budskap som fortsatt setter mennesker fri fra strev og slit og 
følelsen av å ikke være god nok. Gud er fornøyd med deg bare fordi du tror. Vår 
respons skal ikke være å prøve å betale ham tilbake for gaven vi har fått (hvis det i det 
hele tatt var mulig, hadde det jo ikke vært noen gave). I stedet vil han at vi lever 
hellige liv i takknemlighet til ham.  

Galaterbrevet kan være det første brevet Paulus skrev og blir ofte datert til år 48 eller 49.  

 

Efeserne: Gud gjorde alt - så lev et verdig liv i enhet 
I Apg 19 leste vi om da Paulus var i Efesus for første gang. Vi fikk bl.a. vite at det var 
åndemanere der (v. 13), at de brente svartekunstbøker for 50000 sølvpenger da de ble 
kristne (v. 19, dette tilsvarer ca 30 millioner kr i dag!), at sølvsmeden Demetrios laget 
små Artemis-templer i sølv og at dette var god business for byen (v. 24). Det var 
tydeligvis et veldig “spirituelt” miljø i Efesus. Hovedtempelet for Artemis lå også i 
byen og var et av oldtidens syv underverker. Det var ikke rart at det spilte en sentral 
rolle for efeserne, men de tilba også mange andre guder og gudinner. Generelt hadde 
folk derfor en stor frykt for “åndelige makter” (Ef 1,21; 3,10; 6,12). De prøvde å 
slippe unna åndevesnenes grep ved å bruke magi og søke frelse i såkalte 
“mysteriekulter”. Denne frykten slapp ikke så lett taket da de ble kristne heller, så de 
var usikre på hvordan de skulle leve i dette samfunnet og om de gamle gudene deres 
fortsatt kunne ha noen innflytelse på livene deres.  

Paulus minner dem om hva Gud har gjort for dem (kap. 1-3), at de allerede har fått all 
åndelig velsignelse i Jesus (1,3-14), og at de er satt i himmelen sammen med Jesus 
(2,6) som er over alle makter og myndigheter (1,20-22). I kapittel 2 snakker han også 
om at jøder og hedninger har blitt “ett nytt menneske” i Jesus, og i kapittel 3 at 
hedningene har blitt en del av Guds folk. Mysteriekultene i Efesus er trolig grunnen til 
at han kaller menigheten Guds “mysterium” eller “hemmelighet”. Kapittel 4-6 handler 
om hvordan dette bør ha konsekvenser for hvordan de lever.  

Eugene Peterson skriver i The Message om Efeserbrevet: “Det vi vet om Gud og det 
vi gjør for Gud blir ofte adskilt i livene våre. I det øyeblikket den organiske enheten 
mellom tro og livsstil blir ødelagt på noen som helst måte, blir vi ute av stand til å leve 
ut hele den menneskeligheten vi ble skapt for […] Med en gang vi er blitt gjort 
oppmerksomme på dette, legger vi merke til disse bruddene overalt. Det er knapt et 
område av livene våre som har unnsluppet skade, knapt en relasjon i by eller jobb, 
skole eller menighet, familie eller land, som ikke er ute av ledd eller hinker av smerte. 
Det er mye arbeid som må gjøres.”  

I Efeserbrevet viser Paulus hvordan Jesus fører alt og alle sammen igjen. Ikke bare 
begynner Jesus med oss i menigheten, men vi er nå blitt medarbeidere i dette arbeidet. 



Guds store plan er å “sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.” 
Menigheten er første del av avslutningen, og vi jobber for Guds sak hvis vi lever ut 
evangeliet med livene våre og får verden tilbake til Guds sak og hans vilje.  

På hvilke måter kan vi leve ut denne planen? Her er noen eksempler: 

• Personlig: Er det noen områder av livet ditt hvor Jesus ikke er Herre?  
• Relasjoner: Finnes det noen du har et ødelagt forhold til? Har du gjort alt du 

kan for å bli gjenforent med denne personen?  
• Faglig: Hvordan kan du bidra til å gjenforene ditt fagfelt (utdanning/jobb) med 

Gud?  

Efeserbrevet er trolig skrevet mens Paulus satt i fengsel i Roma (3,1; 4,1; 6,20) i år 60-62. 

 

Filipperne: Ydmykhet fører til enhet  
Menigheten i Filippi var den første menigheten i Europa. Apg 16,12 sier at Filippi var den 
fremste byen i Makedonia og en romersk koloni. Innbyggerne var stolte av sitt romerske 
borgerskap (Apg 16,20-21, 37-39), kledde seg som romere og snakket ofte latin i stedet 
for gresk. De var stolte av sine bånd til Roma og sine romerske skikker og lover.  

Brevet ser ut til å ha flere hensikter, bl.a. å takke for gaven (4,16-18), men 
hovedhensikten er nok å oppfordre til enhet blant dem (1,27 – 2,2; 4,2-3). For å hjelpe 
enheten legger han vekt på at ydmykhet er veldig viktig (2,3-5), og v. 3 kan tas som en 
definisjon på ydmykhet: Å sette andre høyere enn seg selv. Ydmykhet er ikke at du 
tenker mindre om deg selv, men at du tenker mindre på deg selv.  

Vi finner fire eksempler på ydmyke personer i brevet: Paulus selv (kap 1), Jesus (2,6-11), 
Timoteus (2,19-22) og Epafroditus (2,25-30). Paulus ser på seg selv som en tjener (1,1) 
selv om han hadde grunnlagt menigheten. Han kunne gjerne sitte i fengsel og bli mislikt 
av mennesker så lenge evangeliet hadde framgang (1,18). Han var villig til å dø for 
evangeliet (1,20-21), men også villig til å bli i live hvis det var til det beste for andre (1,23-
24). Timoteus nevnes som en av de få som ikke er opptatt av sitt eget, men som tenker på 
Jesu sak i stedet, en som setter evangeliet og andre foran seg selv. Epafroditus virker mer 
bekymret over filipperne som hørte at han var syk enn over seg selv om faktisk var 
dødssyk. Han risikerte livet for å fullføre oppdraget og døde nesten for Jesu skyld.  

Jesus er selvfølgelig det største og beste eksempelet til etterfølgelse, og hele livet hans 
på jorda var egentlig et liv i ydmykhet siden han egentlig var Gud. Avstanden fra 
himmelen til korsfestelse var maksimal, ettersom ordet “kors” var så støtende at det 
ikke engang ble nevnt av romerne. Fordi han ydmyket seg på denne måten, “har også 
Gud opphøyet ham til det høyeste” (2,9). Jesus selv sa i Luk 14,11 at den som setter 
seg selv lavt, skal settes høyt.  

Paulus er som sagt i fengsel mens han skriver dette brevet (1,13-14, 17). I likhet med 
Efeserbrevet har man tradisjonelt ment at dette brevet ble skrevet fra Roma i år 60-62 
(Apg 28,16 og 30). 

 



Kolosserne: Jesus er suveren og nok 
Kolosserbrevet har mange klare likheter med Efeserbrevet, men er litt mindre generelt 
enn Efeserne. Kolossai lå ikke så langt unna Efesus, og situasjonen i menighetene kan 
ha lignet på hverandre. Brevene kan ha vært skrevet på samme tid og fra samme 
fengselsopphold (4,18), siden det ser ut til at Tykikos var postmann for begge brev 
(Kol 4,7 og Ef 6,21).  

Litt mer spesielt for menigheten i Kolossai ser ut til å ha vært en teologi som var en 
blanding av jødedom, mysteriekulter, filosofi og kristendom. I sine gamle religioner 
strevde de, som i Efesus, etter å oppnå “fylde” eller enhet med en guddom. Paulus 
forklarer derfor at Guds fylde er i Jesus (2,9-10). Han forsikrer dem om at de er frelst 
og at skikkene deres, og alle tingene de gjør eller ikke gjør, ikke kan gjøre dem mer 
åndelige. Jesus er nok.  

Spesielt karakteristisk for Kolosserbrevet er avsnittet 1,15-20 som veldig tydelig 
opphøyer Jesus og forklarer hvem han er og hans posisjon i universet. 

 

1 Tessaloniker: Hold ut og lev hellig til Jesus kommer tilbake 
Apg 17 forteller om da menigheten i Tessalonika ble grunnlagt i år 49-50 på Paulus’ 
andre misjonsreise. Etter bare noen få uker måtte han rømme fra byen pga jødene 
(17,2 og 5). Det er trolig de samme jødene som forfølger tessalonikerne nå (1 Tess 
2,14; 3,3), og Paulus oppmuntrer dem til å holde ut i forfølgelsene. De ser også ut til å 
lure på hva som skjer med de som allerede har dødd før Jesu gjenkomst, så Paulus 
forklarer dette i 4,13-18. Han skriver også om hvordan Jesu gjenkomst vil arte seg. 
Men det viktigste er hvordan de bør leve inntil dette skjer - det er ikke meningen at de 
skal prøve å finne ut når det skal skje (5,1-2). De blir ikke bedt om å tolke tegn, men 
om alltid å være klare (5,6 og 23).  

1 Tess er et veldig positivt brev, og spesielt oppmuntrende i kap. 1-3. De to første 
kapitlene handler om hvordan tessalonikerne tok imot evangeliet og kapittel 3 om at 
Paulus vil besøke dem igjen. Kapittel 4 og 5 handler om hvordan de skal leve til Jesus 
kommer tilbake.  

Når Paulus skriver dette brevet, har Timoteus akkurat kommet tilbake til Paulus (3,6). 
Dette ser ut til å passe med Apg 18,5 da Silas og Timoteus kom fra Makedonia til 
Korint, og 18,3 sier at dette var etter år 49 (se intro til Romerne). 1 Tess er derfor 
trolig skrevet fra Korint mellom 49 og 51 e.Kr., ettersom Paulus ble der i halvannet år 
(Apg 18,11).  

 

2 Tessaloniker: Stå fast og arbeid inntil Jesu gjenkomst 
Det andre brevet til tessalonikerne ser ut til å være skrevet kort tid etter 1 Tess. De blir 
fortsatt forfulgt (kap 1), og de tenker ennå på Jesu gjenkomst og er redd for at han allerede 
har kommet igjen, men at de gikk glipp av det (kap 2). Det er mulig at denne forvirringen 



og skremselen kom av at noen hadde sendt et falskt brev i Paulus’ navn (2,2; 3,17). Paulus 
forklarer dem at de ikke trenger å være redde for at dette allerede har skjedd, fordi 
“frafallet” og “den lovløse” først må komme. Vi skulle kanskje ønske at han forklarte mer 
rundt dette, men poenget er i alle fall at ingen skal trenge å lure på om Jesus har kommet 
tilbake eller ikke. I kap 3 advarer han mot latskap og lediggang. De skal fortsette med et 
normalt liv inntil Jesus kommer tilbake. 

 

1 Timoteus: Hold sannheten ren og fri fra anklager 
Paulus møtte Timoteus på sin andre misjonsreise (Apg 16), og siden ble Timoteus en 
av Paulus sine aller nærmeste medarbeidere (2 Tim 3,10-11; Fil 2,22). Timoteus var 
med på resten av den andre misjonsreisen og på hele den tredje. Han var hos Paulus da 
han skrev 1 og 2 Tessaloniker, 2 Korinterbrev, Filipperne, Kolosserne og Filemon. 
Det var trolig etter Paulus sitt fengselsopphold i Roma i år 60-62 at han satte igjen 
Timoteus i Efesus (1,3) og at Paulus skriver dette første brevet til ham. Paulus kaller 
ham “ung” i 4,12, men han kan godt ha vært over 30 ut fra hvordan dette ordet ble 
brukt på den tiden.  

I Apg 20,30 sier Paulus til de eldste fra menigheten i Efesus at “blant deres egne skal 
det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg.” Det ser 
ut til at dette nå har skjedd når Paulus skriver 1 Tim. Han sier også at grunnen til at 
han lot Timoteus være igjen der var for å “forby enkelte å komme med en annen lære” 
(1,3), og det er mye snakk om både rett og vrang lære i begge brevene til Timoteus. 
Paulus gir også retningslinjer for utnevning av ledere (kap 3).  

1 Tim, 2 Tim og Titus kalles ofte “pastoralbrevene” fordi de er skrevet til 
enkeltpersoner med pastoralt ansvar i en menighet, framfor til hele menigheter som de 
andre brevene.  

 

2 Timoteus: Paulus gir stafettpinnen videre 
Paulus sitt andre brev til Timoteus fortsetter fra det første. Timoteus ser ut til å være i 
Efesus fortsatt, og problemene ser ut til å være mye av det samme. En forskjell er at 
motgangen kanskje har gått litt inn på Timoteus (1,6-8; 2,1), i tillegg til at han ofte var 
syk (1 Tim 5,23).  

Dette er Paulus sitt siste brev, og han regner ikke med å være i live så mye lenger (4,6-
8). Han er igjen i fengsel, og 2,9 tyder på at han denne gangen ikke har like mye frihet 
som under forrige fengselsopphold (Apg 28,16 og 30). Dette brevet er Paulus’ siste 
instruksjoner til Timoteus om å fortsette arbeidet og bekjempe vranglæren. Han 
oppmuntrer ham til å være sterk i troen, holde ut og ikke være redd. Han må fullføre 
tjenesten, vokte sannheten og formidle den videre til “pålitelige mennesker som er i 
stand til å undervise andre” (2,2). 

 



Titus: Guds nåde oppdrar oss 
Titus var en medarbeider av Paulus. Han er faktisk ikke nevnt i Apostlenes gjerninger, 
men dukker opp i noen brevene til Paulus - i Gal 2,1-3 får vi vite at han var greker, og 
i 2 Kor leser vi at han ble sendt til Korint for å ordne opp i problemene der (8,17). Han 
gjorde tydeligvis en god jobb i Korint, for her i brevet ser vi at Paulus har latt ham bli 
igjen på Kreta for å “ordne det som fremdeles var ugjort”. I tillegg skulle han innsette 
eldste i hver by der (1,5).  

Retningslinjene for utvelgelsen av eldste finner vi i 1,6-9. Det som var “ugjort” kan ha 
vært mange ting. Kreterne levde opp til sitt dårlige rykte (1,12-13) og måtte derfor 
irettesettes. Det fantes noen som førte andre vill og underviste vranglære for å tjene på 
det (1,10-11). De holdt også på med “tåpelige stridigheter” om slektstavler og 
Moseloven (3,9) og holdt seg til “jødiske myter og bud” (1,14).  

Paulus kan ha skrevet brevet til Titus omtrent på samme tid som han skrev 1 
Timoteus. Dette ville da være rundt år 63 e.Kr. 

 

Filemon: Tilgivelse og forsoning 
Dette er det eneste “personlige anbefalingsbrev” i Bibelen. Filemons slave Onesimus 
hadde rømt, og dette kunne han faktisk få dødsstraff for. Men siden den gang hadde 
Onesimus blitt en kristen, og Paulus sender ham tilbake til Filemon med dette brevet. 
Paulus ber Filemon om å ta Onesimus tilbake som en bror, ettersom de begge nå er 
kristne, og tilgi ham.  

I Kol 4,7-9 sa Paulus at han sendte Onesimus til Kolossai sammen med Tykikos. I tillegg 
hilser han fra de samme folkene i slutten av Kolosserne som her i Filemon. Det ser derfor 
ut til at Filemon bor i Kolossai, og at Paulus skriver Filemon og Kolosserne fra samme 
fengselsopphold. Tradisjonelt har man ment at dette var år 60-62 i Roma.  

 

Hebreerbrevet: Jesus er større enn den gamle pakt 
Det spesielle med Hebreerbrevet er at vi faktisk ikke vet hvem som har skrevet det. I 
antikken ble både Paulus, Barnabas og Lukas foreslått, og senere har blant annet 
Apollos, Filip og Judas blitt nevnt som mulige forfattere. Det ble tidlig knyttet til 
Paulus, selv om dette ikke trenger å bety at det var Paulus selv som hadde skrevet det. 
Forfatteren var trolig i samme krets som Paulus siden han kjenner Timoteus (13,23).  

Det er heller ikke helt lett å vite nøyaktig hvem det ble skrevet til. Overskriften “Til 
hebreerne” er som for alle bøkene i Bibelen ikke en del av det originale manuskriptet 
men stammer fra ca 200 e.Kr. En vanlig oppfatning har vært at brevet ble skrevet til 
jødekristne i Roma som ble forfulgt av keiser Nero i perioden 64-68 e.Kr. Det kan 
hende de tenkte på å gå tilbake til jødedommen for å slippe å bli forfulgt. Et annet 
forslag er at det ble skrevet til jødekristne som holdt på å bli sløve i troen.  



Uansett gjør forfatteren det klart at den nye pakt er bedre enn den gamle på alle måter 
(8,6). Jesus er større enn profetene (1,1-3), større enn englene (kap 1-2), større enn 
Moses (3,1-6), større enn GTs “hvile” (kap 4), større enn øverstepresten (kap 5 og 7), 
større enn Abraham (kap 7) og større enn ofringene i GT (kap 9-10). Han oppmuntrer 
dem til å holde ut og se på Jesus og advarer dem mot å falle fra troen (6,4-6; 10,26-31).  

Forfatteren siterer ofte GT og viser en utrolig innsikt i forholdet mellom Det gamle og 
Det nye testamente. Brevet er kanskje litt “tungt” teologisk, men nettopp derfor forstår 
vi mer av hovedlinjene i Bibelen. Det minner oss også om å ta troen vår seriøst. 

 

Jakobs brev: Vis troen i gjerninger 
Det er mange Jakober i Bibelen, og forfatteren av dette brevet er trolig ikke noen av de 
to apostlene som het Jakob. Den mest kjente av disse, broren til Johannes, døde for 
tidlig til å ha skrevet dette (Apg 12,2, år 44). Den andre, sønn av Alfeus, ser ikke ut til å 
ha hatt den samme innflytelsen som dette brevet gir inntrykk av at forfatteren hadde. Det 
beste forslaget er nok at denne Jakob var en av brødrene til Jesus (Matt 13,55) som etter 
hvert ble en av de ledende personene i menigheten i Jerusalem (Apg 15,13; 21,18; Gal 
1,19). Paulus nevner denne Jakob sammen med Peter og Johannes som “de som blir 
regnet for å være selve søylene” i Gal 2,9. Det vanligste forslaget til når det ble skrevet 
er år 48-49, og i såfall er det kanskje det eldste skriftet i Det nye testamente.  

1:1 sier at det er skrevet til “de tolv stammer som er spredt omkring i fremmede land.” 
Dette høres ut som jødiske mottagere, og hvis det faktisk ble skrevet så tidlig som på 
40-tallet, så bestod menigheten fortsatt av mest jøder på dette tidspunktet. Han oppgir 
ikke noe nærmere geografisk område, så det er nok et nokså generelt brev han skriver, 
beregnet på flere menigheter utenfor Israel.  

Jakobs brev kan kalles “visdomslitteratur” slik som bl.a. Ordspråkene og Forkynneren i 
GT. Han skriver på en måte “i sirkler”, noe som ikke var uvanlig for en jøde (vi finner det 
samme i Ordspråkene). Han kommer derfor innom de samme temaene flere ganger: 
Rikdom, prøvelser, tungen, visdom og å praktisere det man tror på.  

Dette siste er nok det Jakobs brev er mest kjent for - forholdet mellom tro og gjerninger. 
Jakob sier at troen er død uten gjerninger (2,17 og 26), fordi sann tro på Gud viser seg i 
gjerninger. Det kan virke som om Jakob sier noe annet enn Paulus på dette punktet, men 
det er egentlig ingen motsetning mellom dem. Det er viktig å legge merke til at de ikke 
har helt samme definisjon av “tro”: Jakob sier at selv de onde åndene “tror” (2,19) og 
snakker derfor mer om en generell tro på at Gud finnes, ikke en frelsende tro. For Paulus 
er det tydelig at de gode gjerningene er en selvfølge når man tror, de er “inkludert” i 
hans definisjon av tro (f.eks. Rom 6,19; Tit 2,14; 3,8; 3,14).  

 

1 Peter: Hverdagsevangelisering i en fiendtlig verden 
Peter skriver dette brevet til kristne i områder i nordlige og vestlige områder av 
Lilleasia (dagens Tyrkia, 1,1), og i alle fall noen av disse kan ha vært områder som 



Paulus ikke rakk å besøke. Spor i teksten ser ut til å peke i retning av at det var flest 
hedningekristne i disse menighetene (f.eks. 1,18; 2,10; 4,3-4).  

Brevet har mange oppmuntringer om å leve rett i en fiendtlig innstilt verden (f.eks. 
2,12) hvor de møtte mye motgang (1,6; 2,19-20; 4,14 og 16), og på den måten drive 
“hverdagsevangelisering” med livsstilen sin. Det kjente “apologetikk”-verset finner vi 
i 3,15 - “Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere 
eier.” Det er altså snakk om både livsstil og ord. Brevet har blitt kalt en slags 
kommentar på Matt 5,10 - “Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for 
himmelriket er deres.”  

Tradisjonelt har brevet blitt plassert på 60-tallet, rett før eller tidlig i forfølgelsene 
under keiser Nero (64-68 e.Kr.), da Peter ble drept. 

 

2 Peter: Advarsler mot vranglære 
Selv om adressatene ikke er spesifisert i dette brevet (1,1), så virker det ut fra 3,1 som 
at det er de samme som for 1 Peter: “Dette er det andre brevet jeg skriver til dere.” 
Han sier videre at han skrev brevene sine for å “vekke dem opp”, og i 2 Peter advarer 
han dem om at vranglærere vil komme. Han understreker at Gud vil dømme disse 
falske lærerne (kap 2 er veldig likt Judas’ brev).  

Allerede så tidlig som dette var det noen som ikke trodde at Jesus kom til å komme 
tilbake (3,4). Peter sier at grunnen til at det drøyer er at Gud ønsker at alle skal komme 
til tro (3,9). Han oppfordrer dem til å vokse i troen og leve i hellighet fram til dette 
skjer (3,11-12; 14-15).  

I 1,14 sier Peter at han ikke kommer til å leve så mye lenger, så dette er trolig skrevet 
kort tid før han ble henrettet i forfølgelsene under Nero en gang mellom 64 og 68 e.Kr. 

 

1 Johannes: Bli i Jesus så har du evig liv 
Forfatteren sier ikke hvem han er, men både kirkefedre og skrivestil peker i retning av 
apostelen Johannes. Gamle kristne skrifter sier også at han tilbrakte den siste tiden av 
sitt liv i Efesus, og at den eldste bruken av 1 Johannesbrev var i dette området.  

Bakgrunnen for disse kristne i Efesus-området er trolig noe av den samme som for 
Johannesevangeliet, og det er kanskje enda tydeligere her at gnostikere er en del av 
problemet. Disse fornektet Jesu natur og mente spesiell kunnskap var nødvendig for 
frelse (se intro til Johannesevangeliet for mer). Det ser ut til at noen av disse 
gnostikerne var en del av menigheten tidligere (2,19), men nå fornekter de at Jesus var 
Messias (2,22) og at han kom som et vanlig menneske (4,3).  

Johannes vil forsikre leserne om at de er frelst og snakker mye om hva de kan “vite”. 
Her bruker han verbformen av det samme greske ordet som gnostikerne var veldig 
opptatt av - ‘gnosis’ (kunnskap). Han vil kanskje først og fremst at de skal vite at de 



har evig liv (5,13), når gnostikerne sa at man ikke kunne ha evig liv uten å ha fått en 
spesiell åpenbaring.  

Johannes gir dem også 3 tester til å hjelpe dem til å identifisere ekte troende blant de 
som vil villede dem. De må ha: 1) rett lære (f.eks. 2,18-25; 4,1-6), 2) rett livsstil 
(f.eks. 2,3-6; 3,24) og 3) kjærlighet (f. eks. 4,20-21; 5,1-2).  

Alle skriftene til Johannes dateres vanligvis til 90-tallet. 

 

2 Johannes: Ikke hjelp vranglærere 
Forfatteren nevner ikke navnet sitt, men 2 Johannes har nok av likheter med 1 
Johannes og Johannesevangeliet til at Johannes også trolig skrev dette brevet, slik 
tradisjonen sier. Mottagerne av brevet kalles “den utvalgte frue og hennes barn” (v. 1). 
Det er vanlig å tolke dette som en ukjent menighet med sine “åndelige” barn.  

I de første to århundrene ble evangeliet spredt av omreisende evangelister og lærere. 
Kristne ønsket disse velkommen i hjemmene sine og ga dem det de trengte på reisen 
videre. Omreisende vranglærere (trolig gnostikere) benyttet seg også av denne 
praksisen, og i dette brevet ønsker Johannes å få leserne til å være nøye med hvem de 
hjelper på denne måten. Hvis ikke kunne de uten å ville det bidra til at vranglære ble 
spredt i stedet for Sannheten.  

 

3 Johannes: Vis gjestfrihet mot kristne 
Som i 2 Johannes introduseres forfatteren som “den eldste”, men det er også i 3 
Johannes nok likheter med de andre skriftene av Johannes til å anta at han skrev dette 
brevet også. Den historiske bakgrunnen er den samme som for 2 Johannes, men dette 
brevet er skrevet til Gajus for å oppmuntre ham til å fortsette å ønske de kristne 
omreisende evangelistene velkommen, selv om Diotrefes motarbeider Gajus og resten 
av menigheten.  

 

Judas’ brev: Forsvar troen mot de som misbruker nåden 
Forfatteren av dette brevet er ikke Judas Iskariot. Trolig er denne Judas broren til Jesus - 
og Jakob (v. 1; Mark 6,3). Han advarer mot vranglærere som misbruker Guds nåde til å 
leve utsvevende liv. Brevet ligner veldig på 2 Peter kapittel 2, men en forskjell er at i 2 
Peter skal vranglærerne komme en gang fram i tid, mens de i Judas’ brev alt har 
kommet (v. 4). En annen spesiell ting for Judas’ brev er at det siteres et par skrifter som 
ikke finnes i Det gamle testamente. Poenget med dette er å relatere til leserne og bygge 
opp argumentet.  

Brevet er vanskelig å datere, men kanskje likhetene med 2 Peter betyr at det er skrevet 
omtrent på samme tid som 2 Peter eller noe senere på 60-tallet. 

 



Johannes’ åpenbaring: Hold ut! Gud vinner! 
Dette er ingen lett bok å forstå, og det finnes ulike tolkninger av den i dag. Noen 
mener det meste er framtid, andre at det meste skjedde allerede i det første århundre, 
og andre igjen at det har skjedd utover i kirkens historie.  

Johannes’ åpenbaring er nok den mest misforståtte og misbrukte boka i Bibelen. Allerede på 
200-tallet sa flere kirkeledere at de ikke forstod den. Grunnen til dette er at den har en 
sjanger som er ukjent for oss, og som var ukjent for de fleste i kirkens historie, nemlig 
apokalyptikk (som betyr nettopp ‘åpenbaring’). Dette var en populær jødisk sjanger mellom 
200 f.Kr og 100 e.Kr. hvor åndelige sannheter uttrykkes med symboler og tall. Dette var 
ikke for å skremme eller forvirre, men faktisk for å hjelpe til å forstå. De livlige detaljene 
gjør visjonen levende, men alle detaljene er ikke metaforer. Det er kanskje når vi overtolker 
disse at vi går glipp av poenget - eller lager nye poeng. Det vanlige “mønsteret” i slike 
skrifter var at selv om det er vanskelige tider nå, vil Gud til slutt gripe inn og ødelegge 
ondskapen og den messianske tidsalderen vil komme. I tillegg brukes mange bilder fra 
Esekiel, Daniel og Sakarja i Johannes’ åpenbaring. Disse bøkene må vi også være kjent med 
for å forstå hele bildet som tegnes.  

Apokalyptiske tekster spekulerte vanligvis ikke i når verdens ende ville komme, men var opptatt av 
sin egen generasjon og ropte etter mening i sin egen kamp og lidelse. Verdens ende var et håp som 
de så fram til. Johannes sier også “Kom!” (22,20), selv etter alle de forferdelige hendelsene som 
beskrives.  

Johannes’ åpenbaring dateres vanligvis til 90-tallet og forfølgelsene under keiser 
Domitian. Domitian blåste nytt liv i keiserdyrkelsen på denne tiden, noe som trolig 
gjenspeiles i “dyret” som krever tilbedelse. De kristne ble sett på som fiender av staten 
siden de nektet å ofre til keiseren og kom derfor i store vanskeligheter. Johannes’ 
åpenbaring er skrevet for å oppmuntre de sju menighetene i Asia om å holde ut siden 
Gud har kontrollen og vil seire til slutt. Det er viktig å huske på nettopp dette - at den 
var ment som en oppmuntring. Hvis vi blir skremt i stedet for oppmuntret, har vi nok 
ikke forstått det riktig. Vi må gå ut fra at de første leserne, de sju menighetene i Asia, 
forstod hva som mentes med de merkelige bildene og symbolene, og vi må prøve å tolke 
dette gjennom deres briller.  

Det er ikke så dumt at Johannes’ åpenbaring kommer til slutt i Bibelen, for da har vi 
resten av Bibelen i bakhodet til å tolke den ut fra. Innholdet er nødt til å passe med 
resten av det Bibelen sier. Det kan godt være at budskapet i Åpenbaringen er det 
samme som ellers i Bibelen, bare sagt på en helt annen måte. 
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