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Hvad er evangeliet?

v/ Morten Hørning Jensen

Professor i Ny Testamente

Hvad er ”evangeliet”?
• Evangeliet er …

– … selvindlysende klart!

– … ”hvad er det for noget pjatværk!”

• Påstand:

– NT’s ”evangelium” tager os til hjertet af kristen tro.

– Vores praksis spejler vores forståelse af evangeliet. 
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Evangeliske overraskelser

Houston, do we have a problem?
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Evangeliske overraskelser

• 1: Evangelisk juleleg: hvor og hvor mange?
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Evangeliske overraskelser

• 1: Evangelisk juleleg: hvor og hvor mange?

– Evangeliet kan fortælles uden ”evangeliet”.
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Evangeliske overraskelser

2: Stammer ”evangeliet” fra GT?

– Navneordet ”evangeliet” 
forekommer 6x som krigssejr eller 
budpenge (fx 2 Sam 4,10; 18,19-31).

– Udsagnsordet ”evangelisere”:

• Esajas 52,7: “Hvor herligt lyder 
budbringerens fodtrin hen over 
bjergene! Han forkynder fred, han 
bringer godt budskab og forkynder 
frelse. Han siger til Zion: ’Din Gud er 
konge’” (jf. 40,9; 41,27; 61,1).
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Evangeliske overraskelser

3: 1899-evangeliechokket:

– Findes i flertal: ”gode 
nyheder”.

– ’Street language’ ala
”menneskerettigheder”. 

”For ved vor guds fødselsdag 
begyndte de gode nyheder
(evangelierne) ved ham for verden”.
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Evangeliske overraskelser
• 4: Har ”evangeliet” én eller flere betydninger i NT?

– Evangeliet om Jesus Kristus (Mark 1,1).

– Evangeliet om Guds rige (Mark 1,14-15).

– Leve evangeliet værdigt (Fil 1,27). 

– Evangeliet om retfærdiggørelse af tro?
• Rom 1,16-17

Evangeliske overraskelser

5: Har jeg selv forstået ”evangeliet”?
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Folkemordet i Rwanda
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USA: Søndag formiddag 
og eftermiddag

“For 50 år siden prædikede
sydstatsbaptistiske præster
beundringsværdigt mod 
mange former for verdslighed
I vores kirker. Men der var en
ondskab, de aldrig omtalte: På
søndag aftner i små byer dybt
i sydstaterne dinglede afro-
amerikanske brødres lig fra
trækronerne. Og mange 
præster sagde aldig et ord … 
Vores prædikener var nok 
højrøstede, men i 
virkeligheden alt for 
stiltiende!” (Trevin Wax, 
Counterfeit Gospels, p.139f.).

Markus! Hvad er evangeliet?
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Den første linje
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”Evangeliets” begyndelse
• ”Evangelisk” rammesætning:

– 1,1: Begyndelsen på evangeliet ...

– 1,14-15: Guds evangelium ... Guds rige. 

• Evangeliets første akt: Esajas:

– 1,2: Som der står skrevet ved profeten Esajas ...

– Esajas 40 + 52 især. 

– Hovedpointe: Esajas = Guds kongelige sejr. 

– Og Markus’ ‘problem’: Kan korset indgå i ”evangeliet”?
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”Evangeliet” i Galilæa

• Kongelig magt godkendes:

– ”Guds rige” = Guds kongerige

– ”En med myndighed”: Magt, myndighed (1,22 og 
frem). 

– Ny lære, ny vin, ny klædning (1,27; 2,21-22). 

• Hovedtanken:

– Bølger af godhed, nyskabelse og befrielse. 

– Svarer til Esajas’ lovsangs- og befrielsesmarch. 

– ”Han har gjort alting vel” (7,37).

27

28



23-03-2023

15

29

30



23-03-2023

16

”Evangeliet” i Galilæa

• Liste af omstødelser/relativeringer:
– Familien. 

– Loven, skriftlærde, farisæere.

– Renhedsforskrifter.

– Udstødte og urene.

– Grænsen til ikke-jøder.

– Dæmoner og besættelser.

– Sygdom og død.

– Naturens destruktive kræfter.

– Roms imperium.

– Templet.
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”Evangeliet” i Jerusalem

• Hvordan forklarer Markus Jesu død?:

– 1: ‘Konge’ fastholdes:

• Indtogskongen fra Oliebjerget. 

• Hosianna og Salme 118-råbet. 

• Og ikke mindst: ”Jødernes konge” på korset. 

”Evangeliet” i Jerusalem

• Hvordan forklarer Markus Jesu død?:

– 2: Konge-kors betvivles:

• Disciplene forsvinder … Peter fornægter og benægter. 

• Ypperstepræsten erklærer blasefemi (14,65). 

• Soldaterne håner (15,16-20). 

• De forbipasserende siger det, som det er: 

– De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og 

sagde: «Nå, du, som bryder templet ned og rejser det igen 

på tre dage, frels dig selv og stig ned fra korset!» (15,29-30)
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”Evangeliet” i Jerusalem

• Hvordan forklarer Markus Jesu død?:

– 3: Kors-kongen forklares:

• 14,24: ”Pagtens blod”. 

• 15,38: Forhænget flænges ”fra øverst til nederst”. 

• 16,7: Fornyet fællesskab i Galilæa – ”og til Peter”. 

37

38



23-03-2023

20

Og han tog et bæger, takkede og gav dem 
det, og de drak alle af det. Og han sagde til 

dem: «Dette er mit blod, pagtens blod,
som udgydes for mange. (Mark 14,23-24)

Så tog Moses blodet og stænkede det på 
folket, og han sagde: «Dette er pagtens blod,

den pagt, Herren har sluttet med jer på 
grundlag af alle disse ord.» (2 Mos 24,8)
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”Moses gik op sammen med Aron, Nadab og 
Abihu og halvfjerds af Israels ældste … Disse 
fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. 

De skuede Gud og spiste og drak”.
(2 Mos 24,9.11)

”Og forhænget i 
templet flængedes 
i to dele, fra øverst 
til nederst” (15,38).

”… han går i 
forvejen for jer til 
Galilæa. Dér skal I 

se ham” (16,7).
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Så! Hvordan forklarer Markus
evangeliet om Jesus?

Hvad er ”evangeliet”, så?
• Markus’ enkle svar:

– Guds nærhed i Jesus som Messias.

• Markus’ udfoldede svar:

– Dobbelthed, to hjertekamre:

• Galilæa-Jerusalem; 

• Guds rige-korset; 

• korset-opstandelsen. 
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Hvad er ”evangeliet”, så?
• Min egen læring: 

– Evangeliet er mere centralt end man/jeg skulle tro: 

• Jerusalem. 

• Korset. 

• Templet. 

• Pagtsblodet. 

– Evangeliet er mere robust og omfattende end man …:

• Opstandelsen. 

• Nyskabelsen.

• Kampen mod ondskaben i ALLE dens afskygninger. 

Evangeliet er!

NÆRHED

i Jesus

Galilæa Jerusalem               Galilæa’
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”Evangeliet” modsvarer faldet

Et evangelisk kors
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Tre spørgsmål fra ”evangeliet”
• 1: Er vores evangelium centralt nok?

– Guds nærhed i Jesus!

– Jesus: den korsfæstede og opstandne! 

• 2: Er vores evangelium robust nok?

– Evangeliet om Guds riges kamp mod anti-
evangelierne!

– Evangeliets liv og efterfølgelse!

• 3: Er vores evangelium forståeligt nok?

– Evangeliet er i øjenhøjde med enhver tid! 

Evangeliets håb om ny begyndelse
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Et robust evangelium

1. Kirkens korskær
2. Blå kors
3. Mariatjenesten
4. Mændenes hjem
5. Børnehjem
6. Diakonhøjskolen
7. Diakonhjem
8. Ungdommens Vel
9. Magdalenehjem (for 

prostituerede)

10. Fredehjem (for svagt 
begavede)

11. Soldatermissionen
12. De samvirkende 

menighedsplejer
13. Folkebørnehaverne
14. Sankt Lukasstiftelsen

‘Ringvirkninger’ i kølvandet på IM-vækkelsen for 150 år siden:
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