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Indledning

Ordet “evangelium” kan på dansk betegne både et skrift 
og selve det glædelige budskab. Den ældste brug af ordet 
i Det Nye Testamente er i Paulus’ breve, og her er det i 
den sidstnævnte betydning, evangelium optræder som 
en sammenfattende betegnelse for det budskab om Jesus 
Kristus, som apostlen er sat til at forkynde. I den forbin-
delse kan Paulus ligefrem – og lidt misforståeligt – tale om 
“mit evangelium” (Rom 2,16). Der eksisterede imidlertid 
ikke evangelieskrifter på hans tid, og han skrev heller ikke 
selv et sådant.

Med henblik på den brug af betegnelsen, som opstod i 
det 2. årh., er det vigtigt at være opmærksom på, at “evan-
gelium” til at begynde med optræder som noget andet 
end forjættelse, der er et løfte om en fremtidig, glædelig 
begivenhed. Således står “evangelium” som opfyldelses-
delen i skemaet “forjættelse-opfyldelse”. Evangelium som 
glædeligt budskab henviser altså til begivenheder, der har 
fundet sted, og som har skabt en ny situation, der bety-
der glæde for dem, som den omfatter. Det behøver derfor 
i grunden ikke at være bundet til Jesus og hans gerning 
forud for hans død. Det kan også angå begivenheder, der 
indtrådte som følgevirkninger af hans gerning. At der i de 
foreliggende evangelier desuden kan optræde forjættelser, 
f.eks. om en fremtidig opstandelse fra de døde, ophæver 
ikke, at det grundlæggende angår noget, som er indtrådt. 
Så selv om Paulus ikke udfolder fortællingen om Jesus i 
sine breve, er den til stede som forudsætning.

For den senere sprogbrug fik det uden tvivl betydning, 
at forfatteren til Markusevangeliet indledte sit skrift med 
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ordene: “Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus”. 
Ganske vist står “evangelium” her heller ikke som den 
genrebetegnelse, som det siden skulle blive til. Men her-
med var der skabt en kobling mellem Paulus’ forståelse 
og opfattelsen af “evangelium” som fortællingen om Jesus 
Kristus, sådan som den udfoldes i evangelierne. Det er 
dog alene Markusevangeliet, der har ordet i sin overskrift. 
Matthæus evangeliets indgangssætning lyder: “Slægtsbog 
for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn”, Lukasevan-
geliet indledes med et forord, hvori forfatteren taler om 
“en fremstilling af de begivenheder, der har fundet sted 
iblandt os”, mens endelig Johannesevangeliet efterligner 
indledningen til Første Mosebog med sin overskrift: “I be-
gyndelsen var Ordet”.

I løbet af det 2. årh. e.Kr. indgik “evangelium” som gen-
rebetegnelse i titlen på skrifter, der på en forkyndende 
måde beretter om, ikke alene hvad Jesus havde sagt og 
gjort, men også om hans skæbne. Det er netop denne sam-
menkædning af undervisning og forkyndelse på den ene 
side og på den anden side en fortælleramme, der giver de 
fire nytestamentlige evangelier deres særlige præg. Gan-
ske vist kender vi i dag en længere række skrifter, som 
kaldes eller kalder sig evangelier, men ingen af dem, der 
har overlevet, ligner disse fire. For en dels vedkommende 
er de dukket op i nyere tid gennem skriftfund – sidst Ju-
dasevangeliet, der blev fundet i 1978, men først offentlig-
gjort i 2006. De rummer enten alene talestof eller – som 
Judasevangeliet – kun et fragment af Jesus-historien. Men 
der er også adskillige af oldtidens evangelieskrifter, som i 
dag alene kendes gennem citater hos oldkristne forfattere. 
Nogle af dem kan selvfølgelig have haft en tilsvarende ka-
rakter.
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De, der skrev evangelierne, må have været på det rene 
med karakteren af indholdet af deres skrifter, vi vil i dag 
sige: deres sammenkædning af historie og fiktion. Alle in-
deholder de fortællinger og træk, der går ud over, hvad vi 
forstår ved historie. Dertil kommer, at det nu i mere end 
to hundrede år har været erkendt, er de ikke blevet til uaf-
hængigt af hinanden. Tværtimod har de senere forfattere 
benyttet deres forgængers eller forgængeres fortællinger, 
idet de har suppleret og omskrevet dem. Spørgsmålet i 
dag er, hvor grænsen gik for deres frihed til at ændre, om 
de også følte sig frie til ligefrem at skabe nye fortællinger. 
Under alle omstændigheder fortæller disse forskelle evan-
gelierne imellem noget grundlæggende om karakteren 
af disse skrifter, som må høre med til forståelsen af dem. 
Eller udtrykt på en anden måde: I selve genrebetegnelsen 
“evangelium” ligger der, at der ikke er tale om historie i 
vor forstand, nemlig om optegnelser om stedfundne be-
givenheder. Der er tale om bibelhistorie, dvs. om den slags 
historie, der – ganske vist i historiefortællingens form – 
vil fortælle om det, som går ud over, hvad almindelig hi-
storisk fremstilling beskæftiger sig med som for eksempel 
Guds indgriben. At det imidlertid kunne forveksles med 
almindelig historieskrivning, skulle snart vise sig.

I det følgende vil vi se på, hvordan det, der i sit udgangs-
punkt var bibelhistorie, ret hurtigt blev sidestillet med 
almindelig historie og blev opfattet som sådan helt op i 
nyere tid, hvor adskillige dog i stedet valgte at arbejde med 
historiske rekonstruktioner. Men vi skal også forfølge den 
udvikling inden for opfattelsen af evangelierne, der vil 
føre til en genopdagelse af deres oprindelige karakter af 
bibelhistorie. Og friheden inden for denne genre er vi vel 
bekendt med i et land, hvor der gennem tiderne er udgivet 
et imponerende antal af bibelhistorier for ikke alene børn 

Evangeliet og evangelierne.indb   9 08-01-2015   15:10:13



Evangeliet og evangelierne

10

i alle aldersklasser, men også for voksne. I disse bibelhisto-
rier har der været vide grænser for forkortende sammen-
skrivninger, harmoniseringer, udeladelse af “upassende” 
fortællinger og tildigtninger.

At en sådan skabende frihed også gjorde sig gældende 
i tilblivelsen af evangelierne selv, har det imidlertid taget 
tid at erkende. Her har kortlægningen af genren eller for-
tolkningsstrategien “genskrevet Bibel” eller “bibelske gen-
skrivninger” i den antikke jødedom åbnet nye mulighe-
der for en forståelse af tilblivelsen af Det Nye Testamentes 
fire evangelier. Nye tider og ændrede situationer førte til, 
den tolkende overtagelse af Jesus-fortællingen måtte falde 
forskelligt ud. Det var for forfatterne til evangelierne ikke 
et spørgsmål om, hvad der i virkeligheden skete dengang, 
men om at give svar på de problemer, der var aktuelle i de-
res menigheder. Det vil jeg eksemplificere ved en gennem-
gang af Paulus’ og de fire evangelieforfatteres besvarelse af 
spørgsmålet om muligheden af ikke-jøders indlemmelse i 
det kristne gudsfolk. 
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