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og TONE
«Blomstre som en rosengård
skal de øde vanger,
blomstre i et gyllenår
under fuglesanger;
møtes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans,
Sarons prakt og ynde!

Ryste mer ei noe kne,
ingens hender synke!
Skyte hvert et vissent tre,
glatte seg hver rynke!
Reise seg det falne mot,
rinne lett urolig blod!
Frykt og sorg forsvinne!

Herren kommer, Gud med oss,
troen på ham bier,
byde skal han fienden tross,
som sitt folks befrier.
Alt betales på ett brett:
Fienden får sin fulle rett,
folket dobbelt nåde.

Åpnes for Guds morgenskjær 
skal da øyne mange, 
døve ører, fjernt og nær, 
hører frydesanger;
se, den lamme springer da
som en hjort, så lett og glad, 
og den stumme jubler.»

TeksT/Melodi: 
M.B. landsTad/Ferdinand Vogel

TEKST
I fengselet fikk Johannes høre om 
alt Kristus gjorde. Han sendte bud 
med disiplene sine og spurte: «Er 
du den som skal komme, eller skal 
vi vente en annen?» Jesus svarte 
dem: «Gå og fortell Johannes hva 
dere hører og ser:
Blinde ser, og lamme går,
spedalske renses, og døve hører,
døde står opp, og evangeliet for-
kynnes for fattige.
Og salig er den som ikke faller fra 
på grunn av meg.» Da de gikk, 
begynte Jesus å tale til folket om 
Johannes: «Hva dro dere ut i øde-
marken for å se? Et siv som svaier 
i vinden? Nei! Hva gikk dere ut 
for å se? En mann kledd i fine 
klær? De som går i fine klær, bor 
i kongenes slott. Hva gikk dere da 
ut for å se? En profet? Ja, jeg sier 
dere: mer enn en profet! Det er 
om ham det står skrevet:
Se, jeg sender min budbærer 
foran deg,
han skal rydde veien for deg.
Sannelig, jeg sier dere: Blant 
dem som er født av kvinner, har 
det ikke stått fram noen større 
enn døperen Johannes. Men den 
minste i himmelriket er større enn 
han.
Matt 11,2-11

– Våg å teste grunnsannhetene
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det mer gjenkjennelig, sier Innerdal 
som mener spørsmålet om historisi-
tet er vanskelig å komme til bunns i.

– Kan vi vite om GTs fortellinger er 
nøyaktige skildringer av hendelser 
slik de skjedde?

– Hvis du har historikerens briller 
på: nei. Da kan det for eksempel ikke 
avgjøres av hva Jesus og apostlene 
trodde. Det kan en vektlegge som 
troende, men ikke som historiker.

– Men som teolog?
– Så kan en ha litt frimodighet 

kanskje, for tekstene har nok en opp-
rinnelse et sted. Men vi skal være 
forsiktig med å lese våre forestillin-

ger om hva som er historisk, inn i 
NTs påstander om GT.

– Men har ikke Kirken alltid ment 
at dette er historiske beskrivelser?

– Nei, i alle fall ikke i den mo-
derne betydningen av ordet. Flere av 
kirkefedrene hadde kritiske merkna-
der til GT-tekster som vil forbause 
mange i dag.

– Har da Gud lurt oss?
– Man må gjerne klage til Gud, det 

er greit det. Men det kan jo også ten-
kes at det er et bibelsyn laget av men-
nesker i en bestemt tid med bestemte 
forutsetninger som har lurt oss.

BIBEL: Doktorgradsstipendiat Gunnar Innerdal mener bibellesere i dag kan bli lurt av et bibelsyn laget av mennesker i en annen tid, med andre forutsetninger.  FoTo: FoTolia.coM 


