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Kap. 24 – Jesus Kristus - “Herrens salvede”

 Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske 
prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de kjente ordene:

”Se! Guds Lam, som bærer bort verdens synd! Det var om Ham jeg sa: 
Etter meg kommer en Mann som er kommet foran meg, for Han var før 
meg. Jeg kjente Ham ikke. Men for at Han skulle bli åpenbart for Israel, 
derfor er jeg kommet og døper med vann.” (Joh. 1, 29-31)

 Hensikten med Johannes arbeid som Guds budbærer og hans forkynnelse 
av omvendelsens dåp, var at Messias ”skulle bli åpenbart for Israel”. Men Johannes 
fikk også en annen oppgave. Han fikk det ærefulle oppdrag å døpe Jesus og således 
innvie Ham til den oppgaven Han skulle utføre for menneskene som Messias, 
”Herrens salvede”. Da Jesus ba om å bli døpt, hadde Johannes protestert. Men Jesus 
svarte:

”La det nå skje! For slik er det rett av oss å oppfylle all rettferdighet.” 
(Matt. 3, 15)

 Jesus hadde ikke behov for en omvendelsens dåp. Men det var likevel en 
viktig del av Guds plan at Han skulle døpes av Johannes den høsten.

”Da lot Johannes Ham komme. Da Jesus var blitt døpt, kom Han straks 
opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for Ham, og Han så Guds 
Ånd fare ned som en due og komme over seg. Og se, fra himmelen lød 
en stemme som sa: ”Dette er Min Sønn, den elskede, i Ham har Jeg 
velbehag.”” (Matt. 3, 15-17)

 Slik anerkjente Faderen sin Sønn for menneskene. Det skjedde høsten år 
27 e.Kr. Det var da gått 483 år siden kunngjøringen om å gjenreise Jerusalem ble 
utsendt. Når døperen Johannes senere forteller om denne begivenheten, sier han:

”Jeg så Ånden komme ned fra himmelen som en due, og Han ble over 
Ham. Jeg kjente Ham ikke, men Han som sendte meg for å døpe med 
vann, sa til meg: ”Ham som du ser Ånden komme ned og bli over, Han 
er Den som døper med Den Hellige Ånd.” Jeg har sett det, og jeg har 
vitnet at Han er Guds Sønn.” (Joh. 1, 32-34)
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 Dagen etter utpekte Johannes nok en gang Jesus som ”Guds Lam” for to 
av sine disipler (Joh. 1, 36). En av dem, Andreas, oppsøkte snart sin bror Simon 
(Peter) og fortalte ham den gode nyheten: ”Vi har funnet Messias!” (Joh. 1, 41). 
Menneskene trengte ikke vente lenger. Frelseren hadde kommet.

”...Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp 
igjen Jerusalem går ut, inntil Messias, Fyrsten, kommer, skal det være 
sju uker og sekstito uker...” (Dan. 9, 25)

 Jesu dåp innledet den siste av de ”70 ukene” som var forkynt for Daniel (jf. 
Kap. 22 og Kap. 23). Frem til denne begivenheten hadde Jesus levd et talende, men 
tilbaketrukkent liv som håndverker. Ikke en gang døperen Johannes kjente Ham 
som var den lovede Messias, Fredsfyrsten (jf. Joh. 1, 31. 33). Men tegnet fra him-
melen – ”Han som du ser Ånden komme ned over og bli over” – bekreftet hvem 
Han var. Idet Guds Ånd kom over Ham på denne måten, ble Jesus salvet til å utføre 
sin gjerning blant menneskene. Det var nå Han stod frem og begynte sin offentlige 
virksomhet.

”Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: ”Omvend dere, for himle-
nes rike er kommet nær.” (Matt. 4, 17)

Jesus var en voksen mann da dette skjedde. Men ingenting var tilfeldig. Etter Guds 
plan var det slik det skulle være. Lukas skriver:

”Og Jesus selv begynte sin virksomhet da Han var omkring 30 år gam-
mel...” (Luk. 3, 23)

 I forbindelse med den jordiske helligdomstjenesten hadde Gud utvalgt 
levittene som sin spesielle eiendom. De ble helliget, eller satt til side for Ham, og 
skulle gjøre tjeneste i helligdommen (jf. kap. 12 og 4. Mos. 3, 6-13). Denne tjenes-
ten skulle de begynne når de var 30 år gamle. Det gjaldt både dem som skulle være 
prester, og dem som skulle utføre annet arbeid (jf. 4. Mos. 4, 3. 23. 30. 35). Da Gud 
instruerte Moses om hvordan Aron og hans sønner skulle innvies til tjenesten, sa 
Han: 

”Aron og hans sønner skal du salve og hellige, så de kan gjøre tjeneste 
som prester for Meg.” (2. Mos. 30, 30)

 Moses gjorde slik Gud hadde sagt. Han salvet Aron og hans sønner med 
olje, og slik ble de helliget og innviet til den spesielle tjenesten de skulle utføre (jf. 
2. Mos. 40, 13-16 og 3. Mos. 8, 12-30). På tilsvarende vis måtte Åpenbaringsteltet, 
Paktens ark og alt utstyret som skulle brukes i helligdomstjenesten, salves før isra-
elittene kunne ta det i bruk. Således ble utstyret innviet til den hellige funksjonen 
det skulle ha (jf. 2. Mos. 40, 25-28 og 3. Mos. 8, 10-11). 
 Også ved andre anledninger ble salvingsoljen brukt for å innvie personer 
til spesielle oppgaver. Når Gud utvalgte en mann til å være konge over Israel, ble 
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han først salvet med olje og således innviet til oppgaven. Om innvielsen av Israels 
første konge, Saul, står det:

”Så tok Samuel en oljekrukke og helte over hodet hans. Han kysset ham 
og sa: ”Er det ikke slik at Herren har salvet deg til fyrste for sin arv?...”” 
(1. Sam. 10, 1)

 Også senere konger som Gud utvalgte, ble innviet til sin oppgave på 
denne måten:

”Herren sa [til Samuel om David]: ”Stå opp og salv ham, for han er det.” 
Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant hans brødre. Fra 
den dagen av kom Herrens Ånd over David og var over ham i tiden 
som fulgte...” (1. Sam. 16, 12-13)

”Så tok presten Sadok oljehornet ut fra tabernaklet og salvet Salomo. 
De blåste i basunen, og alt folket sa: ”Leve kong Salomo!”” (1. Kong. 
1, 39)

”Han [Elisja] helte oljen ut over hodet hans [Jehu] og sa til ham: ”Så sier 
Herren, Israels Gud: Jeg har salvet deg til konge over Herrens folk, over 
Israel.”” (2. Kong. 9, 6)

”Han [presten Jojada] førte kongens sønn [Joasj] ut, satte kronen på 
ham og gav ham Vitnesbyrdet. De gjorde ham [Joasj] til konge og salvet 
ham, og de klappet i hendene og sa: ”Leve kongen!”” (2. Kong. 11, 12)

 Salvelsen handler om innvielse. Da Jesus ble døpt av Johannes i elven Jor-
dan og Den Hellige Ånd steg ned over Ham, ble Han salvet av Gud og innviet til sin 
tjeneste. På samme måte som med levittene, skjedde det da Han var 30 år gammel. 

”Og Jesus selv begynte sin virksomhet da Han var omkring 30 år gam-
mel...” (Luk. 3, 23)

”Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: ”Omvend dere, for himle-
nes rike er kommet nær.” (Matt. 4, 17)

 Jesus stod altså frem som Messias, ”den salvede”, da Den Hellige Ånd kom 
ned over Ham og ble over Ham i forbindelse med  Hans dåp høsten 27 e.Kr. Om 
det som skjedde de påfølgende månedene, skriver Lukas:

”Jesus, som var fylt av Den Hellige Ånd, vendte tilbake fra Jordan og 
ble ledet ut i ødemarken av Ånden. Der ble Han fristet av djevelen i 40 
dager...

I Åndens kraft vendte Jesus [deretter] tilbake til Galilea, og ryktet om 
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Han nådde ut over hele landet der omkring. Og Han lærte i synagogene 
deres, og ble æret av alle. Så kom Han til Nasaret, hvor Han hadde vokst 
opp. Og som Han hadde for vane, gikk Han i synagogen på sabbatsda-
gen, og Han stod frem for å lese. Og de rakte Ham profeten Jesajas bok. 
Og da Han hadde åpnet boken, fant Han stedet hvor det var skrevet:

”Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evan-
geliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et 
sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde 
skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet, for å rope ut et nådens 
år fra Herren.” [Jes. 61, 1-2] 

Så lukket Han boken, gav den tilbake til tjeneren og satte seg ned. Og 
alle som var i synagogen, rettet øynene sine mot Ham. Og Han begynte 
da å tale til dem: 

”I dag er dette skriftordet blitt oppfylt for ørene deres.”” (Luk. 4, 1-2. 
14-21)

”Se! Min tjener som Jeg holder oppe, Min utvalgte, i Ham har Min 
sjel velbehag! Jeg har lagt Min Ånd på Ham. Han skal føre retten 
ut til folkeslagene.” 

      (Jes. 42, 1)

 Mange jøder hadde ventet på Messias, den salvede som blant annet Dani-
el og Jesaja hadde talt om. I Johannes utsagn om ”Guds Lam”, i Faderens ord om at 
”dette er Min Sønn, den elskede”, og i Jesu egen forklaring på Jesajas profeti, fikk de 
vitnesbyrd om at Han virkelig var den Messias som skulle komme. De som trodde 
på Ham, omtalte Ham siden med denne tittelen, Messias (”den salvede”). I våre 
norske Bibler står deres utsagn oftest gjengitt med det greske ordet Kristus. Paulus 
skriver om Jesus:

”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus [Messias, ”den 
salvede”] døde for oss mens vi ennå var syndere.” (Rom. 5, 8)

”For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus [Messias, ”den salvede”] 
Jesus, Herren, og oss selv som deres tjenere for Jesu skyld.” (2. Kor. 4, 5)

”Dere er bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus 
[Messias, ”den salvede”] selv er hovedhjørnesteinen.” (Ef. 2, 20)

 Også disiplene Peter og Johannes omtaler Ham slik:
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”For også Kristus [Messias, ”den salvede”] led én gang for synder, den 
rettferdige for de urettferdige, for at Han skulle føre oss frem til Gud...” 
(1. Pet. 3, 18)

”Hver den som tror at Jesus er Kristus [Messias, ”den salvede], er født 
av Gud...” (1. Joh. 5, 1)

 Det var et viktig poeng i forkynnelsen at Jesus faktisk var den lovede Mes-
sias (Kristus), ettersom det var troen på Ham som ville gi frelse og evig liv (jf. Joh. 
3, 16). Engelen som i sin tid hadde forkynt det glade budskap om Jesu fødsel til 
hyrdene på marken, hadde sagt om Ham:

”Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli 
hele folket til del. For i dag er det født dere en Frelser i Davids by. Han 
er Kristus [Messias, ”den salvede”], Herren...” (Luk. 2, 10-11)

– ”Han er Kristus, Herren...” Slik var det. Da Peter senere forkynte evangeliet for 
noen romerske troende, la Han vekt på å vise dette for dem:

”...i hvert folkeslag blir den som frykter Ham og gjør rettferdighet, tatt 
imot av Ham. Ordet som Gud sendte til Israels barn, for å forkynne fred 
ved Jesus Kristus – Han er alles Herre –, det ordet kjenner dere. Dette 
ordet nådde ut over hele Judea, det begynte i Galilea etter den dåpen 
Johannes forkynte:

Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med 
kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var 
undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham. Og vi er vitner om det 
Han gjorde, både i jødenes land og i Jerusalem. Han som de drepte ved 
å henge Ham på et tre...” (Apg. 10, 35-39)

 Det begynte etter at Johannes hadde døpt Jesus i elven Jordan, da Gud sal-
vet Ham ”med Den Hellige Ånd og kraft”. Jesus startet da sin offentlige virksomhet 
i Galilea (jf. Luk. 4, 14), og Hans budskap til folket var: ”Omvend dere, for himlenes 
rike er kommet nær.” (Matt. 4, 17). Johannes hadde forberedt veien. Messias hadde 
stått frem. Spørsmålet nå var hvordan Abrahams etterkommere ville ta imot Ham.



163

”ISRAELS TRØST”

”Trøst, trøst Mitt folk, sier deres Gud. Tal kjærlig til Jerusalem, og rop til henne 
at hennes strid er fullført, at hennes misgjerning er godtgjort...” (Jes. 40, 1-2)

Budskapet i loven og profetene, de gammeltestamentlige skriftene, var et bud-
skap om trøst til dem som hadde satt sin lit til Gud. ”Trøst Mitt folk,” sa Gud. 
Budskapet om Frelseren var et gledens budskap, og det var i dette folket kunne 
finne sitt håp om tilgivelse, forløsning og evig liv. 

Selv om jødene som levde på slutten av det 1. århundre f.Kr. hadde kjennskap 
til løftene fra loven og profetene, var det kun et fåtall av dem som faktisk 
ventet på Messias da den omtalte tiden i Daniels profeti nærmet seg. Hyrdene 
på marken var blant dem som håpet (jf. Luk. 2, 8-20). Til dem kunne Guds bud-
bærer komme med den gledelige kunngjøringen: ”I dag er det født dere en Frelser 
i Davids by, Han er Kristus, Herren.” (Luk. 2, 11).  Hyrdene oppsøkte det lille 
barnet i krybben. De fikk se Frelseren som var født i Davids by, og det de hadde 
sett og hørt, fylte dem med glede (v. 20).

En annen som ventet på ”Israels Trøst”, var en mann ved navn Simeon. Også 
han fikk oppleve å se Frelseren mens Han ennå bare var et lite barn. Om denne 
begivenheten forteller Lukas:

”Og se, det var et menneske i Jerusalem som hette Simeon, og dette mennesket 
var rettferdig og gudfryktig, og han ventet på Israels Trøst, og Den Hellige Ånd 
var over ham. Og det var blitt åpenbart for ham av Den Hellige Ånd at han 
ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Kristus. Så kom han, ledet av 
Ånden, inn i tempelet [hvor Josef og Maria fremstilte Jesus for Gud i samsvar 
med Moselovens påbud]. Og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med 
Ham etter lovens skikk, tok han Ham i armene sine og lovet Gud og sa:

”Herre, nå kan Du fri Din tjener ut til å dra herfra i fred, etter Ditt ord. For 
mine øyne har sett Din frelse, som Du har gjort ferdig for alle folks øyne, et lys 
som gir åpenbaring for hedningene, og herlighet for Ditt folk Israel.”” (Luk. 2, 
25-32) 
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