
KAPITTEL 4 
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Det ufruktbare fikentreet  
 
Jesus fortalte en lignelse som på en veldig god måte illustrerer Guds tålmodighet med mennesker: 
 

”En mann hadde et fikentre plantet i vingården sin, og han kom og lette etter frukt på det, men han fant 
ikke noe. Da sa han til vingårdsmannen sin: 
 
”Se, i tre år har jeg kommet og lett etter frukt på dette treet, men jeg har ikke funnet noe. Hogg det ned! 
Hvorfor skal det utarme jorden?” 
 
Men han [vingårdsmannen] svarte med å si: 
 
”Herre, la det få stå i fred i år også, til jeg får gravd rundt det og gjødslet det. Kanskje det da bærer 
frukt. Men hvis ikke, kan du hogge det ned etterpå.”” (Luk. 13, 6-9). 

 
I tre år hadde fikentreet stått på sin plass i vingården. Det hadde mottatt sol, vann og næring fra jorden. 
Forholdene lå til rette for at treet skulle bære god frukt. Men i tre år hadde eieren kommet og lett etter frukt på 
treet uten å finne noe. Hvorfor skulle det stå der lenger og utarme jorden? 
 
Selv om det var god grunn til å hogge ned det ufruktbare treet og gi plassen til et annet, ba vingårdsmannen 
eieren om å gi det ennå et år. Treet skulle få en nådetid. I løpet av denne tiden ville han gi det den beste behand-
ling i håp om at det kanskje ville bære frukt allikevel. 
 
Slik er Guds tålmodighet med menneskene, enten det er Hans bekjennende folk eller andre. Jesus sa om Guds 
måte å forholde seg til menneskene på: 
 

”Han lar sin sol gå opp over det onde og gode, og Han lar det regne over rettferdige og urettferdige.” 
(Matt. 5, 45). 

 
Tålmodig pleier Han sin vingård. Han gjorde det med menneskene før vannflommen, med avgudsdyrkerne i 
Kanaan, med israelittene under ørkenvandringen, med det frafalne Israel og Juda, med assyrerne i Ninive og med 
babylonerne. Guds ønske er at ”alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse” (1. Tim. 2, 4). 
Derfor bærer Han over med dem og gir Han dem en nådetid. 
 

”...la det få stå i fred i år også, til jeg får gravd rundt det og gjødslet det. Kanskje det da bærer frukt...” 
 
 
Dersom frukten likevel uteblir 
 

”...Men hvis ikke, kan du hogge det ned etterpå.” 
 
Vingårdsmannen ville gjøre alt han kunne for at det ufruktbare treet skulle bære frukt. Men hvis frukten likevel 
uteble, hva mer kunne han da gjøre for treet? Det var å betrakte som dødt. Hvis det fortsatt fikk stå, ville det 
utarme jorden, noe som ville gå ut over de andre trærne. Når treets nådetid var utløpt uten å vise resultater, ville 
treet bli rammet av konsekvensen av sin ”ubotferdighet”: Det ville hogges ned og kastes ut av vingården. 
 
På Jesu tid ble sykdom og død ofte tolket som straff for synd (se f.eks. Joh. 9, 1-2). En gang var det noen blant 
Jesu tilhørere som fortalte om noen jøder fra Galilea som var blitt drept av romerne, slik at blodet deres blandet 
seg med blodet til offerdyrene. Jesus svarte med å stille dem et spørsmål: 
 

”Tror dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre galileere, siden de måtte lide dette?” 



Han besvarte selv spørsmålet, og kom så med en viktig advarsel til tilhørerne: 
 

”Nei, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme måten.” (Luk. 13, 2-3). 
 
Det var i forbindelse med denne samtalen at Jesus fortalte lignelsen om det ufruktbare fikentreet. Tilhørerne 
trengte å forstå at det ikke var på grunn av deres egen rettferdighet at de var i live eller nøt godt av Guds 
velsignelser – på samme måte som det ikke hadde vært på grunn av deres forfedres egen rettferdighet at Gud lot 
dem få Kanaan på bekostning av hedningefolkene (se kap. 2). I stedet for å sole seg i samtidens oppfatning om at 
deres egen rettferdighet var god nok til at de ikke var blitt drept slik som disse galileerne, burde de ransake seg 
selv. De drepte galileerne hadde nok vært syndere, men hvordan stod det egentlig til med dem selv? 
 
Hvis de ville sammenligne seg selv med Guds lov (jf. 5. Mos. 10, 12-13), ville de innse at de selv – i likhet med 
fikentreet i lignelsen – var uten frukt. De hadde ikke noe som de kunne kalle ”sin egen rettferdighet”, og som var 
årsak til at de fortsatt var i live eller nøt godt av Guds velsignelser, for noen slik frukt fantes ikke. Lignelsen viste 
dem hvordan Gud var tålmodig med dem, til tross for deres feil og mangler. 
 

”Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar det regne ned over rettferdige og urettferdige.” 
(Matt. 5, 45). 

 
Fikentreet hadde fått lov til å stå tre år i vingården selv om det ikke hadde båret frukt. Men det ville ikke få stå 
der for alltid. Tilhørerne burde verdsette den nådetiden Gud hadde gitt dem, ransake seg selv og vende om til 
Ham før det var for sent. De burde ta Jesu adavarsel på alvor: 
 
 ”...hvis ikke dere omvender dere, skal dere alle omkomme på samme måten.” 
 
Dersom de fortsatte å leve i synd og omvendelsens frukter uteble, ville de til slutt høste konsekvensene av sin 
ubotferdighet. I likhet med det ufruktbare fikentreet ville de ”hogges ned” og ”kastes ut av vingården”. 
 
 
Omvendelsens frukter 
 
Da døperen Johannes stod frem og forkynte, var hans budskap til samtiden: 
 
 ”Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!” (Matt. 3, 1). 
 
De som tok imot oppfordringen, ble døpt av ham i Jordan-elven mens de bekjente sine synder (v. 6). Neddykkel-
sen i vann var et symbol på at de døde fra sitt gamle liv i synd og ble født på nytt av Gud til et nytt liv (jf. Joh. 3, 
5; 1. Pet. 3, 21). 
 
Også noen av de religiøse lederne kom for å bli døpt, men for dem var handlingen ikke mer enn et rituale. Noen 
virkelig anger og omvendelse hadde ikke funnet sted. Disse mennene var høyt anerkjent av folket og ble betrakt-
et som rettferdige på grunn av sin strenge overholdelse av religiøse ritualer og tradisjoner. Likevel hadde de 
ingen ”egen rettferdighet” som kunne frelse dem. Johannes irettesatte dem: 
 

”Dere giftslangers avkom! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vreden? Bær derfor frukt som er 
omvendelsen verdig, og tro ikke at dere kan si med dere selv: ”Vi har Abraham til far.” For jeg sier 
dere at Gud er i stand til å oppreise barn for Abraham av disse steinene....” (Matt. 3, 7-9). 

 
Disse religiøse lederne var stolte av å være Abrahams etterkommere. Men deres ættetavle og gener kunne verken 
frelse dem eller gi dem en rettferdig livsførsel. Det var heller ikke riktig av dem å betrakte seg som barn av den 
rettferdige Abraham. Deres liv vitnet om at de hadde en annen ”far”. 
 

”Dere giftslanger avkom! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vreden? Bær derfor frukt som er 
omvendelsen verdig...” 

 
Giftslanger kan bite mennesker så de dør. Det samme gjør deres avkom (deres barn). Den innflytelse disse 
religiøse lederne hadde på folket, var som dødelig gift. De fremstod som de øverste representanter for Guds 
religion, men hadde beveget seg langt bort fra Hans prinsipper. Dette bidro til å lede folket bort fra Gud. Ved sitt 
hykleri la de hindringer i veien for både sin egen og andres frelse. 
 



”Jeg døper dere med vann til omvendelse,” sa Johannes (v. 11). For at dåpen skulle ha noen som helst 
betydning, måtte den gå hånd i hånd med en ekte, helhjertet omvendelse. En slik omvendelse ville nødvendigvis 
medføre et forandret liv. Johannes kalte dette for å bære ”frukt som er omvendelsen verdig”. 
 
Hva slags frukt som en virkelig omvendelse innebar, var blitt tydelig fremlagt allerede av Moses, da han sa til 
israelittene ved Kanaans grense: 
 

”Når alle disse ting kommer over deg, ...og du tar det til hjertet..., og du vender om til Herren din Gud 
og lyder Hans røst, ...av hele ditt hjerte og av hele din sjel, ...så sant du lyder Herren din Guds røst, så 
du holder Hans bud og Hans lover...” (5. Mos. 30, 1-10). 

 
En sann omvendelse begynner med erkjennelse av synder, med påfølgende anger og bekjennelse. Omvendelsen, 
som må være helhjertet og oppriktig, innebærer at man vender om (snur rundt) fra den veien man går, og 
begynner å gå en annen vei. Omvendelse fra synd vil derfor resultere i et nytt og annerledes liv, som viser seg 
som lydighet mot Gud og Hans lov og kjærlighet til Ham og medmennesker. Dette er den gode frukten som 
alltid vil følge en sann omvendelse. 
 
 
Vingårdsmannens fortjeneste 
 
Moses fortalte også hvordan disse fruktene ville vokse frem: 
 

”Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte ... så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele 
din sjel, for at du skal få leve.” (5. Mos. 30, 6). 

 
Det er Gud som skaper forandringen når et menneske vender om til Ham. ”Jeg skal legge Min lov i deres indre 
og skrive den på deres hjerter,” sier Han, ”Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk.” (Jer. 31, 33). 
Gud forandrer menneskenes hjerter, eller sinn, slik at de blir Hans folk. Gjennom Esekiel sier Han: 
 

”Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og 
gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg 
skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover, og så dere 
holder Mine dommer og gjør etter dem.” (Esek. 36, 25-27). 

 
Når et menneske omvender seg og blir ”født på ny”, slik dåpen symboliserer (Joh. 3, 3), vil det bli ”en ny 
skapning” i Kristus. Om hva dette innebærer skriver Paulus: 
 
 ”Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.” (2. Kor. 5, 17). 
 
Det vil bli slutt på den dårlige frukten. I stedet vil man bære ny, god frukt. For at ingen skal tro at det er deres 
egen rettferdighet som produserer denne frukten, legger Paulus til: 
 

”Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus...” (v. 18). 
 
Uansett hvor syndig et menneske er, kan det bli ”født på ny” og bli ”en ny skapning”. Det er ingen som har 
sunket så dypt at ikke Gud kan nå dem. Til de religiøse lederne hadde døperen Johannes sagt: 
 

”...og tro ikke at dere kan si med dere selv: ”Vi har Abraham til far.” For jeg sier dere at Gud er i 
stand til å oppreise barn for Abraham av disse steinene.” (Matt. 3, 9). 

 
Det er ingenting som er umulig for Gud når det gjelder å frembringe den omvendelsens frukt som Han selv 
etterspør. Selv et ”hjerte av stein” kan forandres ved Hans nåde.  
 
Det er altså Guds nåde som frembringer den ”frukt som er omvendelsen verdig” (jf. Tit. 2, 11-13). Alt som har 
med menneskets frelse å gjøre, kommer fra Ham. Men det er ett unntak: Mennesket må selv ville det. Hvis en 
person ikke ønsker å omvende seg, kan ikke Gud forandre vedkommendes hjerte. Han har gitt menneskene evne, 
anledning og rett til selv å velge: 
 

”Se, i dag legger jeg frem for dere velsignelsen og forbannelsen. Velsignelsen, hvis dere lyder Herren 
deres Guds bud, ... og forbannelsen, hvis dere ikke lyder Herren deres Guds bud.” (5. Mos. 11, 27-28). 



 
Gud gjør alt for at menneskene skal ta det valget som vil gagne dem mest både i dette livet og med tanke på 
evigheten. Derfor sender Han dem stadig advarsler når de er på feil vei, slik Han gjorde med menneskene før 
vannflommen, med det frafalne Israel og Juda, med innbyggerne i Ninive og med de religiøse lederne som kom 
til Johannes. Han leder dem slik at de vil bli mer tilbøyelig til å velge det som vil være til det beste for dem selv, 
slik at Han kan gjøre godt mot dem til slutt (jf. 2. Mos. 8, 16). 

 
”Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at både du 
og dine etterfølgere skal få leve. Da vil du også elske Herren din Gud, lyde Hans røst og klynge deg til 
Ham, for Han er ditt liv og fylde av dager.” (5. Mos. 30, 19-20).  

 
Den endelige beslutningen tilhører likevel menneskene. Når Gud har gjort alt og de likevel står imot, er det ikke 
mer Han kan gjøre. 
 

”Hva mer var det å gjøre for Min vingård som ikke Jeg har gjort med den? Når Jeg forventet at den 
skulle gi druer, hvorfor gav den ikke annet enn råtten frukt?” (Jes. 5, 4). 

 
De religiøse lederne på Jesu tid hadde gjennom flere år forsømt den virkelige omvendelsen som Gud kalte dem 
til, og i stedet stolt på sin egen rettferdighet. Men deres nådetid var i ferd med å løpe ut. ”Allerede nå er øksen 
lagt til roten av trærne,” advarte Johannes dem. ”Så blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hogd ned og kastet 
på ilden.” (Matt. 3, 10). De måtte omvende seg – i likhet med enhver annen synder – eller høste konsekvensen 
av sitt valg.  
 
 
En ny nådetid 
 
Da Daniel ba sin bønn om nåde for Jerusalem og Guds folk (se Tilbake til Juda – løftet oppfylles igjen i kap. 3), 
gav Gud ham en forsikring om at byen Jerusalem ville bli gjenreist. Samtidig ble en enda viktigere begivenhet 
varslet, nemlig Messias komme og Hans død for verden. 
 
Gud fremla for Daniel en tidsperiode på ”70 uker” eller 490 dager. Messias skulle stå frem etter 69 uker (483 
dager). I den siste av de 70 ukene skulle en alvorlig begivenhet finne sted: ”midt i uken” (etter 3 ½ dag) skulle 
Messias bli drept (Dan. 9, 24-27).  
 

”...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 7 uker og 62 uker... Etter de 62 ukene skal Messias bli 
utryddet.... Han skal stadfeste en pakt med de mange i én uke. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og 
grødeoffer...” (Dan. 9, 25-27). 

 
Denne profetien omhandlet ikke bokstavlige dager og uker. Hvis den hadde gjort det, skulle Messias ha kommet 
på 400-talle f.Kr. Tidsperioden som ble vist til Daniel, inneholdt symbolsk tid der én dag tilsvarte ett år. Vi 
finner denne formen for symbolsk tid også andre steder i Bibelen, for eksempel i 4. Mos. 14, 34, Esek. 4, 6 og 3. 
Mos. 25, 3-4. Da israelittene hadde nektet å innta Kanaan tross Guds befaling, måtte de i stedet tilbringe 40 år i 
ødemarken. Dette tilsvarte de 40 dagene som de tolv speiderne hadde brukt på å utforske Kanaan: 
 

”...Ut fra hvor mange dager dere speidet på landet, 40 dager, skal dere bære skylden i 40 år, ett år for 
hver dag...” (4. Mos. 14, 33). 

 
Den tidsprofetien som ble fremstilt for Daniel, omhandlet på tilsvarende vis en periode på 490 år. Verdens 
Frelser skulle følgelig stå frem som Guds salvede (hebr. Messias) etter 483 år. Deretter ville det gå 3 ½ år før 
Han skulle bli drept. 
 
Daniel fikk vite at tisperioden skulle begynne når ”ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut” 
(Dan. 9, 25). Denne befalingen var ennå ikke gitt da Daniel ba sin bønn om nåde, men kom høsten 457 f.Kr. (se 
Esra 7, 11-26). Høsten år 27 e.Kr. – 483 år senere – stod Jesus frem som Messias (”den salvede”) idet Han ble 
døpt av Johannes i Jordan (se Joh. 3, 1-23; Jes. 61, 1-2). Han begynte da sin offentlige virksomhet, som varte i 3 
½ år. Mesteparten av nedtegnelsene i evangeligene handler om denne perioden. Våren 31 e.Kr. ble Jesus 
korsfestet (Luk. 22-23). Profetien som var blitt gitt til Daniel, ble nøyaktig oppfylt.  
 



”...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 7 uker og 62 uker... Etter de 62 ukene skal Messias bli 
utryddet.... Han skal stadfeste en pakt med de mange i én uke. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og 
grødeoffer...” (Dan. 9, 25-27). 

 
Da Jesus døde for menneskenes synder, ble ordningen med offerdyr som Gud hadde gitt israelittene ved Sinai-
fjellet, opphevet (se bl.a. 2. Mos. 29, 38-46). Disse dyrene, som ble ofret når en person hadde syndet, hadde pekt 
frem mot Frelseren som skulle ta på seg menneskehetens synd og skyld. Dette var hele hensikten med å ofre 
dem. De skulle minne menneskene om den uskyldige som skulle komme og dø for de skyldige (jf. Hebr. 10, 1-
18). Da Han som offerdyrene hadde vært et symbol på, døde som menneskenes stedfortreder, hadde ikke den 
gamle helligdomstjenesten noen funksjon lenger. Med Jesu død – ”midt i uken” – ble det derfor ”slutt på 
slaktoffer og grødeoffer”. 
 
Engelen Gabriel, som formidlet profetien til Daniel, hadde sagt om den aktuelle tidsperioden: 
 
 ”70 uker er fastsatt [eller avskåret] for ditt folk og for din hellige stad...” (Dan. 9, 24). 
 
Den totale tidsperioden på ”70 uker”, eller 490 år, var beregnet spesielt på det folk og den by som Daniel i sin 
bønn om nåde hadde lagt frem for Gud, nemlig jødene og Jerusalem (Dan. 9, 4-19): 
 

”...Herre, for all Din rettferdighets skyld: La Din vrede og Din harme vende bort fra Din stad 
Jerusalem, Ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og på grunn av våre fedres misgjerninger, er 
Jerusalem og Ditt folk blitt til hån for alle som er rundt oss. ... Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, hør og 
grip inn! Vær ikke sen for Din egen skyld, Du min Gud, for Din stad og Ditt folk er kalt ved Ditt navn.” 
(v. 16. 19). 

 
Gud hadde hørt Daniels bønn for jødene og Jerusalem, og Han hadde sendt Gabriel med svar. Budskapet var at 
folket skulle få komme tilbake til Juda, og at Jerusalem og tempelet skulle bli gjenreist. Samtidig gav Gud dem 
en nådetid. De fikk 490 år. 
 
 

PPPProfetien om de 70 ukene (490 årene) som ble gitt til Daniel: 
 
 
                70 uker = 490 dager (490 år) 
 
                           1 uke (7 år)  
   7 + 62 uker (483 år)     
 
            våren      høsten 
  457 f.Kr          27 e.Kr.      31 e.Kr.         34 e.Kr 
 
   Befaling om å                          Messias      Messias      Nådetiden er over 
  gjenreise Jerusalem                              står frem        dør          for Guds folk 

 
 
 
Frafallet på Jesu tid 
 
Da Jesus begynte sin virksomhet i Judea, møtte Han mye motstand fra dem som skulle være Guds folk. Johannes 
skriver om dette: 
 
 ”Han kom til sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham.” (Joh. 1, 11). 
 
Folket hadde beveget seg langt vekk fra de prinsipper Gud stod for. De hadde mange gale oppfatninger og for-
ventninger til Gud, og flertallet av dem som bekjente seg som Hans folk, bar dårlig frukt. Jesus arbeidet likevel 
tålmodig med dem, lindret deres sykdommer og gav dem stadige oppmuntringer. Men Han unnlot heller ikke å 
advare dem. Dersom de ikke vendte om, ville de snart måtte høste konsekvensene av sitt valg. 
 



Til de religiøse lederne som roste seg av å tilhøre Guds utvalgte folk, men som likevel stod imot Hans kall til 
omvendelse, sa Jesus: 
 

”Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer rikets frukt.” (Matt. 21, 43). 
 
De ville ikke for alltid kunne fortsette sitt opprør og samtidig nyte godt av Guds velsignelser. Historiene i deres 
egne hellige skrifter burde ha lært dem det. 
 
Konsekvensene som ville ramme folket hvis de ikke vendte om, var like grusomme som de som hadde rammet 
deres forfedre på grunn av deres frafall. Jesus sørget over de menneskene som Han elsket så høyt, og som Han 
hadde gjort så mye for, men som likevel avviste den frelsen Han tilbød: 
 

”Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner dem som er sendt til henne! Hvor ofte ville 
Jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene sine, men dere 
ville ikke! Se, deres hus etterlater dere øde!” (Matt. 23, 37-38). 

 
Hvor ofte ville ikke Gud... Men de ville ikke... 
 

- ”Hva mer var det å gjøre for Min vingård, som ikke Jeg har gjort med den? Når Jeg forventet at den 
skulle gi druer, hvorfor gav den ikke annet enn råtten frukt? Nå vil Jeg la dere få vite hva jeg skal gjøre 
med Min vingård: Jeg tar bort gjerdet rundt den, så den blir beitet snau. Jeg river ned muren omkring 
den, så den blir nedtråkket...” (Jes. 5, 3-5). 

 
Mange jøder tok imot Jesus, men flertallet forkastet Ham. I år 34 e.Kr., da den 490 år lange perioden tok slutt, 
begynte jødene en systematisk forfølgelse av dem som hadde tatt imot Jesus som sin frelser (se Apg. 8, 1-4). 
Med dette beseglet de sitt valg, og Gud trakk sin beskyttende hånd tilbake fra dem. Nådens tid var forbi. 
 
Da Jesus gråt over den skjebne som ville ramme Jerusalem fordi de forkastet Ham, sa Han:  
 

”Om du bare på denne din dag visste hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. For 
dager skal komme over deg da dine fiender bygger en voll rundt deg, omringer deg og trenger seg på 
deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som er i deg, med jorden. Og de skal ikke la det bli 
stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.” (Luk. 19, 41-44). 

 
Noen tiår senere stormet romerske soldater Jerusalem under ledelse av den senere keiser Titus. Byen og tempelet 
ble jevnet med jorden. Det ble virkelig ikke ”stein tilbake på stein” idet vingården ble beitet snau og tråkket ned 
av villdyrene. Det ble som Gud hadde sagt: ”Jeg legger den øde...” (Jes. 5, 6). 
 
 
Ingen forskjell på jøde og greker 
 
De 490 årene var forbi. Nådetiden var overskredet. Men hva med jødene nå, de som var Abrahams etterkom-
mere? Har Gud forkastet dem fullstendig? Paulus tar opp dette spørsmålet i Romerbrevet, og avviser bestemt at 
så er tilfellet: 
 
 ”Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte!” (Rom. 11, 1). 
 
Deretter nevner han seg selv som et eksempel for å vise at det fortsatt finnes jøder som tilhører Guds folk (v. 1). 
Videre trekker han frem Elia, som i en tid med frafall i Israel trodde at han var den eneste som ennå tilbad Gud. 
Men på Elias tid var det fortsatt 7000 personer som ikke tilbad avgudene (v. 2-4). Konklusjonen er: 
  
 ”Så er det da i den tid som er nå, en rest igjen etter nådens utvelgelse.” (v. 5). 
 
De jødene som tok imot Jesus, tilhørte fortsatt Hans folk. Paulus kaller disse for ”de utvalgte” (v. 7). Denne 
utvelgelsen – som Paulus omtaler som ”nådens utvelgelse” (v. 5) – skjedde ikke på grunnlag av deres ættetavle 
eller spesielle handlinger de utførte (jf. v. 6), men var basert på de valg de tok. Av alle jødene var det kun de som 
valgte å ta imot Jesus, som ble utvalgt av Gud og derfor fortsatte å tilhøre Hans folk. De som forkastet Ham, 
gjorde det ikke. Paulus kaller denne siste gruppen for ”forblindet” (v. 7). De forstod ikke – kunne ikke se – hva 
det egentlig innebar å tilhøre Guds vingård. Paulus skriver om dem: 
 



”Fordi de er uvitende om Guds rettferdighet og søker å sette opp sin egen rettferdighet, har de ikke 
underordnet seg Guds rettferdighet.” (Rom. 10, 3). 

 
De var uvitende om ”Guds rettferdighet” – den gode fruken som Han ville skape ved å forandre deres liv. I 
stedet forsøkte de å skape ”sin egen rettferdighet” gjennom sine egne handlinger, retningslinjer og religiøse 
standarder. De anså sin egen rettferdighet som god nok, og overgav seg derfor ikke til Gud slik at Han kunne 
forandre dem. De ”underordnet seg [ikke] Guds rettferdighet”. De stod imot Hans kall og Hans nåde, og følgelig 
uteble den gode frukten. De ble derfor kastet ut av vingården. 
 
De jøder som tok imot Jesus og helhjertet vendte om til Gud, blir i Romerbrevet beskrevet som ”en rest” (Rom. 
11, 5). Denne betegnelsen er hentet fra en profeti i Jesajas bok, som forutsa at det ville bli slik: 
 

”Selv om tallet på Israels barn er som havets sand, skal bare en rest bli frelst...” (Rom. 9, 27; Jes. 10, 
22). 

 
Jesus kom til det eneste folket som på den tid ikke hadde gitt seg helt over til avgudsdyrkelse. Likevel ble Han 
forkastet. Han ”kom til sine egne”, men de ”tok ikke imot Ham”. Men alle dem som valgte å ta imot Ham, ”dem 
gav Han retten til å bli Guds barn” (Joh. 1, 11-12). Dette er den største og viktigste adopsjon som noen gang er 
funnet sted, og den omfatter alle folkeslag, både jøder og ikke-jøder. Alle mennesker, enten de er ”jøde eller 
greker”, har syndet og er underlagt døden på grunn av sin synd (Rom. 3, 9). Deres behov for en frelser er derfor 
det samme. Om dem som tar imot Ham, sa Jesus: 
 

”Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har 
trodd på Guds enbårne Sønns navn.” (Joh. 3, 18, Se også Kobberslangen i kap. 2).  

 
Paulus skriver om det samme: 
 

”Skriften sier jo: ”Hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort til skamme.” For det er ingen forskjell 
på jøde eller greker, for Han er den samme Herren over alle...” (Rom. 10, 11-12). 

 
Den jødiske nasjon var ikke lenger Guds utvalgte folk, og de nøt ikke lenger godt av Hans spesielle velsignelser 
og beskyttelse. Men jødiske enkeltindivider som hadde tatt imot Jesus, slik som Paulus og en rekke av de andre 
som grunnla de første kristne menigheter, tilhørte Ham fremdeles. De var Hans utvalgte, en rest av det folket 
som hadde fått en nådetid på 490 år. Men hva med de andre, de som var forkastet? Ville deres stilling overfor 
Gud noen sinne kunne bli forandret? 
 
 
Makt til å pode inn igjen 
 
I Romerbrevet bruker Paulus et oliventre for å illustrere svaret på dette spørsmålet. Med referanse til ”resten” – 
de jødene som hadde tatt imot Jesus – skriver han: 
 
 ”...Og om roten er hellig, er også grenene det.” (Rom. 11, 16). 
 
På samme måte som grenene var en del av det treet de var forbundet med, og nøt godt av den næring som ble 
tilført via røttene, var de mennesker som var forbundet med Gud, en del av Hans folk. Hadde roten vært råtten, 
ville grenene ha visnet og frukten uteblitt. Var roten derimot god, ville den sørge for god næringstilførsel til 
grenene, som ville spire og bære god frukt. Slik ville forbindelsen med Gud og Hans nåde gjøre at Guds folk bar 
god frukt. 
 
Noen av grenene på treet som Paulus beskriver, var blitt brukket av. Disse var et bilde på de jødene som hadde 
forkastet Guds frelsestilbud. ”Ved vantro ble de brukket av,” forklarer Paulus (Rom. 11, 20). På grunn av sin 
vantro og motstand mot Gud, var disse menneskene like lite en del av Guds folk som de avbrukne grenene var en 
del av oliventreet. 
 
Naturen har lært oss at en gren som er avskåret fra kilden til næring, snart vil dø. Den har ikke liv i seg selv. 
Jesus hadde sagt: 
 
 ”Hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv.” (Joh. 6, 40). 
 



”...Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.” 
(Joh. 3, 18).  

 
Dersom de vantro jødene fortsatte i vantro, ville de fortsatt være forkastet. Hvis de ikke ville tro på Jesus som sin 
Frelser, ville de fortsatt være under dom på grunn av sin synd. Resultatet ville bli død og evig fortapelse (se Der-
som frukten likevel uteblir). Men hvis de vendte om – begynte å gå en annen vei enn vantroens vei – ville det bli 
annerledes. Paulus skriver: 
 

”Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet inn, for Gud har makt til å pode dem inn igjen.” 
(Rom. 11, 23). 

 
Betingelsen for å bli podet tilbake var den samme som alltid: 
 

”...så sant du vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din sjel...” (5. Mos. 30, 10. Se 
også ”Så sant du vender om til Herren...” i kap. 3). 

 
Enhver jøde som ville vende om – som ikke fortsatte i vantro – ville bli akseptert av Gud. Han har makt til å 
pode dem inn igjen – slik at de kan leve. Han har makt til å frelse. 
 
Gud er fylt av medynk med mennesker som lider, enten det er jøde eller greker, israelitt eller assyrer. Han ønsker 
at de i sin trengsel skal vende om slik at Han kan frelse dem (se Hvorfor kom giftslangene? i kap. 2). Med glede 
tar Han imot dem når de vender seg til Ham, på samme måte som faren i lignelsen om den fortapte sønnen (Luk. 
15, 11-24). Han tilgir med glede og poder dem inn i sitt oliventre, slik at de kan blomstre og bære frukt. Han vil 
gjøre som Moses sa: 
 

”Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte ... så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele 
din sjel, for at du skal få leve...” (5. Mos. 30, 6). 

 
Paulus var selv et levende eksempel på denne sannhet. Han hadde først forkastet Jesus og var en ivrig forfølger 
av de kristne. Hans håp var å utslette menigheten, men han vendte om (Gal. 1, 13-16). Nå var han en ivrig for-
kynner av evangeliet. Også mange prester som ikke ville ta imot Jesus mens Han arbeidet iblant dem, vendte om 
en tid etter at Han var blitt korsfestet (Apg. 6, 7). Det samme har skjedd med mange andre jøder opp gjennom 
tidene, og vil også skje i dag. Løftet står fast: 
 
 ”Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet inn igjen...” 
 
 
Ros deg ikke overfor grenene 
 
I forbindelse med oliventreet nevner Paulus også andre grener, som han sier stammer fra ville oliventrær, men 
som er blitt podet inn i det hellige oliventreet. Disse var et bilde på de mennesker av hedensk opprinnelse som 
var blitt kristne. Gjennom profeten Hosea hadde Gud sagt: 
 

”Det som ikke var Mitt folk, vil Jeg kalle Mitt folk, og henne som ikke var elsket, vil Jeg kalle den som 
er elsket. Og det skal skje på det stedet hvor det blir sagt til dem: ”Dere er ikke Mitt folk”, der skal de 
bli kalt barn av Den levende Gud.” (Rom. 9, 25-26; Hos. 2, 23; 1, 10). 

 
Gud hadde tatt imot assyrerne i Ninive da de vendte om. På samme måte tok Han imot hvert individ av hedensk 
bakgrunn som vendte om til Ham. De var som grener fra ville oliventrær og hadde i utgangspunktet ingen del i 
det hellige treet. Men da de omvendte seg til Gud, ble de en del av Hans folk. De ble ”barn av Den levende 
Gud”, som Hosea kalte det, og som vi også kan lese om i Joh. 1, 12: 
 

”Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han retten til å bli Guds barn, dem som tror på Hans 
navn.” 

”Dere står innpodet ved tro,” understreket Paulus til de kristne med hedensk bakgrunn (Rom. 11, 20). Det var 
ikke deres egen fortjeneste som gjorde at de ble podet inn i oliventreet. Det var ikke på grunn av deres egen rett-
ferdighet at Gud lot dem få ”del i roten og sevjen” (v. 17). De var syndere da Guds kall nådde dem. De var 
døende, i likhet med israelittene som var blitt bitt av giftslangene i ørkenen. Men i tro løftet de blikket og så, 
ikke på en kobberslange, men på Guds enbårns Sønn, den eneste som kunne frelse dem. 
 



Hele deres frelse var et resultat av Guds godhet. De måtte ikke glemme dette faktum. Når de så på de velsignel-
ser de hadde fått del i, måtte de ikke si eller tenke om det folket som var blitt forkastet: ”Grenene ble brukket av 
for at jeg skulle bli podet inn.” (v. 19). En slik holdning var både uriktig og farlig. De opprinnelige grenene var 
ikke brukket av for at andre skulle få deres plass. De var blitt brukket av på grunn av sin vantro (v. 20). 
 
Det var det samme da israelittene inntok Kanaan. Det var ikke på grunn av deres egen rettferdighet at Gud lot 
dem få landet, men på grunn av de andre folkeslagenes ugudelighet og ubotferdighet (se Ikke deres egen fortjen-
este i kap. 2). Da israelittene falt fra og gjorde de samme syndene som disse folkeslagene, ble de rammet av den 
samme skjebne (se Fylt av medynk med sitt folk og Eksempler fra Dommernes bok i kap. 3). Gud gjør ikke 
forskjell på folk. 
 
En rekke jøder, de opprinnelige grenene på oliventreet, hadde rost seg av å være Guds utvalgte, men samtidig 
hadde de veket bort fra Hans prinsipper. De nye troende måtte ikke gjøre den samme feilen. Paulus advarte dem: 
 

”...ros deg ikke overfor grenene! Men dersom du roser deg, så husk at det ikke er du som bærer roten, 
men roten som bærer deg... Vær ikke hovmodig, men frykt! For om Gud ikke sparte de naturlige 
grenene, kan det være at Han ikke sparer deg heller.” (Rom. 11, 18. 21). 

 
De nye kristne skulle ikke rose seg. De hadde like liten grunn til å hovere over de jødene som var forkastet, som 
israelittene i sin tid hadde til å hovere over Kanaans innbyggere. Enhver god frukt de kom til å frembære, ja, selv 
deres første lille ønske om omvendelse, var et resultat av Guds nåde. Dette faktum ble også understreket av 
Jesus. ”Ingen kan komme til Meg uten at Faderen, som har sendt Meg, drar ham,” forklarte Han (Joh. 6, 42). 
For å vise hvor verdiløs vår egen rettferdighet er, sa Jesus ved en annen anledning: 
 

”Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, 
slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. ... For uten Meg kan dere slett ikke gjøre 
noe.” (Joh. 15, 4-5). 

 
Like lite som en avbrukket gren kan blomstre eller bære frukt på egen hånd, kan et menneske bære 
”omvendelsens frukter” av seg selv. Det er Gud som ved å forandre menneskets hjerte, skaper den gode frukten 
(se Vingårdsmannens fortjeneste). ”Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt,” sa Jesus (Joh. 15, 5). 
Frukten kommer ikke ved at grenen berører treet én enkelt gang, men ved at den (for)blir i treet. På samme måte 
er det ikke nok å si ”ja” til Gud én gang. Frelsen og evnen til å bære ”omvendelsens frukter” er avhengig av det 
valg man tar daglig. Et ”ja” i dag har ingen verdi i morgen dersom man da sier ”nei”. Israels historie kan lære oss 
mye om dette. 
 
”Hvis noen ikke blir i meg,” fortsatte Jesus, ”blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og 
kaster dem på ilden, og de brenner.” (v. 6). Dette har alltid vært og vil alltid være konsekvensen av frafall og 
vedvarende motvilje mot omvendelse. Gud kan ikke frelse dem som ikke ønsker det. 
 
Så lenge de troende fortsetter på Guds vei, forklarer Paulus, vil de fortsatt være Guds folk, en del av Hans hellige 
oliventre (Rom. 11, 22). Men hvis de vender seg bort fra Ham igjen, vil de rammes av den samme skjebne som 
de ”vantro grenene”. Gud gjør ikke forskjell på folk. 
 

”Legg derfor merke til Guds godhet og strenghet: Overfor dem som er falt, strenghet, men mot deg, 
godhet, hvis du da fortsetter i Hans godhet. Ellers vil også du bli hogd av.” (v. 22). 

 
 
Guds vingård i dag 
 
Det samme gjelder for oss i dag som gjaldt for israelitter og hedningefolk i Det gamle testamentet, for jødene på 
Jesu tid og for de første kristne. Gud har gjort alt for vår frelse, og Han leter etter god frukt hos dem som bekjen-
ner seg til å være Hans folk i dag. Han er tålmodig med oss, for Han ønsker at ”alle mennesker skal bli frelst og 
komme til sannhets erkjennelse” (1. Tim. 2, 4). Han tar imot alle som vender seg til Ham. Men Han kan ikke 
tvinge noen. Dersom frukten likevel uteblir, til tross for alt Han har gjort for sin vingård, kan Han ikke gjøre 
mer. Konsekvensen kan vi lære av historien. 

 
”...døm nå mellom Meg og Min vingård! Hva mer var det å gjøre for Min vingård som ikke Jeg har 
gjort med den? Når Jeg forventet at den skulle gi druer, hvorfor gav den ikke annet enn råtten frukt? Nå 



vil Jeg la dere få vite hva Jeg skal gjøre med Min vingård: Jeg tar bort gjerdet rundt den, så den blir 
beitet snau...” 

 
Dersom Guds bekjennende folk i dag bærer en tilsvarende råtten frukt som Hans bekjennende folk i gammel-
testamentlig tid, stiller de på lik linje. Å være Abrahams fysiske etterkommere kunne ikke hjelpe jødene når de 
vek bort fra Guds prinsipper. Like lite hjelp finnes det i et menighetsmedlemsskap, en trosbekjennelse eller det å 
kalle seg ”kristen”. Det er fruktene som teller. Da Jesus advarte folket mot personer som kom med falske bud-
skap fra Gud, sa Han: 
 

”Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne 
ulver. På fruktene deres skal dere kjenne dem. Kan vel noen sanke druer fra tornebusker eller fiken fra 
tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men det dårlige tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke 
bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god frukt. ... Derfor skal dere kjenne dem på 
fruktene.” (Matt. 7, 15-20). 

 
Fårekappen kunne skjule ulven slik at den kunne snike seg inn i saueflokken, som ante fred og ingen fare. På 
samme måte lurte fariseernes tradisjoner og ritualer folket til å tro at de var fromme representanter for Guds 
religion. Men disse var like lite Guds representanter som ulven var en sau. Det var fruktene – personens liv og 
karakter – som avgjorde om vedkommende tilhørte Guds folk eller ei. Det var på dette grunnlag Gud vurderte 
dem, og det er slik Han anbefaler oss å vurdere dem. 
 
Når vi ser et tre med druer, vet vi at vi har å gjøre med et vintre. Tilsvarende kan vi klassifisere et tre som 
fikentre når vi ser at det vokser fiken på det. Derimot finner vi ikke slike frukter på tornebusker eller tistler, 
samme hvor mye vi leter. Det er fullstendig i strid med naturen at disse vekstene vil bære frem druer, fiken eller 
annen god frukt. Like umulig er det for et menneske som ikke er omvent og tilhører Gud, å bære den frukten som 
kun Han kan frembringe (jf. Vingårdsmannens fortjeneste).  
 

”...Kan vel noen sanke druer fra tornebusker eller fiken fra tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, 
men det dårlige tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller 
ikke bære god frukt. ... Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.” 

 
Finner vi ikke den gode frukten, kan vi vite at vi har å gjøre med et dårlig tre. Dette gir likevel ikke grunn til å 
hovere over personer som ikke bærer god frukt. Deres frukter gir grunnlag for å bedømme deres budskap, lære 
og handlinger – om det kommer fra et godt eller et dårlig tre. Men likevel er ethvert menneskene, selv om det 
bærer dårlig frukt, høyt elsket av Gud. Alle mennesker er syndere og har det samme behovet for Guds frelse. 
Spørsmålet er alltid: Hva gjør man med det? (jf. lignelsen om tolleren og fariseeren i Luk. 18, 9-14).  
 
I sitt brev til Titus minner Paulus de troende på hvordan de selv en gang hadde båret dårlige frukter. Etter å ha 
bedt dem om å være gode og tålmodige mot alle mennesker, skriver han: 
 

”For også vi selv var en gang uforstandige, ulydige og forførte. Vi lå under for forskjellige lyster og 
begjær, og vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre.  
 
Men da Guds, vår Frelsers godhet og menneskekjærlighet ble åpenbart, frelste Han oss, ikke av gjern-
inger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter sin barmhjertighet, ved gjenfødelsens og fornyelsens 
bad ved Den Hellige Ånd, som Han rikelig øste ut over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, for at vi, etter 
å ha blitt rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger ifølge håpet om evig liv.” (Tit. 3, 3). 

Når kristne husker på sin egen bakgrunn og ser Guds store tålmodighet og barmhjertighet med dem, bør de 
kunne vise sympati, tålmodighet og barmhjertighet mot andre mennesker (jf. Ikke deres egen fortjeneste i kap. 
2). Det samme kan bli sagt til kristne i dag, som Paulus skrev til de troende i Roma: 
 

”...ros deg ikke overfor grenene [som ble brukket av]! Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke 
du som bærer roten, men roten som bærer deg. ... Ved vantro ble de brukket av, og du står innpodet ved 
tro. Vær ikke hovmodig, men frykt! ... Legg derfor merke til Guds godhet og strenghet: Overfor dem som 
er falt, strenghet, men mot deg, godhet, hvis du da fortsetter i Hans godhet. Ellers vil også du bli hogd 
av. Slik er det med de andre også. Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet inn, for Gud har 
makt til å pode dem inn igjen...” (Rom. 11, 18-23). 

 
Gud har makt til å pode et hvilket som helst menneske som omvender seg, inn i oliventreet. Likeledes vil en 
hvilken som helst gren, enten den er naturlig eller innpodet, bli hogd av dersom den viser vantro. Ingen menne-



sker står innpodet på grunn av sin egen rettferdighet. Det er ikke på grunn av ”gjerninger som vi hadde gjort i 
rettferdighet” som gjør at Gud utvelger mennesker, men på grunn av Hans barmhjertighet og ønske om å frelse. 
Jesus er frelseren, og Guds Ånd forandrer karakteren (Esek. 36, 25-27). Paulus kaller dette ”gjenfødelsens og 
fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd” (Tit. 3, 5). Det er rettferdiggjørelsen ved Guds nåde som gjør mennesker 
til Hans folk og til ”arvinger ifølge håpet om evig liv” (v. 7). 
 
Kristne i dag har like liten grunn til å rose seg som Guds folk opp gjennom tidene har hatt. Gud har utvalgt dem, 
ikke fordi de har båret god frukt, men for å gjøre dem i stand til å bære god frukt. Hvis de likevel bærer dårlig 
frukt, til tross for alt Gud har gjort og ønsker å gjøre for dem, vil de bli forkastet. ”Hvert tre som ikke bærer god 
frukt,” sa Jesus, ”blir hogd ned og kastet på ilden.” (Matt. 7, 19). Verken kristenheten eller vi personlig er mer 
begunstiget enn avgudsdyrkerne eller israelittene hvis vi faller fra. 
 
 
 
 
 
 
 

”...HHHHva mer var det å gjøre for Min vingård, 
som ikke Jeg har gjort med den? 

Når Jeg forventet at den skulle gi druer, 
hvorfor gav den ikke annet enn råtten frukt? 

Nå skal Jeg la dere få vite  
hva Jeg skal gjøre med Min vingård: 

Jeg tar gjerdet bort rundt den,  
så den blir beitet snau. 

Jeg river ned muren omkring den,  
så den blir nedtråkket.  
Jeg legger den øde.  

Den blir ikke beskåret eller hakket opp,  
men det skal vokse opp tornekratt og tornebusker.  

Skyene befaler Jeg at de ikke lar regnet falle på den...” 


