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4. søndag i adventstiden – 23. desember 2012 

Prekentekst: 2 Kor 1,18-22 (Alle Guds løfter har sitt ja i Jesus) 

Lesetekst I:  Sef 3,14-17  (Jubel over Guds trofasthet) 

Lesetekst II:  Matt 1, 1825 (Profetienes oppfyllelse) 

 

Ja og amen for Guds løfter  

Bakgrunnen for vår tekst er det som beskrives i første del av kapitelet. Her leser vi om en 

vanskelig tid for Paulus og hans medarbeidere i Asia. Ja, de opplevde så tøffe ting at de 

trodde en tid at det stod om livet. I tillegg til at de har vært gjennom tøffe dager, får Paulus 

kritikk for at han har vært for vaklende og lite tydelig i sin forkynnelse og ferd. 

 

Paulus går ikke inn på noe selvforsvar, men peker på Jesus og hva han betyr. Han peker rett 

og slett på Guds trofasthet. I ham har alle Guds løfter sitt ja. Sentrum for Paulus’ rolle som 

forkynner og apostel er ikke hans visdom, hans kraft eller hans åndelige opplevelser. 

Sentrum er Jesus Kristus. Og han slutter av med å peke på at Gud har satt sitt segl på oss. 

Seglet markerte eierskap. Den nære tilknytning til den trofaste Gud. Han som er der i de 

tøffeste kamper. 

 

Mellom profeti og oppfyllelse 

 

Fjerde søndag i advent og lille julaften. Kan en være mer i spenning mellom profeti og 

oppfyllelse? Vi har nådd adventstidens klimaks med jublende forventning. Dag Øivind 

Østereng i tekstbetraktningen i Luthersk Kirketidende peker på at vi møter et ordspill 

mellom det greske ja og det hebraiske ja i denne teksten. Han sier at begge disse ordene kan 

oversettes med ”sannelig”; det greske ja (nai) og det hebraiske ja (amen). ”..i ham har alle 

Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.” 

Oppfyllelse av GT’s profetier 

 

Abraham og hans ætt fikk løftet om å bli rettferdiggjort ved troen. Men Abrahams ætt, det er 

jo Kristus, sier Paulus. Og nå er kirken blitt Abrahams ætt, fordi den hører Kristus til. Den 

troende menighet har dermed fått del i løftene fra GT, fordi Jesus Kristus er oppfyllelsen av 

løftet til Abraham og hans ætt. 

Vil det si at alle løftene i GT allerede er oppfylt i Kristus? Nei, vi kan ikke tolke det slik. Vi ser 

at Paulus venter at Gud også i framtida vil oppfylle sine løfter. Løftet om at Israel engang skal 

bli frelst (Rom 11,25-32) er enda ikke oppfylt. Og ikke minst løftet om den endegyldige seier 



over døden, er enda ikke oppfylt. Hovedsaken er at alle løfter har fått og skal få sin 

oppfyllelse i Kristus. 
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