PA KORTFORMEL
OG EVANGELIET
JESUS.NAVNET

irkeärets
ietekst
kortesteevangel
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til
Fvanselieteksten
er kirkeäretskortE nytä-rsdag
este.Som enhverandeniodisk
dreng blev Jesusomskäretpä
ottendedagen.Han fik et godt
iadisk navn - pä hebraisk
Jeshua.Dettenavnvar en kortform af navnetJehoshua,som
pä dansk almin-deligvisgengives med Josva. Den forste,
der bar dette navn i den bibelske historie, var den Josva,
der fsrte lsraelsfolk ind i det
foriattede land.
for hanskalfrelse
sitfolkfra deres
Hebraiske
navneharalmindelig- synder.
"
visen mening.Sädaner det ogsä
Herrensengeltaler naturligvis
med navnetJeshua.Det betyder hebraisk.
Hvadellers?
Engle
elsker
nogeti retningaf: den,vedhvem hebraisk
! Tilbageoversatter
man
Herrenfrelser.En sagligkorrekt de greske ord, finder man et
gengivelse
er: Herrens
frelse.
ordspil,nemlig Jeshuajoshia,
I Det Nye Testamenteanv- dvs. Jesusskal frelse.Egentlig
endesJesus-navnet
hundredvis behsvedeHerrensengelikke at
af gange, men kun 6t sted havesagt mere,dersomhensiggives en forklaringpä, hvad ten alenehavdevaret at afdakke
det egentlig betyder.Det er i betydningen
af navnet.
Mattheusevangeliets
forstekapMen Herrensengel kommer
itel,vers21. Her byderHerrens med en tilfojelse:"fra deres
engel Josef, at han skal give synder".Dennetilfojelse
ervigtig.
Mariasbarn navnetJesus.Som Hermedangivesnemligartenaf
det siges:"Hun skalfsdeen son, denfrelse,somJesus
skalbringe.
og du skalgivehamnavnetJesus; Uden dennepreciseringkunne

man have troet, at Jesusskulle
haveveret den, der for eksempel skullefrelsesit folk fra den
romerskebesattelsesmagt.
Indholdet
af Jesus-navnet
samt
den forklarendetilfojelse kan
därligtoverbetones,
dersomman
vil havenogetat vide om, hvad
evangelieter. Her er evangeliet
satpä kort formel.
I farsteomganggjaldtdet Jesu
eget folk, det jodiske:han skal
frelsesit folk fra deressynder.
Men ingen messiansk
tid uden
at det ogsä har positivekonsekvenser
for ikke-jader.
Derfor
gelder arten af den frelse,som
Jesusbringer,ogsäos ikke-joder.
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NavnetJeshuafindesi en inskription pä en knoglekirte,som har
fremkaldtenormdebat.Erinskriptionen agte eller ei?
Semidtersiderne.

Vedindgangen
til et nyt är kan
det vare pä sin pladsat minde
om, at lsraelsmission
har mistet
sin eksistensberettigelse,
dersom
vi nedtonerellerfornegterarten
af den frelse,som kommertil
udtryk i Jesus-navnet.
Det vil vi
nu heller ikke gsre. Sagener
nemligklar:Hvislsraels
folk ikke
lengere har brug for evangeliet
om syndernes
forladelse,
har vi
andredet hellerikke.
GodtnytäriJesunavnl

