
 

Rom 15, 28 

 28: Når jeg har fullført dette og har fått overgitt dem denne frukten, vil jeg ta veien om dere til 

Spania. 

 Når jeg har fullført dette - det han altså nå har talt om, at han har brakt over det som er samlet inn 

til de fattige i Jerusalem, - og har fått overgitt dem denne frukten. La oss minne hverandre om det 

Paulus sier i 2Kor kap. 8 og 9 om disse omvendte hedningene og deres hjelp til de fattige i Jerusalem; 

at det var et bevis på deres kjærlighet, og hans ros av dem et bevis på ektheten av deres kristendom. 

Og at alt samvirket til å ta bort jødenes fordommer overfor disse deres trosbrødre. Da ser vi dypere i 

meningen med det ordet vi har foran oss. Da ser vi at han med "frukten" mener den kjærlighetsgaven 

som var innsamlet, og som han da hadde "fått overgitt dem". Denne innsamlingen skulle være et 

overbevisende tegn på ektheten av det verk Gud hadde gjort blant hedningene, og som Paulus 

tidligere hadde fortalt om i Jerusalem. Til denne modermenighet av Guds gamle Israel skulle han nå, 

som en viss stadfestelse, bringe noen frukt fra Herrens kornåkre blant hedningene. 

 

 Men hvis vi skal kunne ta noen lærdom av dette, bør vi legge nøye merke til at hvis den innsamlede 

gaven skal bli noen frukt, en stadfestelse på en ekte kristendom som er virket av Gud, må begge de 

forholdene Paulus nevner være oppfylt: 1: Disse hedningekristne må selv ha "hatt et stort ønske om 

å få gi en gave", at "dette ville de svært gjerne gjøre" (v. 26, 27). Dvs. at det var kjærlighetens egen 

trang som hadde drevet dem til å sende denne hjelpen. 2: Dernest at gaven var rettet til "de hellige", 

dvs. at de ville tjene Kristi lemmer, at de hadde gjort det mot ham. Tenker vi oss derimot en naturlig 

menneskelig omtanke for nødlidende mennesker, så beviser jo ikke den noen som helst sann 

kristendom eller tro og kjærlighet til Kristus. Dette ser vi tydelig nok av Kristi ord (Mat 10: 41-42, 

Mark 9: 41). Der legger han uttrykkelig all vekt på at det blir gjort fordi de trengende tilhører Kristus. 

Det samme sier han jo også i Mat 25, der han taler om hvordan han i den siste dom overfor hele 

verden skal holde fram dette éne beviset på hvem som er hans ekte venner. Han sier at det gode de 

har gjort "det gjorde de mot meg". 

 

 Er ikke dette en veldig trøst for et fattig nådebarn som ellers, på grunn av sine mange skrøpeligheter 

og fall ofte kan fristes til å tvile på sin benådning? For en trøst: at Ordet så uttrykkelig lærer at når vi 

tross alt vet med oss selv at det ikke er noe som så sterkt vekker trangen til å hjelpe, som når vi ser at 

Jesu venner er i nød - at dette da etter Kristi og apostelens ord kjennetegner den ekte troen! Må vi så 

virkelig også huske dette, at der hvor troen gir kjærlighet til Kristus og hans folk som frukt, der kan 

ingen fall, hvor mange og skremmende de enn måtte være, bevise at vår tro er falsk. Der nåden 

virker slikt som ikke finnes i vår natur, der kan alt som ennå henger ved oss av vår naturs forderv ikke 

tilintetgjøre det vitnesbyrdet som denne Åndens frukt innebærer. Og når vår kjærlighet til dem som 

tilhører Kristus virkelig er en Åndens frukt, da kommer den jo bare som en følge av troen og nåden. 

Så sier vi ofte at det å elske Guds barn, det er jo lett. Og derfor ser vi ikke på det som noe stort. Men 



akkurat det at det er så lett, beviser virkelig at det er en frukt. At det er født av Ånden, og ikke 

gjennom lovgjerninger. For de ugjenfødte er det ikke så lett å elske dem som tilhører Kristus. 

 

 Vi har sett at Paulus var svært opptatt av at de jødiske kristne måtte få se bevis på de 

hedningekristnes ekte kristendom. Med dette håpet han at jødenes fordommer og mistro mot de 

andre måtte brytes ned. Av dette ser vi hvor viktig apostelen har ansett nettopp dette at de kristne 

må kjenne hverandre som brødre og medarvinger til det evige liv. De som virkelig er ett i Ånden bør 

også kjenne og elske hverandre slik. - Så går vi igjen tilbake til teksten hvor Paulus har talt om at når 

han har fullført sitt ærend til de troende i Jerusalem, vil han komme tilbake, og så, gjennom Rom, dra 

til Spania. Nå kommer han tilbake til det planlagte besøket i Rom: 


