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Innledning

risten Bokproduksjon gir ut bøker om Israel, det profetiske ordet,
^endetiden, Jesu gjenkomt og forholdet mellom jødedommen og kris

tendommen. Vi har til nå gitt ut 20 bøker. Min far, O. K. Indergaard (Vel
signet være hans minne!) har skrevet tre av bøkene mens undertegnede har
skrevet 17 bøker.

Denne gangen er vi så heldig å kunne gi ut en ny bok. Den har tittelen:
Guds planer med Israel og den kristne menighet.

Boka består av artikler, taler og foredrag som undertegnede har skrevet
og holdt i løpet av de siste årene.

Under de fleste av artiklene og foredragene står det to datoer og to
årstall. Den først datoen og det første årstallet angir det tidspunktet da
manuskriptet ble skrevet første gangen. Den andre datoen og det andre
årstallet betyr at artikkelen eller foredraget er blitt rettet og revidert på et
senere tidspunkt.

En del av artiklene og foredragene har stått i avisene «Dagen», «Maga-
zinet» eller i andre aviser. De er da enten kommentarer til andre leserinn

legg, eller de er selvstendige artikler, som tar opp en eller annen kristen
problemstilling.

Jeg har kalt boka: «Guds planer med Israel og den kristne menighet».
Gud har planer med både Israel og den kristne menighet. Israel har et JOR
DISK KALL mens den kristne menighet har et HIMMELSK KALL.



Guds planer med Israel og den kristne menighet

Da Jesus kom første gangen, kom han med forsoningen og med tilbudet
om å opprette «Riket for Israel» for jødene. Da mange av jødene ikke ak
septerte dette tilbudet, ble det trukket tilbake. Gud oppreiste en ny mann,
Paulus, som kom med et NYTT BUDSKAP til både jøder og hedninger.

Både Moseloven og Jesu fortolkning av den ble trukket tilbake, og vi
fikk et helt nytt tilbud om at vi både er frelst og blir bevart av Guds nåde.
Dette er det spesielle med Paulus sitt budskap. Vi lever i dag i DEN FRIE
NÅDENS TIDSHUSHOLDNING.

På samme måten som det på Paulus sin tid var STOR MOTSTAND mot
dette budskapet (1.Kor. 16,9.), slik er det også i dag. De aller fleste kristne
vil ikke akseptere tilbudet om den frie nåden, og hovedgrunnen til det er
at de ikke skiller mellom den messianske jødedommen og den paulinske
kristendommen.

I den messianske jødedommen ble det stilt BETINGELSER til de tro
ende for at de både skulle få del i gjenfødelsen og Den Hellige Ånd, og for
at de skulle bli bevart i troen.

I den paulinske kristendommen er det ikke slik. Vi blir både frelst ved
Guds nåde og opprettholdt som Guds barn ved Guds nåde. (Tit.2,11-
12.)

Kristendommen begynte ikke med døperen Johannes, ved Jesu forkynnel
se eller på Pinsefestens dag, men den begynte ved Paulus sin omvendelse
i året 37. Det er Paulus sine Skrifter som danner det åndelige grunnlaget
for den kristne menighet. Paulus hadde dette nye budskapet fra den opp-
standne Jesus. (Rom. 16,25-26.)

Dette betyr ikke at vi ikke kan lese eller gjøre oss bruk av de andre
Skriftene i N.T., men dersom vi ikke skiller mellom de jødiske Skriftene
og Paulus sine Skrifter, så blir både vårt kristenliv og vår forståelse av N.T.
skadelidende. Vi blir «småbarn i JCristus» og forstår ikke at vi er satt inn i
den virkelig store friheten ved det paulinske budskapet.

Det JØDISKE ASPEKTET er kommet bort i kirkens forståelse og for
kynnelse av Guds ord. Kirken forkynner ikke det glade budskapet om at vi
både er frelst og blir bevart av Guds nåde, men den forkynner et BLAN-
DINGSEVANGELIUM, som har tapt mye av sin kraft.
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Innledning

På bakgrunn av dette må vi takke Gud for to forhold, og det er:

^ At vi enda en gang kan få anledning til å gi ut en ny bok der vi be
handler disse herlige sannheter om de frie nåden.

^ At det finnes en del mennesker i Norge og i andre land som forstår
dette og gleder seg over den frie nåden.

Til slutt vil jeg takke de av mine lesere som har støttet meg i dette viktige
arbeidet- både med at de har kjøpt mine bøker, og med at de har støttet
meg økonomisk. Gud velsigne dere alle sammen.

Tingvoll den 15.06.2007

Deres i tjenesten
Cand. philol. Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 1

Kunnskap om jødedommen
og bibelsk fortolkning

Dell

Dette foredraget ble holdt på Gesher Institutts Sommerkoneferanse i
Heiola, Finland, den 31.07.2004. Det skal senere utgies i en engelsk-finsk
bok sammen med de andre foredragene som ble holdt på konferansen.

Selve begrepet «jødedom» kommer av ordet «Juda», som var en av
de 12 stammene i Israel. Etter at de 10 stammene fra Nordriket ble

bortført til Assyria i året 722 før Messias, ble de to stammene Juda og Ben
jamin igjen i Israel. Juda ble den ledende stammen av disse to. I løpet av
årene 606 til 582 ble store deler av befolkningen i Juda og Benjamin bort
ført til Babylon.

Landflyktigheten i Babylon tok slutt ved perserkongen Kyros sitt edikt
fra 536. Fra den tid kunne de av jødene, som ønsket det, reise tilbake til
Israel. Det var ca. 50000 jøder som drog tilbake til Israel i løpet av de nær
meste årene. De fleste valgte å bli i Babylon, for de hadde etablert seg der,
og de fant seg godt til rette. De hadde glemt at Gud ønsket, at de skulle
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Guds planer med Israel og den kristne menighet

reise tilbake til Israel, for å bygge opp igjen landet etter en landflyktighet
på 70 år. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Israels misgjer-
ningsår og hedningenes tider.)

Begrepet «jødedom» oppstod etter at jødene hadde kommet tilbake
fra den babylonske landflyktigheten. Det erstattet da begreper som ble
brukt før den tid, som for eksempel den «israeltiske tro» og den «isra-
elitiske kulturen ».

«Jødedommen» ble utviklet både i og etter det babylonske fangen
skapet.

«Jødedommen» betegner både den tro og den kultur som var både i
Israel og i diasporaen.

Jeg kommer til å bruke dette begrepet i en videre sammenheng enn det
som er skissert ovenfor. «Jødedom» vil da være «summen av den jødiske
tro og den jødiske kulturen, slik som vi møter dette både i Bibelen og i den
jødiske tankegangen- både før og etter landflyktigheten til Babylon».

Selve ordet «jødedom» er brukt bare en gang i Bibelen, og det er i
Brevet til Galaterne 1,14, hvor det står: «og jeg (Paulus) gikk videre I JØ
DEDOMMEN (gr.en iudaismo) enn mange jevnaldrene i mitt folk. Jeg
var enda mer nidkjær for mine fedres lærdommer.» Egentlig står det «i
judaismen».

Det som Paulus spesielt var nidkjær for før sin omvendelse, var at rab
binernes fortolkninger og tradisjoner ble opprettholdt. Det er den såkalte
« HALACHA », som betyr «den vei som man går på». Den gir uttrykk
for den rabbinske læren, og hvordan man skal oppfylle de forskjellige bud
i vandringen som troende.

Vi har også en annen innfallsvinkel til den jødiske læren, og det er
« HAGGADAH ». Det kommer av et verb som betyr «å fortelle». Den
tar utgangspunkt i Bibelen og slutter moralske lærdommer av det som står
der. Den benytter seg av sammenligninger, oppdiktede historier, anekdo
ter og lignelser.

Den mundige tradisjonen, som har en rekke forfattere, ble samlet av
rabbi Jehuda ha Nashi ca. 200 etter Messias. Dette verket ble kalt for
«Mishnah», som betyr «gjentatt studium» eller «repetisjon». Dette er
den første del av «Talmud», som betyr «studium» eller «læring».

Den siste del av Talmud er «Gemara», som er en kommentar til

Mishnah. Den ble samlet i årene 400-500 etter Messias i den palestinske
og i den babylonske Talmud. (Se Risto Santalas bok: The Midrash of the
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Kapittel i - Kunnskap om jødedommen og bibelsk fortolkning. Del 1

Messiah. s.282 om innholdet i Talmud. Se også min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 5. Kapittel: De Jødiske Skriftene.)

Hebraisk språk og tankegang
Det er stor forskjell på det hebraiske språket og de tankene som det gir
uttrykk for, og det greske språket og dets vurderinger. Mens det hebraiske
språket uttrylier HANDLING og DYNAMIKK, uttrykker det greske
språket ABSTRAKTE og LOGISKE TANKER og TANKEREKKER.
(Vi som bor i Vesten hører med til den greske måten å tenke og uttrykke
oss på.)

Grunnen til dette ligger i de to folkegruppenes historie og åndelige er
faringer. Mens hebreerne var på stadig vandring i gammel-testamentlig tid,
var grekerne mest opptatt av å diskutere religion og filosofi. Dette kommer
også til uttrykk ved Paulus sitt besøk i Athen. Om dette besøket står det:
«Men alle atenere og de fremmede, som oppholdt seg der, gav seg ikke
stunder til annet enn å fortelle eller høre nytt.» (Ap.Gj. 17,21.)

For hebreerne gikk ikke livet ut på å tenke filosofiske tanker og diskutere
dette, men livet gikk ut på å kjempe den kampen som Yhvh hadde tiltenkt
dem som hans folk. Dette gikk blant annet ut på at folket under store deler
av sin historie har vært PÅ VANDRING- enten fra det lovede landet eller
inn i det lovede landet, som er Israel.

Dette måtte fa konesekvenser for deres måte å leve og å tenke på.
Dersom vi ikke kjenner til dette, så blir det UMULIG for oss å forstå

Bibelens innhold fullt ut. Dette gjelder både lesningen av Tanach (G.T.),
og det gjelder også lesningen av store deler av N.T.

«Tanach» er den hebraiske benevnelsen på G.T. Det er en forkortelse
av ordene Torah (Mose Skrifter), Neveim (profetene) og Ketubim (Skrif
tene.)

Det nye Testamente, som burde ha vært kalt «Den nye Pakt» eller «Den
fornyede Pakt», heter på hebraisk «Berit Chadashah».

(Ordet «testamente» er ikke noe bibelsk begrep. Det går tilbake til
den latinske Bibelen Vulgata. Det er en gal oversettelse av det hebraiske
ordet «berit», som betyr «pakt». Dette ordet burde ha vært jernet fra
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Guds planer med Israel og den kristne menighet

våre Bibler, for det gir oss et galt inntrykk av forholdet mellom Den gamle
(første) pakten og den nye (fornyede) pakten i Jesu blod.)

Den tankegangen, som vi har i Tanach, finner vi igjen i N.T., og det er
ikke noe merkelig, for det var jøder som skrev både Tanach og N.T. (Det
er også mulig at også Lukas var jøde, både av avstamning og av opprin
nelig tro, for det er ingen av evangelistene som brukte så mange jødiske
uttrykksmåter som han.)

Paulus var også inne på forskjellen mellom den hebraiske og den greske
måten å tenke på, da han skrev, at jødene krevde TEGN (gr.seimeion),
mens grekerne søkte etter VISDOM (gr.sophia). (l.Kor.1,22.)

Dette vil si at jødene ønsket å få se TEGN, for de var uttrykk for
HANDLING, mens grekeren nøyde seg med kunnskap og visdom. Dette
var et uttrykk for de to folkegruppenes måte å se og forstå verden på.

I Evangeliet etter Johannes er de undergjerningene som Jesus gjorde,
kalt for «TEGN». I dette evangeliet er det tatt ut 7 av de undergjerninge
ne som Jesus gjorde. (Se min bok: Jødedom og Kristendom. Jesus og Pau
lus: Kapittel: En sammenligning mellom den messianske jødedommen og
den paulinske kristendommen ut fra Johannes evangeliet.)

Martin Luther har sagt at «det er en SPESIELL ENERGI i det hebraiske
språket.» Det er Guds-rikets dimensjon som er lagt ned i dette folket og i
dette språket, for det er Herrens språk og Herrens folk.

Han har videre uttalt følgende om dette språket: «i det (det hebraiske
språket) hører vi GUD TALER... På denne måten blir studiet av det he
braisk språket en slags messe eller en Guds-tjeneste. (Luthers Verker, Bind
12.)

Han har videre sagt om det hebraiske språket: «Det hebraiske språ
ket er DET BESTE av alle, med det rikeste ordforrådet... Dersom jeg var
yngre, ville jeg lære meg dette språket, fordi ingen kan lære seg å forstå
Skriften helt uten det. For selv om N.T. er skrevet på gresk, er det fiillt av
hebraiske tenkemåter og hebraiske uttrykk. Det har derfor treffende blitt
sagt at hebreerne DRIKKER AV KILDEN, mens grekerne drikker av EL
VEN SOM RINNER FRA DEN.» (Luthers Bordtaler.)

De fleste Skriftene i N.T. er skrevet på gresk. Det er mange ting som tyder
på at de 3 første evangeliene er skrevet på hebraisk og senere blitt oversatt
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Kapittel 1 - Kunnskap om jødedommen og bibelsk fortolkning. Dd 1

til gresk. Dette kan også gjelde andre Skrifter i N.T., som for eksempel
Hebreerbrevet, Jakobs Brev og Johannes Åpenbaring. Det sies om Johan
nes Åpenbaring at det har en dårlig gresk, men når vi oversetter det dl
hebraisk, så blir språket i det glimrende. (Se min bok: Matteus Evangeliet.
Kapittel: Matteus Evangeliet.)

Ved siden av at det hebraiske språket uttrykker handling og dynamikk, er
det også et språk som i stor grad uttrykker FØLELSER. Jødene likte å gi
uttrykk for følelser. De så ik^ på dette som noe mindreverdig. De kunne
både gråte og le, bli sinte og være glade. Vi vet at kong David før eksempel
skrev Salmer og danset føran arken (2.Sam.6,l4-16.) Jakob gråt høyt da
han gav seg til kjenne ovenfør sine brødre. (l.Mos.45,2.) Til og med Jesus
gråt. (Luk.19,41.)

Dette står i motesetning dl den greske måten å leve på. En skulle være
logisk og klar i sin tanke og holde følelsene under kontroll. Stoikerne før
eksempel forsøkte å underkue sine følelser og leve et nøkternt liv. De skulle
ikke la seg afSsere av de ytte førhold. De skulle holde «masken» uansett
hva som slqedde. De skulle ta alt med «stoisk ro».

Jødene har fé abstrakte begrep
Dette er en av grunnene til at hebraisk har så fa ABSTRAKTE begrep.

Når jødene skulle uttrykke abstrakte tanker, brukte de uttrykk fra
den MATERIELLE eller FYSISKE VERDEN. Jeg vU sitere fra Matvin
R.Wilsons bok: Our Father Abraham. s.l37, hvor det blant annet står: «å
se» er det samme som «å løfte opp øynene» (I.Mos.22,4.), «å bli sint»
er «å brenne i ens neseborer» (2.Mos.4,l4.), «å åpenbare» er «å åpne
ens øyne» (Rut 4,4.), «å ikke ha medynk med» er «å ha et hårdt hjerte»
(l.Sam.6,6.), «å gjøre seg ferdig» er «å omgjorde sine lender», «å be
stemme seg før å g^» er «å vende sitt åsyn mot», « å være egenrådig» er
«åværesdvnakket» (Ap.gj.7,5L).»

Ved siden av dette har vi en rekke andre slike uttrykksmåter i N.T.
Dette er også en av grunnene dl at hebreerne beskrev «Yhvh» med

KONKRETE og MENNESKELIGE TREKK. «Gud» ble beskre
vet med uttrykk som «Guds arm», «Guds finger», «ansikt», «høyre
hånd», «himmelen», «kraften», «makten» o.s.v.
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Guds planer med Israel og den kristne menighet

På grtuin av at jødene ikke likte å uttrykke seg på en abstrakt måte, så
var de heller ikke interessert i å formulere læresetninger eller dogmer for
sin tro. Det eneste dogmet, som de hadde, var Shema: «Adonai Israel,
Adonai Elohenu, Adonau echad». Det er blitt oversatt med: «Hør Israel,
Herren vår Gud, Herren er en.» (5.Mos.6,4.)

Til tross for at jødene ikke likte å utarbeide læresetninger for sin tro, så
utarbeidet likevel rabbi Maimoindes 13 dogmer for den jødiske troen.

Det viktigste for jødene var ikke de abstrakte tankene om læremessige for
hold, men å gjøre DE RIKTIGE HANDLINGENE. Dette var ikke et
INTELLEKTUELT spørsmål, men det var et ETISK spørsmål. Dette
kommer blant annet til uttrykk i fortellingen om den unge, rike mannen
som kom til Jesus og spurte: HVA HAN SKULLE GJØRE FOR Å FÅ
TIDSALDERLIG LIV. Jesus nevnte en rekke ting, som han skulle gjøre.
Når alt dette var gjort, skulle han følge Jesus. Det var det samme som å
komme til tro på Jesus. (Mat. 19,16-26.) (Se min bok: Matteus Evangeliet.
Jesu Liv og Lære. Kapittel 19.)

Det hebraiske ordet «olam» og det greske ordet «aion» er GALT
OVERSATT i våre Bibler. Disse ordene betyr ikke «evighet» eller «ver
den», som er et gresk konsept, men de betyr «tid» eller «tidsalder». (Se
mine 8 siste bøker hvor jeg skriver mye om dette.)

Professor Karl William Weyde ved Det Teologiske Menighetsfakultetet
opplyser i et privat brev til meg at Det Norske Bibelselskapet arbeider med
en ny Bibel-oversettelse, hvor man vil rette opp en del av de feilene, som er
gjort med hensyn til en rett oversettelse av ordene «olam» og «aion».

Da jødiske tenkere i senjødedommen (200 før Messias til 135 etter Messi
as.) kom i kontakt med gresk hlosoh og tenkemåte, ble de «tvunget» til å
oversette dette ordet med «verden» eller «evigheten». De gav dessverre
etter for det greske presset og «solgte» dermed en del av sin arv til hed
ningene. Dette har ført til STOR FRUSTRASJON og FORVIRRING i
lesningen og i studiet av Guds ord.
«Å få ddsalderligliv» er det samme som «å få del i «den kommende

tidsalderen» (hebr.olam ha bah), som er «Riket for Israel».
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Kapittel 1 - Kunnskap om jødedommen og bibelsk fortolkning. *Del 1

Det var det den unge og rike mannen ønsket å få del i. Han ønsket ikke
å få dei i det abstrakte greske begrepet «evigheten», som verken han eller
jødene visste, hva det gikk ut på. Han ønsket å få del i det Guds-riket, som
Jesus allerede hadde opprettet i Israel, og som han sammen med døperen
Johannes og aposdene sine utviklet fra dag til dag. Det var det Riket som
profetene hadde beskrevet i Tanach. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
5. Kapittel: 1000 års-rikets tidsalder.)

Det hebraisk språket har ikke noe ord som betyr «evigheten» i forhold
til tiden. Hebraisk operer med tidsaldere. Tiden blir ikke sett på i forhold
til evigheten, men i forhold til tidsalderen. Når tidsalderen er fylt med sitt
teologiske innhold, får vi «tidens fylde» (gr.pleroma tu kronu), og vi får
en ny tidsperiode, som har sitt eget teologiske innhold. Det er Guds ord og
det profetiske ordet som gir tidsperiodene deres innhold.

Den norske teologen Carl F. Wisløff sier følgende om dette i sin bok:
Jeg vet på hvem jeg tror: «Bibelen taler ikke om tid og evighet, men deri
mot om tid og tidsaldere.)

(Se Arnold G. Fruchtenbaums bok: The Missing Link in Systematic
Iheology. s.665-666. Se også min bok: Kristendommens Jødiske Røtter.
Kapittel: Betydningen av ordene «olam» og «aion».)

Det rette spørsmålet for jødene var: «Hva skal jeg GJØRE for å gjøre
Guds gjerninger.» (Joh.6,28.), og ikke: Hva skal jeg TENKE, for å gi ut
trykk for det som Gud ønsker. De store spørsmålene i jødedommen var:
Hva vil Gud at jeg skal gjøre? Hva er Guds planer med mitt liv? Hvordan
skal jeg greie å realisere Guds planer med mitt liv?

Jødene forsøkte også å forstå Guds gjerninger. Noen av de store spørs
målene som jødene stilte seg, var: Hvordan kan Gud handle med folket sitt
som han gjør? Hvorfor blir den rettferdige straffet, mens den urettferdige
går fn? Spørsmålet: «Hvor lenge». Gud, vil det vare før du frelser ditt
folk og straffer Israels fiender? er et spørsmål, som ofte blir stilt i Tanach.

Det viktigste for jødene var forholdet til Gud og medmenneskene. I
forholdet til Gud ble BØNNEN det viktigste hjelpemidlet, og GODE
GJERNINGER ble det viktigste i forhold til medmenneskene. Det store
spørsmålet blir: Hva skal jeg gjøre for å gjøre GUDS GJERNINGER?
(Joh.6,28.) Det er de gjerningene som Gud ønsker at menneskene skal
gjøre.
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Mens grekerne forsøkte å gi en så RIKTIG og LOGISK framstilling av
det som skjedde, så var det SELVE HANDLINGEN, BESKRIVELSEN
AV DEN og DET INNTYKK SOM DEN SKAPTE, som var viktig for
jødene. Når Salomo beskrev den jødiske bruden i Salomos Høysang, så
beskrev han henne med konkrete kjennetegn og bilder. Han skrev at hen
nes hals «er som Davids tårn.» (Høys. 4,4.), og at hennes nese er «som
Libanon-tårnct». (Høys.7,4.)
En greker ville ikke rent umiddelbart forstå disse bildene, for han ville

oppfatte dem konkret. For ham ville ikke en pike med en stor hals og en
stor nese være noe vakkert syn, men på hebraisk vil dette bety noe HELT
ANNET. Det ville bety at denne piken var STOLT og VAKKER, som
rettet opp sin nakke og var uavhengig av andre.

Det er mange slike eksempler på at de hebraiske ordene og uttrykkene har
en annen betydning en de greske ordene og uttrykkene. Vi kan ta med et
annet eksempel. På gresk betyr «Guds sønn» en som har «Guds egenska
per», eller en som «har guddommelig natur».

På hebraisk betyr dette uttrykket en som har et «bestemt forhold til
Gud». Det kan være Jesus, det jødiske folket eller englene.

Til og med de indre organer som hjerte, innvoller, lever og nyrer blir
betraktet som senter for vilje, meninger, sinn, følelser og åndelig krafr.

Naturen blir også beskrevet med konkrete bilder i det hebraiske språ
ket. Når det står i Esaias 55,12 at trærne skal «klappe i hendene», så er
dette et uttrykk for at også trærne skal glede seg over den frelsen og ut
frielsen, som Gud vil gi hele verden og hele skapningen i 1000 års-riket.
(Rom.8,19-22.)

Jødene levde i tiden
og grekerne levde i rommet

Mens HØRSELEN var den viktigste sansen for jødene, så var SYNET
det viktigste for grekerne. Gjennom hørselen opplever man en rekke lyder,
som kommer til en etter hverandre. Dette betyr at det foregår en handling
eller en bevegelse. Synet derimot frnger opp en rekke objekter, som er plas
sert samtidig eller ved siden av hverandre. Jødene levde I TIDEN, mens
grekerne levde I ROMMET.
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Kapittel 1 - Kunnskap om jødedommen og bibelsk fortolkning. Del 1

For jødene var tiden det samme som de handlingene, som foregikk i
tiden. Tiden ble sett på i forhold til andre tidsperioder, og ikke i forhold til
«evigheten». Når det profetiske innholdet, som tilhørte en tid, var opp
fylt, kom det en «ny tid» eller en «ny tidsperiode».

Jeg siterer fra den kjente norske teologen Thorleif Boman, som sier føl
gende om dette: «Grekerne og alle andre indoeuropeere opplevde verden
som kosmos, et vakkert ordnet hele. De bodde trygt på jorden under en
evig stjernehimmel. Alt var ̂ t og urokkelig.

For jødene var verden i bevegelse. Hele tilværelsen, også selve verdens
altet, var en kontinuerlig rekke av begivenheter og hendelser, som de opp
levde og virket med i. Vi kommer denne tankegangen neppe nærmere enn
ved å si at de opplevde tilværelsen som historie, som innholdsfylt tid. De
levde i tiden, som vi lever i rommet. Vi gjør også tiden til rom.
Da jødiske tenkere i senjødedommen (200 før Messias til 135 etter

Messias) møtte gresk filosofi og så seg tvimget til å finne et hebraisk ord
for univers, kalte de det «olam», grenseløs tid, tid som vi ikke ser begyn
nelsen eUer enden på, men med den samme innholdsfylde som vårt ver
densrom har.» (Jødenes Messias. Grekernes Kristus.s.l9.)

For grekerne var HISTORIEN EN DEL AV NATUREN, og siden de
forskjellige begivenheten gjentok seg i sykluser, som stadig gentok seg, så
søkte de en lovmessighet i dette. De søkte å finne faste regler for det som
skjedde.

For hebreerne var NATUREN EN DEL AV HISTORIEN, og det var
Gud som bestemte historiens løp. Gud var Historiene Herre, som ville føre
den fram til en AVSLUTNING, og den første avslutningen var «Riket
for Israel» eller «den kommende verden», som rabbinerne kalte den.

HISTORIENS MÅL var derfor forskjellig for grekerne og for hebre
erne. For grekerne var historiens mål den TIDLØSE EVIGHETEN, men
for jødene var historiens mål GUDS RIKE. Av den grunn kan heller ikke
jødene oversette ordet «olam» med «evighet». Dette ordet innebærer i
seg alt som har skjedd i historien- både i fortid, nåtid og i framtid, men det
betyr ikke en «tidløs evighet».

Av denne grunnen spiller også VERBENE en dominerende rolle i det he
braiske språket, fordi de beskriver en bevegelse og en prosess. De forskjellige
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egenskapene er et resultat av en prosess. Vi skai gi noen eksempler på dette:
«bred» er «åbli bred», «vid» er « bli vid», «liten» er «åbliliten», «å
slå opp et telt» er «åbo» og «åbli til» er «å være» eller «åbli».

Dette betyr at på hebraisk er ikke bestandig A det samme som B, men
A blir til B. Det er en STØRRE DYNAMIKK og BEVEGELSE i det
hebraisk språket enn i det greske.

På grunn av at det hebraiske språket ikke er ute etter å avdekke alle nyan
sene i det som skjer, eller etter å finne fram til enhver logisk detalj, så hadde
de hebraiske verbene i bibelsk tid bare TO TIDER, og det var:

IMPERFEKTUM. Det ble brukt om de handlingene som IKKE VAR
AVSLUTTET.

PERFEKTUM. Det ble brukt om de handlingene som VAR AVSLUTTET.
Vi forstår selv hvilke store problemene de har, som skal oversette Tanach

fra hebraisk til gresk, for det greske språket har mange tider av verbet, både
aktive og passive.

På hebraisk begynner ofte setningene med verbet, og deretter kommer
substantivet.

I det greske språket er SUBSTANTIVENE det viktigste, og mange verb
blir også dannet av substantiver. Både verbene og substativene beskriver
primært tilstander, forhold og ting. En verden, som blir oppfattet gjen
nom synet, fortoner seg som en verden, som er full av gjenstander og ting.
Mens det «Å VÆRE» er det viktigste i gresk tankegang, er det« ÅBLI »
det viktigste i hebraisk tankegang.
«Å være» uttrykker en TILSTAND, mens det «å bli» uttrykker en

BEVEGELSE.

Dette forholdet kommer også til uttrykk i betydnii^en av det hebraiske sub
stantivet «davar». Dette blir oversatt med substantivet «logos» på gresk.

Dette ordet har på hebraisk følgende egenskaper:

^ Det er det samme som Gud selv. (Jer. 1,4-6.)

^ Det har skapt verden. (Salme 33,6.)

^ Det kan frelse og helbrede et menneske. (Salme 107,20.)
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Kapittel 1 - Kunnskap om jødedommen og bibelsk fortolkning. 'Del 1

O Det er det samme som «Herrens herlighet». (Joh.1,14.)

0 Det inngår pakter. (1 .Mos. 15,1-21.)

Det åpenbarer seg. (Esek.1,3.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
4: Kapittel: Jesus er det levende Guds ord.)

Dette ordet gir uttrykk for noe som er dynamisk og full av skaperkraft. «I
begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos (gr.pros) Gud og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er BLITT TIL ved ham (ved Ordet),
og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. (Joh.1,1-3.)

Hva som gjelder den greske preposisjonen «pros», så betyr den «å
være likestilt med», «å være lik med» og «åvære på høyde med».

Når vi sammenligner det hebraiske substantivet «davar» med det greske
substantivet «logos», så betyr også dette ordet «mening», «innhold»,
«årsak « og fornuft», men forskjellen er at substantivet «davar» bringer
fram forandringer. Det er AKTIVT HANDLENDE i verden. Det foran
drer verden, mens substantivet «logos» er noe som er en del av verden, og
som hjelper menneskene til å forstå verden.

«Logos» er som en PASSIVVERDENSFORNUFT, mens det hebra
iske «davar» er det som skaper verden, forandrer verden og opprettholder
den. (Se Marian Eigeles artikkel: Jøde og/eller kristen, i boka: Jødene og
Jødedommen. Redigert av Egil A. Wyller og Terje Gudbrandsen.)

Vi kan også si at disse to ordene blir en MØTEPLASS for de to språkene,
men det er det greske «logos» som må bøye seg for det hebraiske «da
var», for Yhvh er hele verdens Gud. Alt må bøye seg for Ham.

Vi burde ha skrevet ordet «davar» med STORE BOKSTAVER, for det
er et uttrykk for HERREN SELV. Det er et uttrykk for Den treenige Gud.

Den logiske tenkningen
er forskjellig i hebraisk og i gresk

Grekerne og vi europeere er vant til å tenke i logiske tankerekker, der den
ene rekken by^er på den andre tankerekken. Til slutt vil dette føre fram
til en LOGISK KONKLUSJON eller en FAST REGEL.

Slik var det ikke med jødene. De tenkte heller i LOGISKE BLOK
KER enn i LOGISKE STEG.
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For grekerne og for oss skaper den hebraiske tenkemåten store proble
mer og paradokser, for det ene utsagnet kan komme til å stå i motsetning
til det andre. De forskjellige hebraiske blokkene eller utsagnene UTFOR
DRER derfor den greske logikken.

Dette var ikke noe problem for jødene, men det er et problem for oss,
dersom vi ikke er kjent med den jødiske tankegangen og den jødiske logik
ken.

For jødene behøvde ikke alle ting og alle forhold å være bevist slik som det
er i gresk tankegang. Det var ikke noe problem for hebreerne å leve med
disse «paradoksene».

Jødene hadde ikke noe behov for å kjenne til alle ting og forhold, for
det var det bare Gud som visste.

For jødene var for eksempel Guds eksistens et «aksiom», som er det
samme som «et selvinnlysende faktum», som de ikke behøvde å bevise.
For jødene var Yhvh den som bestandig har vært. Gud beskriver seg som:
«Jeger». (2.Mos.3,l4.)

Mens grekerne og vi i Vesten har kastet bort mye verdifull tid med å forsø
ke å bevise Guds eksistens, så har jødene spart denne tiden. De har dermed
fått et STORT FORSPRANG på oss på det teologiske området. De har
kunnet gå rett på de forskjellige problemstillingene, uten først å ha lagt en
«logisk grunnvoll» for sine tanker. (Dette betyr ikke at jødene har rett i
alle sin teologiske vurderinger. De kan også lære en del av oss, slik som vi
kan lære mye av dem.)

Jødisk teologi er definert som «EN REISE PÅ JORDEN», ikke som tros
bekjennelser, ideologi eller ideer. I denne reisen virket Gud sammen med
menneskene. Når jødene oppfylte Guds bud (hebr.mitzvot), så kunne de
være sikre på å få del i Guds Rike.

Jødene var heller ikke interessert i å vite alle ting. Hebreerne visste at
menneskenes posisjon var «UNDER SOLEN», og at de ikke greidde å
forstå alle ting. «da jeg så at det er slik med alt Guds verk, at menneskene
ikke kan utgrunne det som hender under solen, for hvor meget et men
neske enn strever med å utgranske det, og selv om den vise sier at han nok
skal utforske det, er han dog ikke i stand til å utgrunne det.» (Predikerens
Bok.8,17.)
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Jødene innså at det som Gud hadde gjort vanskelig- gjort kroket- det kun
ne ikke menneskene rette opp eller forstå. «Se på Guds verk. For hvem
kan gjøre rett det som Han har gjort kroket?» (Predikerens Bok. 7,13.)

Paulus sa det samme.: «Hvor er en vismann, hvor er en Skrift-lærd, hvor
er en gransker i denne tidsalderen (gr.aion)? Har ikke Gud gjort verdens
(gnkosmos) visdom til dårskap.» (1-Kor. 1,20.)

Guds tanker er ikke menneskenes tanker. «For mine tanker er ikke de
res tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren, som himmelen er
høyere enn jorden, således er mine veier høyere enn deres veier, og mine
tanker høyere enn deres tanker.» (Es.55,8-9.)

«Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbare er for oss og
for våre barn i tidsalderen, for at vi skal holde alle ordene i denne Torah.»
(5.Mos.29,29.)

Ved siden av dette er Gud en RETTFERDIG GUD, som ville dømme en
rettferdig dom. Det var ikke opp til menneskene å forstå alle ting, men de
skulle GJØRE det som var GODT og RETT. «Og nå, Israel, hva krever
Herren din Gud av deg uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre
på alle hans veier og elske ham og tjene Herren din Gud av alt ditt hjerte
og av all din sjel.» (5.Mos.lO,12.)

Det som var I SENTRUM, og det som var VIKTIG i jødisk teologi,
var ikke at en skulle ha svar på alle spørsmål, men at en skulle elske Herren,
sin Gud og sine medmennesker. Det var GUD og MENNESKENE som
var i sentrum.

Jødene kunne ikke tenke seg å sette opp dogmer eller «logiske» Bibel-
oversikter over teologiske problemstillinger eller over det som skal skje,
slik som vi i Vesten har vært så «flinke» til å gjøre.

Jødene var mer interessert i «Å OPPLEVE SANNHETEN» enn «Å
TENKE PÅ SANNHETEN ». De var mer interessert i «å vandre i sann
heten» (2.Joh,4.) og «å leve i den» (I.Joh. 1,6.) enn å utarbeide teolo
giske systemer om sannheten.

Rabbi Josef Soloveitchik har sagt: «Vi (jødene) er praktiske. Vi er mer
interesserte i å oppdage hva Gud ønsker, at menneskene skal gjøre, enn
vi er interessert i å beskrive Guds vesen.... Som lærer, forsøker jeg aldri å
løse spørsmål, for DE FLESTE SPØRSMÅL LAR SEG IKKE LØSE...
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Jødedommen er aldri redd for MOTSIGELSER. Den anerkjenner at den
fulle foreningen av de to bare er mulig I GUD, Han er den som løser mot
setningene.»

I den jødiske tankegangen er ALLE OMRÅDER AV LIVET TEOLO
GISKE. Det vil si at jødene gjør ingen forskjell på de hellige og de sekulæ
re områdene av livet. De ser på hele livet som en ENHET (hebr. echad».
Alt er Guds domene. Han har en plan med alt som skjer, og jødene er opp
merksomme på det forholdet at Gud er I ALT som skjer, og som kommer
til å skje- enten det er gleder eller sorger. Det er Han som bestemmer- både
det som er ondt, og det som er godt. Det er han som står bak alle ting, som
skjer. Han har en plan med det, og dersom menneskene setter sin lit til
Herren, så skal det gå bra med dem til slutt.

Deler av dette er også god «gammeldags» kristen teologi, og den skil
ler seg- heldigvis- fra mye av den «lykke-teologien», som blir forkynt i
dag. Den er ikke bibelsk fundert, men den er fra denne verdens fyrste, som
forsøker å forkludre både Guds vei til menneskene og Guds vei med men
neskene.

Salmisten sier: «Jeg setter alltid Herren for meg, for han er ved min
høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes.» (Salme.16,8.)

Salomos Ordspråk 3,6 sier: Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og
stol IKKE PÅ DIN FORNUFT. Tenk på Ham på aUe dine veier! Så skal
Han gjøre dine veier rette.»

Paulus sa noe av det samme: «Enten dere altså eter eller drikker, eller
hva dere gjør, så gjør alt til Guds ære.» (I.Kor.10,31.)

«og i alt som dere gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu
navn, idet dere takker Gud Faderen ved ham.» (Kol.3,17.)

Til tross for at det var Gud som bestemer alle forhold, så holdt likevel de
fleste av jødene fram den FRIE VILJEN som noe som var reelt. I Talmud
står det: «Alt er i Guds hånd unntatt Guds-firykten.» (Berakohot 33 b.)

Den guddonunelige suverenitet og den menneskelige ansvarlighet var
ikke uforenlig med hverandre. (Berakohot 33 b.)

Rabbi Akiba har sagt: «Alt er underlagt Forsynet, men til tross for det,
så har mennesket en fh vilje.»
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Vi har mange eksempler fra Bibelen om at det ene utsagnet og den ene for
tellingen kan komme til å stå i motsetning til andre utsagn. Dette var ikke
noe problem for hebreerne, som vi allerede har vært inne på.

Vi skal i det følgende nevne en del eksempler på dette.
Når det gjelder de «to Skapelsesberetningene» (I.Mos. 1-2,3 og

2.Mos.2,4-9.), som vi tilsynelatende har i vår Bibel, så synes de å «motsi
«hverandre ut ifra den greske tankegangen, idet de skildrer delvis ulike
ting og forhold. For å forklare dette, så har Vestens teologer ment at det
ligger to forskjellige kilder til grunn for disse to beretningene.

For jødene har dette aldri vært noe problem. Disse beretningene gir
uttrykk for at det er GUD SOM HANDLER, og da er det ikke snakk
om motsetninger, men de beskriver BEVEGELSE og HANDLING. Gud
skaper ved at han handler.

For jødene er det bare snakk om en Skapelsesberetning, selv om den er
forskjellig utformet. Gud kan ikke motsi seg selv.

Når det gjelder de forskjellige tankerekkene eller de forskjellige logiske
blokkene, som synes å stå i motsetning til hverandre, så kan dette løses
på flere måter. Den ene tankerekken eller blokken skal sees ut fra Guds
perspektiv og Guds utgangspunkt, mens den andre skal sees ut ifra men
neskets ståsted.

Når det for eksempel tales om RETTFERDIGHET i Bibelen, så er
det snakk både om Guds rettferdighet og menneskets egen rettferdighet.
De utsagn, som angår dette begrepet, kan synes å være motstridene, men
de er ikke det. I Esaias 55,1-3 er det snakk om Guds rettferdighet, og den
er GRATIS.

I Esaias 56,1-2 er det snakk om menneskets egen rettferdighet, som
er en etisk rettferdighet, som ikke kan frelse et menneske. Her står det at
menneskene må «gjøre rettferdighet og det som er rett.»

I 2.Mos.8,15 står det at Farao forherdet sitt hjerte mot Gud. 1 2.Mos.7,3
står det at det var Gud, som forherdet Faraos hjerte.

Tanach lærer oss at Gud både er «vred» (Es.45,7.) og «nådig»
(Hab.3,2.)

N.T. sier at Jesus både er «Guds lam» (Joh. 1,29.) og «Løven av Juda
stamme» (Joh.Åp.5,5.)
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Jesus sa at enhver som kom til ham, ville han ikke drive bort. (Joh.6,37.),
men Jesus sa også at ingen kunne komme til ham uten at Faderen hadde
dratt ham. (Joh.6,44.)

Jesus sa at den som ville berge sitt liv, måtte miste det. (Mat. 10,39.)

Paulus sa at når han var svak, davar han sterk. (2.Kor.l2,10.)
I Brevet til Galaterne står det at vi skal «bære hverandres byrder.»

(Gal.6,2.), men det står også at enhver «skal bære sin egen byrde.»
(Gal.6,5.)

I I.Johannes 3, 6 står det at «hver den som blir i ham, synder ikke».
I I.Johannes 2,1 står det at «dersom noen synder, da har vi en Talsmann
hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige.»

Det første utsagnet angår det gjenfødte mennesket. Det kan ikke synde.
Det andre utsagnet angår den uomvendte naturen eller kjødet, som vi

alle har en del av.

Et annet problem, som oppstår i lesningen av Bibelen, kan være at to set
ninger gir motsatte opplysninger. Dette kan løses ved at en trekker inn
en tredje setning, som løser dette problemet. (Se kapitlet: De rabbinske
reglene for tolkning av Bibelen. Punkt 6.)

I det hele tatt når vi studerer Bibelen, må vi OMSTILLE vårt sinn og
vår tankemåte til den måten som hebreerne tenkter på.

Robert Martin-Achard har skrevet i sin bok: An Approach to the Old
Testament: «at vi må gjennomgå en INTELLEKTUELL OMVEN
DELSE», når vi skal studere Bibelen.»

Det er rett, men før vi kan gjøre det, så må vi kjenne til prinsippene
for jødisk tankegang og det jødiske språks egenart. KUNNSI^P KOM
MER FORAN og FØR ERKJENNELSE. Vi takker Gud for at han gir
oss begge delene.

Hva som gjelder den hebraiske og den greske måte å beskrive og å forstå
verden på, så UTFYLLER de hverandre. De er begge verdifulle, for de
beskriver begge en del av verdens og livets mysterier. Den hebraiske tenke
måten er ved sin psykologiske dybde i stand til å gi oss en rett forklaring på
den virkelige og sanne Guds-åpenbaringen, mens den greske tenkemåten
har lagt grunnen for den vitenskapelige metode, der den greske logikken
står i fokus.
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Begge tenkemåtene gir oss et bidrag til å forstå verden, men de må ikke
blandes sammen, for de arbeider stort sett på hvert sitt område. Vi skal
ikke forsøke å forene dem. De UTFYLLER hverandre. Nils Bohr har sagt:
«Sannheten ligger i det som utfyller hverandre.»

Oe forskjellige nivåene i Bibeien
Rabbinerne har sagt at de forskjellige aspektene ved Guds ord er UEN
DELIGE. De har også sagt at ethvert avsnitt av Torahen inneholder 70
aspekter, for antallet medlemmer i Sanhedrin var 70, og de hadde som
oppgave å fortolke Torahen.

Hensikten med «å fortolke» Guds ord er «å forenkle» det, slik at så
mange som mulig skal få en større forståelse for Biblenes innhold. Av den
grunn satte også rabbinerne opp både regler for fortolkningen av Guds
ord og delte inn Bibelens innhold i forskjellige nivåer. De delte den inn i
fire NIVÅER, og de er:

1. «PESHAT». Dette nivået gir uttrykk for den BOKSTAVELIGE
FORSTÅELSEN av innholdet i Bibelen. Det er selve innholdet i
den fortellingen som blir fortalt. Den danner rammen om fortel
lingen, og er selve grunnlaget for den videre forståelsen av teksten.
En må være godt kjent med det første nivået, før en går videre i
fortolkningen av en tekst.

Dette nivået omhandler også de enkle reglene for hvordan et
menneske skal leve, for å få del i Guds Rike. Dette gjelder for ek
sempel de 10 bud i sin enkle og bokstavelige betydning.

Alle ord og uttrykk i Bibelen har sitt utgangspunkt i dette ni
vået, men de kan differensiere seg i flere nivåer eller lag.

«Mishnah», som betyr «den andre Torah», er det kommentar
verket som på hebraisk beskriver det første nivået best.
I N.T. (hebr. Berit Chadashah) beskriver Evangeliet etter Markus
best det første nivået. Han skrev en kort, eksakt og nøktern fortel
ling om Jesus liv. Han presenterte Messias som Guds tjener, som var
kommet for å hjelpe menneskene.
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2. «REMEZ». Dette nivået gir uttrykk for den SKJULTE MENIN
GEN i en tekst. Den ligger ikke i det åpenbare.

For å forstå dette nivået, må en også kjenne til de forskjellige
BIBELSKE BEGREP, og hvorledes de skal forståes i forhold til
hverandre. En må også kjenne til hva de forskjellige BILDENE og
SYMBOLENE betyr.

Dette nivået er skrevet for de som er i stand til å tolke Skrif

ten. De skal gi det videre til de som ikke forstår det med det sam
me. Vi skal tjene hverandre med de nådegavene som vi har fått.
(l.Kor.I2,28.)

Dette nivået erstatter ikke det første nivået, men det kommer som
et tillegg til det. Det har et annet siktepunkt enn det første nivået.
Det gir liv og variasjon i framstillingen. Det benytter seg av hentyd
ninger og symbolikk.

Dette nivået benytter seg av både ALLEGORIER (bruk av bil
der), METAFORER (bruk av bilder), ORDSPRÅK, GÅTER og
SAMMENLIGNINGER.

Det er blitt sagt at kong Salomo og Hiram, kongen i Tyr, sendte
hverandre gåter, som de forsøkte å tyde inneholdet i.

Når Gud talte til profetene, så talte han til dem gjennom drøm
mer, syner og lignelser, men når Gud talte til Moses, så talte han rett
ut til ham- ansikt til ansikt. Gud talte til Moses gjennom Messias.
(4.Mos.I2,6-8.)

Dommeren Samson laget en gang en gåte for filistrene, som han
ville at de skulle løse. Han sa: «... Av eteren kom det mat, og av den
sterke kom det sødme...» (Dom.l4,l4.)

Jesus laget også en gåte til fariseerne og de skriftlærde, da han spur
te dem, hva det betydde, det som stod i Salme 110,1: «Herren
sa til min Herre.» De kunne ikke svare ham på dette spørsmålet.
(Mat.22,42-46.)

Hos Paulus kommer den allegoriske formen til uttrykk i Brevet
til Galaterne 4,22-31, hvor han sammenlignet den gamle og den
nye (fornyede) pakt med «Sinai i Arabia» og «det Jerusalem som
er der oppe». Det er fritt og det er vår mor. (v.25-26.)
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Når Paulus skrev i 1 .Kor.3,12 at de kristne skulle bygge på grunn
vollen, som er Jesus, med gull, sølv og kostelige steiner og ikke med
tre, høy og strå, så brukte han bilder eller symboler. Disse gav ut
trykk for åndelige realiteter. De tre første bildene går på den pau-
linske læren. De tre siste bildene går på den loviske jødedonunen.

«Gemara» er det kommentarverket i jødedommen som utrykker
dette nivået best.

I N.T. er det Evangeliet etter Lukas som uttrykker dette nivået
best. Innholdet i dette evangeliet er rikere utformet og mer detal
jert enn Evangeliet etter Markus. Lukas brukte også flere bibelske
begrep og ord i sin framstilling. Han framstilte Messias som Men-
neskesønnen, som både skal lide og dø, men som også skal opp
rette Riket for jødene. (Tittelen «Menneskesønnen er brukt 88
ganger i N.T. Åtte-tallet er også Jesu personlige tall. Tallverdien av
ordet «Jesus» er 888, som er åtte-tallet i sin fylde. Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 2. Kapittel: Bibelens tallsymbolikk og matema
tiske mønster.)

3* «DROSH». Det er FORTOLKNINGENS nivå. Det gir uttrykk
for både de LÆREMESSIGE forhold i en tekst og de MORAL
SKE LÆRDOMMER, som en kan slutte av en tekst. Ordet «Mi-
drash» kommer av ordet «drosh», som betyr «å finne ut» eller
«å fortolke.»

En «Midrash» er en fortolkning av Guds ord, som forteller oss
noe om hvilke teologiske tanker de hadde, som skrev den. Den skal
også fortelle oss noe om hva som er viktig for ethvert menneske til
enhver tid å vite og å leve etter. En Midrash har derfor aktualitet til
enhver tid.

Dette nivået innbefatter både «halacha» og «haggadah». Det
første gir uttrykk for den læremessige del av teksten. Det andre gir
uttrykk for den moralske fortolkningen av Skriften.

Vi finner mange lignelser i dette nivået. Den er «parabolsk» i sin
natur. En lignelse baserer sin symbolisme på HELE FORTELLIN
GEN i stedet for å tolke det enkelte ord og den enkelte setning.
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Selve ordet «lignelse» er sammensatt av to greske ord, og det
er «para», som betyr «ved siden av» og «ballo», som betyr «jeg
kaster» eller «jeg setter». Det betyr at man «setter noe ved siden
av» selve fortellingen. Man sammenligner to forhold. På denne
måten gjør man fortellingen mer levende og spennende.

Dette er en uttrykksmåte hvor en moralsk eller en åndelig sann
het er illustrert ved at man sammenligner den med dagliglivets er
faringer. De vanlige lignelsene begynner med ordene at noe «er å
ligne med».

Dette nivået uttrykker den STØRSTE FORM FOR VISDOM,
og den går over i det PROFETISKE NIVÅET.

Når det står i Tanach, at Gud ville opprette et kongedømme for
David, som skulle vare for alltid, og at Messias (Jesus) er den ende
lige kongen i dette Riket, så tilhører denne tolkningen av Skriften
det profetiske nivået.

Både Evangeliet etter Matteus og Johannes Åpenbaring inneholder
dette nivået, da de beskriver Jesus som den som oppfylte disse pro
fetiske utsagnene, «og folket som gikk foran og fulgte etter, ropte:
Hosianna Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens
navn! Hosianna i det høyeste.» (Mat.21,9.)
«Og en av de eldste sier til meg: Gråt ikke» Se, løven av Juda

stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 segl
på den.» (Joh.Åp.5,5.)
De mange lignelsene i Matteus Evangelium gir uttrykk for dette

nivået. Disiplene bad Jesus om at han både skulle tale enklere og
tyde lignelsene for dem. «Deretter lot han folket fare og gikk inn i
huset (både inn Peters hus og inn til den messianske forsamlingen.)
Og hans disipler gikk til ham og sa: Tyd oss lignelse om ugresset i
åkeren!» (Mat. 13,36.)

«Hans disipler sa: Se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse.»
(Joh.16,29.)

Jesus var en mester i å fortelle lignelser. Ca. en tredjedel av hans
taler/undervisning er lignelser.

Dette var en meget populær måte å uttrykke seg på av rabbiner
ne. Vi kjenner til mer enn 5000 lignelser, som de hadde forfattet.
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I Matteus Evangelium talte Jesus rett ut til det jødiske folket
uten å bruke lignelser, men fra kapittel 13 begynte han å tale i lig
nelser til jødene. Fra da av talte han mye i lignelser til folket. Han
tolket disse lignelsene for sine apostler og disipler. (Mat. 13,34-35.)
Det var ingen andre enn Jesus som brukte lignelser i N.T.

Det forholdet at Jesus talte i lignelser til det jødiske folket, var
forutsagt i Tanach (Salme 78,2.), og det gav blant annet uttrykk for
at det lå en DOM over folket, fordi de ville ikke anerkjenne Jesus
og hans undervisning. (Es.6,9-10.) En lignelse gir like mye uttrykk
for Å SKJULE en sannhet som Å AVDEKKE den.

De aller fleste av de lignelsene som Jesus fortalte, er blitt galt tolket,
for den kristne kirken har revet dem løs fra sin jødiske sammen
heng.

Matteus Evangeliet framstiller Jesus som kongen i Riket for Is
rael. Matteus hadde dermed et annet siktepunkt med sin framstil
ling enn det som Markus og Lukas hadde.

Johannes Åpenbaring bruker mange sammenligninger. Det er også
en form for lignelser.

Lignelsene og fortellingene i Evangeliene inneholder DE 3 FØR
STE NIVÅENE. Vi må huske på at disse lignelsene og fortellingene
går på Israel og på endetiden. Ved Jesu første komme ble endetiden
introdusert i Israel, men på grunn av jødenes forkastelse av Jesus, så
ble endetiden «utsatt» i ca. 2000 år.

I den fortellingen der Peter gikk på (over) vannet i Matteus
14,22-34, finner vi de 3 nivåene på følgende steder i teksten:
Det første nivået er selve FORTELLINGEN.

Det andre nivået går på den SKJULTE MENINGEN i teksten, og
det er en framstiUing av JØDENES KAMP i den store trengselen
mot sine fiender. Det forholdet at aposdene var «midt ute på ha
vet», betyr at jødene var «midt inne i den store trengselen». «Vin
den» og «bølgene» symboliserte «jødenes fiender», (v.24.)
Da Jesus kom vandrende på sjøen (v.26.), er dette et bilde på

Jesu gjenkomst for jødene
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Peters frelse fra vinden og bølgene er et bilde på at Jesus frelser
jødene i endens tid.(v.27-31.)

Det tredje nivået kommer til uttrykk i disiplenes bekjennelse.
«Sannelig, du er Guds Sønn» (v.33.) Det er et bilde på jødenes
anerkjennelse av Jesus som Guds Sønn. Det svarer til Jesu utsagn:
«... Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han
som kommer i Herrens navn.» (Mat.23,39.)

Dette gjenspeiler både det LÆREMESSIGE og det PROFE
TISKE NIVÅET i denne fortellingen, for Jesus har bestandig vært
både Guds Sønn og jødenes frelser, men de har ikke bestandig for
stått det, men i endens tid vil de forstå dette fullt ut.
Det MORALSKE ASPEKTET i denne historien angår både disi
plene og alle troende til enhver tid. Når vi er i vanskeligheter, skal vi
sette vår lit til Herren og tro at han vil berge og frelse oss. (v.27 og
31.)

4. « SOHD ». Det ̂erde nivået gir uttrykk for en DYPERE, SKJULT
eller HEMMELIG BETYDNING av ordene og innholdet i en
tekst. De kabbalistiske fortolkningene av Bibelen beveger seg på
dette nivået. Kabbalistene benyttet seg av gematrien (at de forskjel
lige bokstavene har en bestemt tallverdi), og de mente at bokstav-
verdiene i ord, setninger og uttrykk pekte på en hemmelig (esote-
risk) og en annen betydning enn det som stod skrevet.

Et eksempel på dette er at når Johannes Åpenbaring sier at dy
rets tall er 666, så kan en ut ifra tallverdien av dette ordet finne ut

hvem Antikristen er. (Joh.Åp.14,18.)

Det er forbundet med STOR FARE dersom en tolker Bibelen ute

lukkende på dette nivået, for en kommer bort i fra den bokstavelige
betydningen av ordene.

Dette nivået strekker seg inn i det OVERS ANSELIGE og
åpenbarer de HEMMELIGE SIDENE ved Gud. Det er også MER
PROFETISK enn det som remez- og drosh-nivået kan gi uttrykk
for. Det beskriver verden gjennom det overnaturlige i stedet for å se
verden gjennom det materielle.
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Eksempler på slike skjulte hendelser i en tekste er Guds forskjel
lige møter med Moses, Elias himmelfart og Det himmelske Jerusa
lem. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Mose forskjel
lige møter med Gud peker på tidsperiodene, og kapitlet: Det nye
Jerusalem.)

Av Skriftene i N.T. uttrykker Johannes Åpenbaring og evange
liet etter Johannes dette nivået best.

Når Johannes beskrev Jesus som «Ordet», «Lyset» og «Livet»,
kan vi ikke etterprøve det vitenskapelig. Det hører med til en AN
NEN DIMENSJON, som er den GUDDOMMELIGE DIMEN
SJONEN.

Johannes fokuserte sitt evangelium rundt 7 mirakler som Jesus
gjorde. Han kalte dem for «tegn»- tegn på at Jesus både var Mes
sias og Guds Sønn.

Nøkkelen til forståelsen av dette Evangeliet finner vi i Johannes
20,30-31, hvor det står: «Også mange andre tegn gjorde Jesus for
sine disiplers øyne, tegn som ikke er skrevet i denne bok, men disse
er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for
at dere ved troen skal ha liv i ham.»

Johannes beskrev Jesu liv på en helt annen måte enn de 3 første
Evangeliene. Han uttrykte seg ikke slik som de andre evangelistene
gjorde, for han hadde et annet siktepunkt med sitt Evangelium.
Han beskrev Jesus som Gud.

Når vi vet at de 4 Evangeliene er skrevet ut fra disse 4 nivåene, forstår vi
at det såkalte «synoptiske problemet», er en oppkonstruert problemstil
ling, som har sin rot i hedensk og i gresk tankegang. Den kan ikke gi oss
noen god forklaring på hvorfor de 3 første evangeliene er så like i sin opp-
bygging, og derfor så har forskerne ment at de 3 første Evangeliene er bygd
opp på delvis det samme kildematerialet.

Sannheten er at de 3 første evangeliene ikke er bygd på hverandre, men
det er Den Hellige Ånd som har inspirert evangelistene til å skrive det som
de skrev.

I mange av de fortellingene og lignelsene i Evangeliene, som INNEHOL
DER TALL, kommer de 4 nivåene til uttrykk. Vi kan for eksempel analy-
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sere den beretningen der Jesus mettet de fem tusen jødiske menn foruten
kvinner og barn med 5 brød og 2 fisker, og det ble til overs 12 kurver med
mat. (Mat. 14,15-21.)
De forskjellige nivåene kommer til uttrykk på følgende måte:
Selve fortellingen danner det første nivået.

Det forholdet at Jesus skal sørge for jødene i «Riket for Israel», utgjør det
andre nivået. «Å gi en mat» er uttrykk for to forhold, og det er at en skal
«sørge for en», og at en skal «ha fellesskap med en».

Troen på at Jesus kan gjøre dette underet, utgjør det tredje nivået.

De forskjellige tallene utgjør det ̂ erde nivået. Når vi legger sammen 5 og
2, får vi 7. Det er tallet for fullstendighet.

5-tallet står for Guds nåde. Det består av 4-taIlet, som er uttrykk for
fullstendighet og enhet, og 1-tallet, som er Guds tall. Når vi legger disse to
tallene sammen, blir det 5, og dette tallet står for Guds nåde.

5-tallet kan også stå for det som er ufullstendig. Når vi legger 2 til dette
blir det 7, som er fullstendighetens tall.

Tallet 5000 står for Guds nåde i en mye sterkere grad enn 5-tallet. Det
te er Guds nåde for jødene i 1000 års-riket. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 1. Kapittel. Bibelens tallsymbolikk og matematiske mønster.)

12-tallet står for de 12 stammene i Israel.

Når vi arbeider med tekster fra Bibelen, må vi være oppmerksonune på
disse 4 nivåene. De kan forekomme i mer eller mindre grad i alle Skriftene
i Bibelen.

De hebraiske benevnelsene for disse 4 nivåene kommer av det hebra

iske ordet «prds» eller «PaRDeS». Man har tatt konsonantene i dette
ordet og latt de danne den første bokstaven i de forskjellige nivåene. Ordet
«pardes» betyr «hage», «frukthage» eller «Edens hage» (hebr. Gan
Eden). Det siste er også et navn på «den kommende verden».

I den senere tid er det blitt avdekket en REKKE SKJULTE BUDSKAP
i både Tanach og N.T. Man har funnet disse budskapene ved å telle bok
staver fra et bestemt utgangspunkt i like store sekvenser. På denne måten
har man funnet fram til hemmelige budskap i teksten. Denne metoden
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kalles for ELS-metoden, og den har vært kjent av rabbinerne i flere tusen
år. Bokstavene ELS står for «Equidistant Letter Sequenses».
Det som har gjort det mulig, at vi i vår tid har avdekket så mange nye bud
skap, er det forholdet at vi har fått lagt den hebraiske Bibelen (den masore-
tiske teksten) og King James versjonen av N.T inn på datamaskinen. Vi har
videre dataprogrammer som kan gå inn i de bibelske tekstene og avdekke
de skjulte budskapene for oss.

Dette er et stort emne, som vi ikke skal utdype i dette foredraget. Jeg vil
bare sitere det som rabbi Gaon har sagt om den mengden av informasjon
som der er i Tanach: «Regelen i Torahen (Tanach) er at alt det som VAR,
ER og VIL VÆRE inntil tidenes ende, er inkludert i Torahen, fra det før
ste ord og til det siste ordet. Og ikke bare i en generell betydning, men også
når det gjelder detaljer av hver art og hver en individuell, og detaljer av alt
som har skjedd med vedkommende fåa hans fødselsdag og til hans død.»

Vi minner om det som står i Johannes Åpenbaring 20,12: « Og jeg så de
døde, små og store, stå for Gud og BØKER ble åpnet, og en annen bok ble
åpnet, som er Livets Bok, og de døde ble dømt etter det som var skrevet i
bøkene, etter sine gjerninger.»

De rabbinske reglene for tolkning av Bibelen
Det er flere rabbinere som har satt opp regler eller prinsipper for tolkning
av Bibelen. Rabbi Ishmael har satt opp 13 punkter. Rabbi Eliezer Ben Josi
ha Gelili har satt opp 32 regler. Han var en av de siste studentene til rabbi
Akiba, som lot seg utrope til å være Messias imder Bar Kochba-opprøret i
årene 162-165 etter Messias.

Det fantes også dem som hadde både 49 og 70 regler for tolkning av
Skriften.

Vi skal i det følgende gjenta de 7 reglene som rabbi Hillel satte opp, be
skrive dem og se på hvilken anvendelse de kan ha i lesningen og forståelsen
av Bibelen.

Disse reglene blir kalt for «middoth», som betyr «måter å måle» el
ler «måter å bedømme» Skriften på.

Hillel, som var en samtidig med Jesus, satte opp følgende regler eller
prinsipper:
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1. «KAL VA CHOMER». Det betyr «lett og tung». Det betyr at
man drar EN KONKLUSJON fra en mindre sak til en større sak.
Når Gud eller menneskene utfører en bestemt handling i en situa
sjon, så kan de også gjør noe enda større i en annen sammenheng.
Dette prinsippet kommer ofte fram i uttrykket «HVOR MEGET
MER».

Vi har mange eksempler på dette prinsippet både i Tanach og i
N.T.

Vi skal i det følgende vise noen av dem fra Tanach: «Da sa kon
gen til dronning Ester: I borgen Susan har jødene drept fem hun
drede mann og Hamans ti sønner, hva har de da ikke gjort i kongens
andre landskaper? Hva er nå din bønn? Den skal tilståes deg. Og
hva ønsker du mer? Ditt ønske skal bli oppfylt.» (Ester 9,12.)

«Se, den rettferdige far sin lønn på jorden (i Israel), hvor meget
mer da den ugudelige og synderen.» (Salomos Ordspråk 11,31.)

I N.T. er dette prinsippet brukt blant annet i følgende Skrift-ste-
der: «Men han sa til dem: Hvem er det vel i blant dere som har ett

far, og om det på sabbaten faller i en grøft, da ikke tar fatt i det og
drar det opp? Hvor meget mer er da ikke et menneske enn et får!
Derfor er det tillat (i følge Torahen) å gjøre godt på sabbaten.»
(Mat.12,11-12.)

«...men Gud viser sin kjærlighet mot oss dermed at Kristus døde
for oss mens vi ennå var syndere. Så meget mer skal vi da etter at vi
nå er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.»
(Rom.5,8-9.)

Dette prinsippet kommer også til uttrykk i Matteus 5,29-30, hvor
det står: «Om ditt høyre øye frister deg, da riv det ut og kast deg
fra deg! For det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt, enn
at hele ditt legeme blir kastet i gehenna. Og dersom din høyre hånd
frister deg, da hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for
deg at ett av dine lemmer går tapt, enn at hele ditt legeme kommer
i gehenna.»

I denne teksten er det ikke snakk om at en skal rive ut sitt øye og
hugge av sin fot, for å komme inn i Guds rike, som på det tidspunk-
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tet var «Riket for Israel», men det er snakk om at må passe på og
unngå, at ikke en MINDRE SYND fører til at man ikke får del i
fåelsen. En må foreby^e den mindre synden, slik at ikke synden får
slike store konsekvenser, at en kommer i gehenna, som er et bilde
på selve fortapelsen.

2. « GEZERAH SHAVAH ». Dette prinsippet går ut på at en ANA
LYSERER forskjellige uttrykk i en setning og den indre sammen
hengen, som det er mellom dem.

Et eksempel på dette er Brevet til Romerne 4,1-5, hvor det står:
«Hva skal vi da si at vårt far Abraham har oppnådd etter kjødet?
For ble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose
seg av. Men det har han ikke for Gud, for hva sier Skriften? Abra
ham trodde Gud og det ble regnet ham til rettferdighet, men den
som har gjerninger, ham tilregnes ikke lønnen av nåde, men som
skyldighet. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham
som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til frelse.»

Her blir det innbyrdes forholdet mellom tro, gjerninger og rett
ferdiggjørelse tatt opp og sammenlignet.

En kan også sanunenligne forskjellige ord og uttrykk i to forskjel
lige setninger og finne det indre forholdet mellom dem.

I Brevet til Hebreerne 3,11 står det: «så jeg svor i min vrede:
Sannelig, de skal ikke konune inn i min kvile.»

II .Mos.2,2 står det: « Og Gud fullendte på den syvende dag det
verk som han hadde gjort, og han kvilte på den syvende dag fra all
den gjerning som han hadde gjort.»

Ut fra dette drar man den konklusjonen at den kvilen, som det
her er snakk om, er på 1 dag, som er lik med 1000 år.

3. «BINYAN AV MIKATUV ECAD.» Dette prinsippet går ut på
at man SAMLER OPP Bibel-vers, tanker og meninger fra Bibelen,
som er beslektet med hverandre og samler dem i GRUPPER eller
i FAMILIER. Når en kommer til et slikt ord eller et slikt begrep
i lesningen av Bibelen, så vet en hvilken gruppe eller familie den
tilhører. En blir da nøyd til å tenke på alle de Skrift-stedene, hvor
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dette ordet eller dette begrepet forekommer, for å få den fiille over
sikten over denne problemstillingen.

Det kreves at en har store Bibel-kunnskaper dersom en vil be
nytte seg av denne metoden i tolkningen av Bibelen.

Slike ord, som en bygger opp slike grupper eller familier omkring,
er for eksempel ordene «klippe», «stein», «brød», «vin», «for
løsning», «profeten» og «blod».

Dersom vi tar for oss teksten i Brevet til Hebreerne 9,11 -22 om

offerblodet i gammel-testamentlig tid og om Jesu blod, så bygger
dette på en rekke tekster fra Tanach som for eksempel 2.Mos.24,6-8,
29.21,3.Mos. 8,15 og 19,17,11 ogjer. 31,31-34.)

Det som står om Jesu blod i Brevet til Hebreerne, blir da inklu
dert i denne gruppen eller i denne familien.

4. «BINYAN AV MISNEI KETUVIM». Dette prinsippet er nær
beslektet med det tredje prinsippet. Det går ut på at man trekker
en GENERELL KONKLUSJON ut ifra to tekster i Bibelen eller
deler av tekstene. Denne konklusjonen blir forpliktende for andre
tekster i Bibelen, som omhandler de samme problemstillingene, for
ved to eller tre vitner, skal enhver sak stå fast. (5.Mos.l9,15.)

I Brevet til Hebreerne 1,5-14 har vi en rekke slike eksempler. I
vers 5 står det: «For til hvem av englene har han noen tid sagt: Du
er min sønn. Jeg har født deg i dag, og atter: Jeg vil være ham en far,
og han skal være meg en sønn.»

Dette Bibel-verset svarer til det som står i Salme 2,7. «Jeg vil
kunngjøre hva fastsatt er: Herren sa til meg: Du er min sønn. Jeg
har født deg i dag.»

I og med at disse to Bibel-versene sier det samme, er det dermed
slått fast at MESSIAS ER GUDS SØNN.

I Brevet til Hebreerne 1,7 står det: «Og om englene sier han: Han
som gjør sine engler til vinder og sine tjenere til ildslue.»

Dette Bibel-verset samsvarer med det som står i Salme 104,4.

«Han gjør vinder til sine engler, luende ild til sine tjenere.»
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Det er dermed slått ̂ t at englene hører med til selve skapnin
gen, og at de er tjenende ånder, som har forskjellige oppdrag, som
de skal utføre.

5« «KELAL UFERAT UFERAT UKELAL». Dette prinsippet går
ut på at man går ut fira et generelt utsagn og utdyper det med det
som står i en annen tekst. Man går fra DET GENERELLE dl DET
SPESIELLE og SÆREGNE.

En går også den motsatte veien- fra det spesielle og særegne til
det generelle.

I l.Mos.1,27 står det: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I
Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det.»

I l.Mos.2,7 står det: «Og Gud Herren dannet mennesket av
jordens mold og blåste livets ånde inn i hans nese, og mennesket ble
dl en levende sjel.»

Her får vi vita at Gud ikke bare skapte mennesket i sitt bilde,
men også hvordan det skjedde. Det siste utsagnet utdyper det som
det første utsagnet gir uttrykk for.

6. «KAYOTSE BO MIMEKOM AKAHR.» Dette prinsippet går
ut på at to setninger eller to utsagn som ser ut til å MOTSI HVER
ANDRE, BLIR LØST av en tredje setning eller utsagn.

I 2.Mos.25,22 står det følgende: «Og jeg vil komme sanunen
med deg der. Fra nådestolen mellom be^e kjerubene som er på vit
nesbyrdets ark, vil jeg tale med deg om alt det jeg vil byde deg å si
til Israels barn.

13.Mos.l,l står det: «Og Herren kalte på Moses og talte til ham
fira sammenkomstens telt og sa.»

Her er det to utsagn som synes å motsi hverandre, men dette
blir løst ved det som står i 4.Mos.7,89. «Og når Moses gikk inn i
sanunenkomstens telt, for å tale med ham (Herren), da hørte han
røsten tale til seg fra nådestolen ovenfor vitnesbyrdets ark mellom
de to kjeruber, således talte han til ham.»

I Brevet til Romerne 1,17 står det at «den rettferdige skal leve ved
tro».
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I det samme brevet står det i 3,10 at «det finnes ikke en rettferdig,
nei ikke en.»

Denne konflikten blir løst av det som står i Romerne 4,3. «for
hva sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til
rettferdighet.»

7. «DAVAR HA LAMED ME INYANO». Dette prinsippet går ut
på at man SLUTTER PRAKTISKE og ÅNDELIGE KONKLU-
SJONER av en tekst. Dette er et kjent prinsipp i den bibelske ek
segese (fortolkning), og den forekommer over alt i Bibelen. (Se for
eksempel det som jeg skrev i forbindelse med gjennomgangen av
de forskjellige nivåene i Guds ord under punktene 2 (remez) og 3
(drosh).

Når Paulus brukte uttrykket: «HVA SKAL VI DA SI (til det
te)», da benyttet han seg av dette prinsippet: «Hva skal vi da si?
At hedninger, som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet,
men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rett
ferdighetens lov, de vant ikke fram til denne lov. Hvorfor det? Fordi
de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger, for de støtte an mot
snublesteinen (Jesus Messias).» (Rom.9,30-32.)

Av det som er skrevet ovenfor, forstår vi hvor viktig det er at vi kjenner
til den hebraiske måten å tenke og å uttrykke seg på. Dersom vi ikke har
kjennskap til dette, så er det HELT SIKKERT at vi ikke forstår Guds ord,
slik som det skal forståes. Vi må gjøre ALLE ANSTRENGELSER for å
trenge inn i den hebraiske tankegangen, for jødene er Guds folk, og Bibe
len er en jødisk bok.

Dette bety ikke at de jødiske rabbinerne hadde (har) rett i alt det som
de har skrevet og hevdet, for intet menneske kjenner den hele og fulle
sannheten om Guds tanker og Guds veier. Både jøder og hedninger er
begge underveis mot en større forståelse av De Hellige Skriftene.

I dette arbeidet kan vi hjelpe hverandre, og særlig kan dette skje der Den
Hellige Ånd (hebr. Ruach ha Kodesh) er til stede og kan veilede oss til
sannheten.

Det er i grunnen bare ETT PROBLEM og ETT STRIDESSPØRS-
MÅL mellom jøder og hedninger på det teologiske området, og det dreier
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seg om et menneske- Jesus fra Nasaret- og det som han står for. Den nye
pakt sier at han er både Gud og mann. (l.Tim.2,5.) De fleste av jødene sier
at han bare er et menneske.

Mange jøder har hevdet at Jesus er det største mennesket og den største
rabbineren som har levd. Hyman G. Enelow (1877-1934) har uttalt føl
gende om Jesus: «Blant alle de store og gode er det INGEN SOM HAM.
Når alle misforståelser er i^ernet, vil han kanskje bli den som forener kristne
og jøder.» (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Jødiske Bibel
forskeres syn på Jesus og Paulus.)

Jeg er HELT SIKKER på at Jesus fra Nasaret er den mannen, som vil greie
dette, men dette kan ikke skje før han er kommet tilbake fra sitt «ufrivil
lige» opphold i himmelen. Han har ikke noe imot å være i himmelen, men
han lengter etter at hans folk, jødene, skal be ham om å komme tilbake.
Først for å frelse dem og senere for å opprette Riket for dem. Han kommer
når tiden er inne til det.

Vi avslutter dette foredraget med det nest siste Bibel-verset i N.T.:
«Han (Jesus) som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart. Amen, ja kom.
Herre Jesus.» (Joh.Åp.22,20.)

Tingvoll den 18.05.2004 og den 16.04.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kunnskap om jødedommen
og bibelsk fortolkning

®e/2

'elve begrepet «jødedom» kommer av ordet «Juda», som er en av de
Pl2 stammene i Israel. Mens 10 av stammene ble bortført til Assyria i

året 722 før Messias, ble Juda og Benjamin stamme igjen i Israel. Juda ble
den viktigste stammen av disse to. Det babylonske fengenskapet varte fra
året 606 før Messias til året 536.1 løpet av årene 606 til 582 ble store deler
av befolkningen i Juda og Benjamin bortført til Babylon. I året 536 før
Messias utstedte den persiske kongen Kyros et edikt der de jødene, som
ønsket det, fikk lov til å reise tilbake til Israel. Det var ikke alle som ønsket
å reise tilbake, for de hadde etablert seg i Babylon og hadde det godt der.
De hadde glemt at Gud ønsket, at de skulle reise tilbake, for å være med å
bygge opp landet igjen.

I løpet av de følgende årene var det ca. 50000 jøder som drog tilbake til
Israel. De hadde da vært i fangenskap i Babylon i 70 år- fra året 606 og til
året 536. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Israels misgjer-
ningsår og hedningenes tider., hvor jeg skriver mye om dette.)

Begrepet «jødedom» oppstod etter at jødene hadde kommet tilbake fra
den babylonske landflyktigheten. Det erstattet begreper som ble brukt før
den tid, som for eksempel den «israelitiske tro» og den «israelitiske kul
turen».
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«Jødedommen» ble utviklet både i og etter det babylonske fangen
skapet.

«Jødedommen» betegner både den tro og den kultur som var både i
Israel og i diasporaen.

Jeg kommer til å bruke dette begrepet i en videre sammenheng enn det
som er skissert ovenfor. «Jødedom» vil da være summen av den jødiske
tro og den jødiske kulturen, slik som vi møter dette både i Bibelen og i den
jødiske tankegangen- både før og etter landflyktigheten til Babylon.

Selve ordet «jødedom» er brukt bare en gang i Bibelen, og det er i Brevet
til Galaterne 1,14, hvor det står: «og jeg (Paulus) gikk videre i JØDE
DOMMEN (gr.en iudaismo) enn mange jevnaldrene i mitt folk. Jeg var
enda mer nidkjær for mine fedres lærdommer. » Egentlig står det «i juda
ismen».

Det som Paulus var spesielt nidkjær for før sin omvendelse til Kristus,
var at rabbinernes fortolkninger og tradisjoner ble opprettholdt. Det er
den såkalte «HALACHA», som betyr «den vei som man går på». Den
gir uttrykk for den rabbinske læren, og hvordan man skal oppfylle de for
skjellige bud i vandringen som troende.

Vi har også en annen innfallsvinkel til den jødiske læren, og det er
«HAGGADAH». Det kommer av et verb som betyr «å fortelle». Den
tar utgangspunkt i Bibelen og slutter moralske lærdommer av det som står
der. Den benytter seg av sammenligninger, oppdiktede historier, anekdo
ter og lignelser.

Den muntlige tradisjonen, som har en rekke forfattere, ble samlet av
rabbi Jehuda ha Nashi ca. 200 etter Messias. Dette verket ble kalt for
«Mishnah», som betyr «gjentatt studium» eller «repetisjon». Dette er
den første del av «Talmud», som betyr «studium» eller «læring».

Den siste del av Talmud er «Gemara», som er en KOMMENTAR til
Mishnah. Den ble samlet i årene 400-500 etter Messias i den palestinske
og den babylonske Talmud. (Se Risto Santalas bok: The Midrash of the
Messiah. s.282 om innholdet i Talmud. Se også min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 5. Kapittel: De Jødiske Skriftene.)
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Oe idiomatiske uttrykkene i N.T.
På grunn av at det hebraiske språket har få abstrakte uttrykk, så kan det
oppstå misforståelser når man skal oversette de hebraiske ord, setninger og
tanker til gresk. Dette gir seg uttrykk i dårlige og misvisende oversettelser.
Dette har vi mer enn nok av i N.T.

Alle språk har sine idiomatiske uttrykk. Dette er en uttrykksmåte som
er typisk for et språk. Dette gjelder også det hebraiske språket.

Selv om de færreste Skriftene i N.T. er skrevet på hebraisk, så vil likevel
de hebraiske idiomatiske uttrykkene være til stede i teksten, for de som
skrev N.T. var hebreere. (Vi er usikker på om Lukas var jøde av avstem
ning, men vi ser at han brukte en mengde hebraiske idiomatiske uttrykk i
det Evangeliet som han skrev.)

Det er sannsynlig at de tre første Evangeliene og en del av de jødiske
Skriftene i N.T. er skrevet på hebraisk, men at de på et senere tidspunkt er
blitt oversatt til gresk. Det er også oppbevart et manuskript av Evangeliet
etter Matteus som er skrevet på hebraisk. Det stammer fra en jøde, Shem-
Tov Ibn Shaprut, som levde i Spania i det 14. århundrede. (Se Nehemia
Gordons bok: The Hebrew Yeshuah vs. the Greek Jesus. Se også min bok:
Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære. Innledningen.)

Vi skal i det følgende se på en del slike idiomatiske uttrykk og hebraiske
uttrykksformer, som vi bør være oppmerksomme på, når vi leser N.T:

1. Uttrykket «FØRDE VAR KOMMET SAMMEN» betyr «at de
ikke hadde vært sammen på det seksuelle området». «Men med
Jesu Kristi fødsel gikk det således til: Da hans mor Maria var trolo
vet med Josef, viste det seg, før de var kommet sammen, at hun var
fruktsommelig ved Den Hellige Ånd.» (Mat. 1,18.)

Lukas brukte verbet «å kjenne» om det samme forholdet.».
(Luk. 1,34.)

2. Når døperen Johannes forkynte: «...: Omvend dere for HIMLE
NES RIKE ER KOMMET NÆR.» (Mat.3,2), så er det to forhold
vi må kommentere, og det er:

a. Uttrykket «HIMLENES RIKE» er det samme som «GUDS
RIKE ». «Himmelen» er en omskrivning « Gud ». Hebreerne
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hadde slik ærefrykt for Guds navn at de ikke våget å uttale det i
frykt for å uttale ordet galt. I den hebraiske teksten i Tanach ble
ordet «Adonai» satt ved siden av ordet «Yhvh», slik at når
ordet «Yhvh» var brukt i teksten, så ble det uttalt «Adonai».

Gud ønsket selv at jødene skulle uttale navnet «Yhvh». « Og
Gud sa til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren (Yhvh),
deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud,
har sendt meg til dere. Dette er mitt navn i tidsaldrene, og
SLIK SKAL DE KALLE (NEVNE) MEG fra slekt til slekt.»
(2.Mos.3,15.)

Vi må også være oppmerksomme på det forholdet at uttryk
ket «himlenes rike» er et jordisk rike og ikke et rike i himme
len. Det har en helt annen åndelig basis enn Guds hinunel. (Se
kapidet: «Himlenes rike» er ikke det samme som «Guds him
mel».

b. Utrykket« Å KOMME NÆR » skal oversettes med « Å VÆRE
TIL STEDE». Det greske verbet, som her er brukt, er «engi-
ken». Det betyr «å komme nær», men når vi oversetter dette
tilbake til hebraisk, så må vi bruke verbet «karav», og det betyr
«å være til stede». (Vi ser også av en del tekster i Evangeliene
at Guds rike ikke bare «var nær», men at det «var kommet».
«Men er det ved Guds Ånd at jeg driver de onde ånder ut, da er
jo GUDS RIKE KOMMET TIL DERE.» (Matteus 12,28.)

Det betyr at Guds Rike allerede var til stede i Israel på Jesu tid.
Det var døperen Johannes som hadde introdusert dette Riket,
og når kongen i dette Riket var til stede, så var dette Riket kom
met enda mer.

Dette var Davids Rike, som profetene i Tanach hadde om
talt i sine Skrifter. Tiden var kommet til at det kunne bli oppret
tet fullt ut i Israel.

3. I den første Saligprisningen i Bergprekenen står det: «Salige er DE
FATTIGE I ÅNDEN, for Himlenes Rike er deres.» (Mat.5,3.)
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Man har ment at de «FATTIGE I ÅNDEN» var det samme
som de «YDMYKE», men dette er galt. «De fattige i ånden»
var slike mennesker som hadde solgt alt som de eide og gitt det til
Guds Rike. Som motytelse til dette hadde de fått del i frelsen. De
hadde med andre ord stolt 100 prosent på Gud og hans rettferdig
het og Guds evne til å sørge for dem. «Men søk først Guds Rike og
hans rettferdighet, så skal dere få alt dette (mat og klær) i tille^.»
(Mat.6,33.) (Se David Plussers bok: Jesus, s.95-96.)

Dette betyr at vi må skrive ordet «ånden» med stor forbokstav,
da det går på Den Hellige Ånd (hebr. Ruach ha Kodesh.)

4. I den femte Saligprisningen i Bergprekenen står det: «Salig er
de saktmodige, for de skal arve JORDEN (gr. «ge») jorden.»
(Mat.5,5.)

Substantivet «jorden» er galt oversatt. Det skal ikke oversettes
med «jorden», men det skal oversettes med «landet». Det tenkes
da på «landet Israel» eller «Eretz Israel», som er det hebraiske
uttrykket for dette. (Dette ordet er oversatt galt på en rekke steder
iN.T.)

5. Hva som gjelder ordet «HUS» (gr. «oikos»), så kan det ha en
rekke betydninger som for eksempel «boplass», «hjem», «hus
hold», «fåmilie», «stamme», «dynasti», «en rabbinerskole»,
«plass», «sted», «templet i Jerusalem», «Israel» og til og med
«Riket for Israel».

Vi skal ta med to eksempler på bruken av dette ordet, «en ten
ner heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men i staken, så
skinner det for ALLE I HUSET (ALLE I ISRAEL).» (Mat.5,15.)

I dette tilfelle betyr ordet «hus» det samme som «Israel».
Når det står i Johannes 1,2: «I min Faders hus er det mange

rom,...», så betyr det at det er mange rom i templet i Jerusalem.
Dette er ikke en tekst som beskriver Jesu gjenkomst for å hente den
kristne menigheten, men det er en tekst som angår Jesu gjenkomst
til jødene. (Se kapidet: «Himlenes Rike» er ikke det sanune som
«Guds himmel». Se også min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Ka
pittel: En beskrivelse av Johannes 14,1-6.)
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6. Når Jesus sa at han ikke var kommet for å OPPHEVE loven og pro
fetene, men for å OPPFYLLE dem (Mat.5,17.), så er det to forhold
vi må kommentere:

a. Det greske ordet «nomos», som betyr» «lov», burde ikke ha
vært brukt i N.T. om jødenes Torah, for det dekker bare «re
glene» og «budene» i Torahen. Selve ordet «Torah» betyr
ikke «lov», men det betyr «lære», «undervisning» og «in
struksjon».

Ved at man bruker ordet «lov» om Mose Torah, så har det bi
dratt til at mange har trodd, at den jødiske Torah består uteluk
kende av lover og regler, men som vi vet inneholder Torahen
mye mer enn bare lovene. Den innebærer også Guds nåde og
Guds omsorg for det jødiske folket. I sin ytterste konsekvens
inneholder jødenes Torah hele Tanach.

Ved at man har brukt dette ordet galt, så har man bidratt til
at Guds Torah er blitt oppfattet som utelukkende «lov». Man
har med andre ord satt både Gud og det hebraiske språket i et
galt lys. Dette er det samme som å gi et galt vitnesbyrd om Gud
og sin neste.

I stedet for ordet «nomos» burde man ha brukt det greske
substantivet «didaskalia», som betyr akkurat det samme som
det hebraiske ordet «Torah».

Det er mye POSITIVT å si om den hebraiske Torah. Det er
sant at ingen kan frelse seg selv ved egne lovgjerninger, for in
gen kan oppfylle Guds bud fiillt ut, men til tross for det så ville
de jødene, som forsøkte å leve etter Guds bud, fa leve et godt
liv i Eretz Israel. I forlengelse av dette ville de arve tidsalderlig
liv i «Riket for Israel». «For Moses skriver om rettferdigheten
av Torahen: Det mennesket som gjør disse ting, skal leve ved
dem.» (Rom.10,5.) Dette er LOVENS EVANGELIUM.

b. Hva som gjelder verbet « å oppfylle », så betyr det her både « å
oppfylle i sin egen person» og «å tolke på en rett måte».
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Ved Jesu første komme oppfylte han en del av det som stod i
Torahen. Ved sin gjenkomst skal han oppfylle den resterende
del av Torahen.

Hva som gjelder den siste betydningen av dette verbet, så var
dette et kjent uttrykk i jødedommen. Når en rabbiner var uenig
i en annen rabbiners fortolkning av Torahen, sa han: «Du opp
hever Torahen.» Det vil si: «Du tolker Torahen galt.»

Jesus tolket Torahen på en rett måte.

7. Når det står i Matteus 5,21: «Du skal ikke slå i hjel», så skal dette
oversettes med: «Du skal ikke myrde». Det er stor forskjell på det
«å slå i hjel» og det «å myrde». Både hebraisk og gresk har to
forskjellige verb for dette. På hebraisk er de to verbene henholdsvis
«harag» og «ratzach». Når vi går tilbake til 2.Mos.20,13, hvor
dette budet første gangen blir brukt, så bruker grunnteksten verbet
«ratzach».

Etter jødisk oppfatning var det lov «å slå i hjel», men det var
ikke lov «å myrde». Den hebraiske Torah påla de religiøse myn
dighetene «å ta liv» ved en rekke tilfeller.

8. I Matteus 5,42 står det: «Gi den som ber deg, og vend deg ikke
bort fra den som vil låne av deg.» I denne sammenhengen er det « å
gi» det samme som det «å låne».

I vesterlandsk poesi er det viktig at det siste ordet i en setning
rimer med det siste ordet i en annen setning. Slik er det ikke i den
hebraiske poesien. Her blir ofte de samme tankene gjengitt med
ulike ord i to forskjellige setninger, som står ved siden av hverandre
i teksten. Dette kalles for «parallellisme», og det utgjør KJER
NEN i jødisk diktning.

Denne parallellismen kommer dessverre ikke fram i overset
telsen. Det er mye mer parallellisme i N.T. enn vi aner. Dersom vi
hadde kjent til dette, så ville mange av de vanskelighetene som vi
har i lesningen og i forståelsen av N.T., vært unngått.

Jeg skal i denne sammenhengen nevne det som står i Johannes
3,5-6, og som er blitt misforstått. «Jesus svarte: Sannelig, sannelig
sier jeg deg: Uten at noen blir født av (gr. «eks», som betyr «ut
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av») VANN og ÅND, kan han ikke komme inn i Guds Rike: Det
som er født av (gr.»eks») KJØDET er kjød, og det som er født ut
av ÅNDEN, er ånd.»

Her betyr ordene «ut av vann» det samme som ordene «ut av
kjødet». Ordene «ut av And» betyr det samme som ordene «ut
av Ånden».

Det har vært gjort flere tolkninger angående disse to setningene,
men de fleste av disse er gal. Dersom man hadde vært klar over den
hebraiske parallellismen, så hadde vi fått den riktige tolkningen.

Den riktige tolkningen av disse to versene er det forholdet at
den, som vil fa del i Guds Rike, må FØDES TO GANGER. Den
første gangen blir en født som barn ut av vannet (fostervannet) og
ut av kjødet (legemet). Dette er den naturlige fødselen. Den andre
gangen blir en født (gjenfødt) ut av Ånd og ut av Ånden. Det er
den åndelige fødselen.

Nikodemus, som kom til Jesus om natten, hadde forstått noe av
dette, for han spurte Jesus om følgende: «...Hvorledes kan et
menneske fødes når han er gammel? Kan en vel ANNEN GANG
KOMME INN I MORS LIV og FØDES?» (Joh.3,4.)

Hele sammenhengen, som disse to versene står i, viser at denne
tolkningen er rett. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel:
« Å bli født av vann og Ånd.»

9. I «Fadervår» står det «Og led oss ikke inn I FRISTELSE.»
(Mat.6,13.) Dette er en gal oversettelse, for vi vet at Gud frister in
gen. (Jakob 1,13.)

Ordet «fristelse» skal oversettes med «PRØVELSE». Det
tenkes da her på de prøvelsene som det jødiske folket skulle gjen
nomgå- både i den nære og i den ̂ erne framtid.

Hva som gjelder «Fadervår» så er dette en jødisk bønn, som
angår den messianske menigheten og trengselstiden. Når mange
kristne ber «Fadervår», så vet de ikke hva det står for, for de setter
denne bønna inn i en gal sammenheng. (Se artikkelen: «Fadervår»
er en jødisk bønn.
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10. Det «Å BLÅSE I BASUNEN» betyr at «når en la pengene sine i
tempelkisten, så skulle en ikke gjøre det på en slik måte, at det hør
tes av andre». Det gjorde fariseerne. «Derfor, når du gir almisse,
da skal du ikke LA BLÅSE I BASUN, som hyklerne gjør i synago
gene og på gatene, for å æres av menneskene. Sannelig sier jeg dere:
De har allerede fått sin lønn.» (Mat.6,2.)

11. Det «Å HA ET FRISKT ØYE» ogdet «Å HA ET SYKT ØYE»,
betyr «Å VÆRE GAVMILD» og «Å VÆRE GRÅDIG». «Øyet
er legemes lys. Er ditt ØYE FRISKT, da er hele ditt legeme lyst,
men er ditt ØYE SYKT, da blir hele ditt legeme mørkt. Er altså
lyset i deg mørke, hvor stort blir da mørkret.» (Mat.6,22-23.)

12. Når døperen Johannes ble sammenlignet med «ET RØR SOM
SVAIER I VINDEN» (Mat.II,7.), så står dette for «Å VÆRE
ETTERGIVEN» eller «Å VÆRE INNSTILT PÅ KOMPRO
MISSER.» «Da nå disse gikk bort, begynte Jesus å tale til folket
om Johannes. Hvorfor var det dere gikk ut i ørkenen? For å se et
RØR SOM SVAIER I VINDEN.» (Mat.l 1,7.)

Døperen Johannes var ikke en som gav etter for press eller som
var ettergivende. Han gav sitt liv for Jesus.

13. Når verbene «Å LØSE» og «Å BINDE» er brukt i Matteus 16,19
og 18,18, så betyr de «Å TILLATE» og «Å FORBY». «Og jeg
(Jesus) vil gi deg nøklene til Himlenes Rike, og det du BINDER
på jorden (eller i Israel), skal være BUNDET i himmelen, og det
du LØSER på jorden (eller i Israel), skal være LØST i himmelen.»
(Mat.16,19.)

Dette har med aposdenes store autoritet å gjøre. Det har ingen
ting med den autoriteten som medlemmene av den kristne menig
heten har i dag. Den Katolske Kirken har brukt dette Skrift-ordet
som et bevis på at den kan tilgi synder på vegne av Gud. I vår tidspe
riode kan vi bare tilgi de syndene som blir begått mot oss. De andre
syndene er det Gud som må tilgi.

Hva som gjelder uttrykkene «å binde» og «å løse», så gikk dette
ikke bare på det «å tilgi synd», men det gikk også på læremessige
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forhold. Apostlene hadde den samme autoritet som Jesus når det
gjaldt å utforme den messianske læren. De var lært av Jesus, og når
de uttalte seg om læremessige forhold, så var dette i samsvar med
det som himmelen lærte. Dette er grunnet til at de kunne løse og
binde- ikke bare det som var i Israel- men også det som var i him
melen. Det var samsvar i læren.

Hva som gjelder den kristen menighetens lære, så er den utfor
met av Paulus. Det er hans Skrifter, vi skal hold oss til i dag, og ikke
den messianske læren, som angår «Riket for Israel».

14. Når det står i Lukas 6,22 at «EN KASTER ENS NAVN FRA

SEG SOM NOE ONDT», så gir dette ikke mening i det hele tatt.
Det betyr ganske enkelt at en «OMTALER ET MENNESKE PÅ
EN DÅRLIG og NEGATIV MÅTE». «Salige er dere når men
neskene hater dere, og når de ikke vil vite av dere, og spotter dere
og KASTER DERES NAVN FRA SEG SOM NOE ONDT, for
Menneskesønnens skyld.» (Luk.6,22.)

15. I Lukas 9,29 står det: «Og mens han (Jesus) bad, ble HANS
ÅSYN annerledes å se til, og hans kledning ble kvit og skinte som
lynet.» Ordet «ÅSYN» står for «HELE PERSONEN». Det var
hele Jesu person som ble annerledes å se til. Han ble forklaret foran
deres øyne.

16. I Lukas 9,44 står det: «Men mens alle undret seg over alt det som
han (Jesus) gjorde, sa han til sine disipler: GJEM DISSE ORD I
DERES ØRER. Menneskesønnen skal overgies i menneskers hen
der.»

Uttrykket: «GJEM DISSE ORD I DERES ØRER» betyr:
«LYTT TIL DET SOM JEG SIER og TA VARE PÅ DET.»

17. I Lukas 9,51 står det: «Og det skjedde da det led mot tiden at han
(Jesus) skulle opptaes, da VENDTE HAN SITT ÅSYN mot Jeru
salem, for å dra der opp.»

Uttrykket: da» VENDTE HAN SITT ÅSYN MOT JERU
SALEM», betyr at «JESUS BESTEMTE SEG FOR Å GÅ TIL
JERUSALEM.»
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18. I Lukes 12,19 står det: «også sa jeg TIL MIN SJEL: SJEL! Du har
meget godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk og vær
gladi».

Uttrykket: «MIN SJEL», er det samme som «EN SELV». Or
det «sjel» kan også bety «en selv». Det står for «hele personen».

19. I Lukas 23,31 står det: «For gjør de så med DET GRØNNE TRE,
hvorledes skal det da gå DET TØRRE?»

Uttrykket: «DET GRØNNE TRE» betyr «DEN RETT
FERDIGE».

Uttrykket: «DET TØRRE (TRE)» betyr «DEN URETT
FERDIGE».

Jesus brukte uttrykket: «DET GRØNNE TRE» om seg selv.
Uttrykket «DET GRØNNE TRE» var en messiansk tittel på
Messias.

20. Når det står i Lukas 23,42, at røveren på korset bad Jesus om
«HUSKE PÅ HAM når Jesus kom i sitt Rike», så betyr det at
han bad Jesus om «Å GJØRE HAM EN TJENESTE», når Jesus
kom tilbake, for å opprette «Riket for Israel. (Se David Bivien og
Roy Blizzard, Jrs bok: Understanding the Difficult Words of Jesus.
Se også min bok; Matteus Evangelium. Jesu Liv og Lære, hvor jeg
behandler en del idiomatiske uttrykk og hebraiske uttrykksmåter.)

Bibelens inspirasjon

Rabbinerne delte opp Bibelen i 3 deler, og det var: Torahen, som består
av De 5 Mosebøkene, Profetene og Skriftene. Det hebraiske ordet for
«G.T», er «Tanach». Det er en forkorting av de hebraiske ordene: Torah
(De 5 Mose-bøkene), Neveim (profetene) ogKetubim (Skriftene.)

De fariseiske rabbinerne lærte at ikke alle Skriftene i Tanach var like
inspirert av Gud. De 5 Mosebøkene var MEST INSPIRERT, for Gud
hadde talt ansikt til ansikt med Moses, mens han hadde talt i drømmer
og visjoner til de andre profetene. Jo lenger et Skrift kom bort fra Sinai-
åpenbaringen i tid, jo mindre inspirert var Skriftet.
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Profetenes Skrifter var mindre inspirert enn Mose Torah, som var et
direkte diktat fra Gud. Profetenes Skrifter ble betraktet som Guds ord som

var skrevet ned av mennesker (profetene). De andre Skriftene var enda
mindre inspirert enn de profetiske Skriftene. De gav uttrykk for mennes
kenes tanker, som var inspirert av Gud.

Dette forklarer også hvorfor fariseerne og de skriftlærde bygde ut Mose
Torah til å gjelde 613 bud (hebr.mitzvot). De satte med andre ord opp ET
GJERDE rundt selve Torahen. Dette gjorde det helt umulig for jødene
å holde budene Torahen. Mange av disse budene og reglene kan vi ikke
finne i Tanach, men vi finner dem i Talmud, som blir betraktet som den
ANDRE TORAH eller den MUNTLIGE TORAH. Den ble også- etter
rabbinernes vurdering- gitt til Moses på Sinai.

Etter de fariseiske rabbinernes vurdering fikk Moses TO TORAHER
på Sinai. Det var Den skriftlige og Den muntlige Torah. I Den babylon
ske Talmud, Sabbath 31a står det: «Våre rabbinere lærte: Det hendte at
en viss hedning kom til Shammai (en rabbiner): Han sa til ham: Hvor
mange Toraher har dere? Han svarte: TO. Den skrevne og Den mimdige
Torah.»

Grunnen til at jødene fikk to Toraher av Gud, skyldes i følge Talmud
det forholdet at Gud visste, at Tanach kom til å bli oversatt til gresk. På
den måten fikk hedningene kjennskap til Torahen. Av den grunn måtte
Gud gi jødene en muntlig Torah, slik at ikke hedningene skulle fa vite, hva
som stod i den. Det var en HEMMELIG KUNNSKAP som stod i den

muntlige Torahen.

Talmud består av to deler, og det er Mishnah og Gemara. Mishnah er den
opprinnelige muntlige Torahen. Den ble skrevet av en rekke rabbinere.
Gemara er en kommentar over Mishnah. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 5. Kapittel: De Jødiske Skriftene.

Den muntlige Torahen fikk etter hvert STØRRE BETYDNING enn
den skrevne Torahen, for rabbinerne mente at Gud hadde overgitt til dem
å tolke Torahen. I og med at Gud hadde gitt jødene Torahen, så var den
ikke lenger i himmelen. Gud hadde dermed mistet sin autoritet over den.
Det var rabbinerne som skulle tolke den.

Det Skrift-ordet som de brukte, for å bevise at Gud hadde gitt fra seg
tolkningen av Guds ord, var det som står i 5.Mos.30,11 -15, hvor det blant
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annet står at Guds bud ikke er langt borte fra jødene, og at det IKKE LEN
GER er i himmelen, men at det er PÅ JORDEN.
Rabbinerne hevdet at alt, det som de lærte, måtte jødene underkaste seg.
I Sifre Deuteronomy paragraf 154 står det: «Om til og med rabbinerne
lærer at høyre er venstre og venstre er høyre, så må dere adlyde dem.»

På den måten fikk rabbinerne et religiøst overtak over folket. De forak
tet dessuten folket, som verken kjente til eller fulgte alle deres bud og regler.
«Men denne hop, som ikke kjenner Torahen, er forbannet.» (Joh.7,49.)

Maimonides eller Rambam, som levde i Spania og i Egypt i årene
1135-1204, hevdet, at enhver profet som profeterte, at rabbinerne hadde
tatt feil- til og med på et lite punkt i fortolkningen- den skulle avlives. Han
blir betraktet som en av de største rabbinerne som har levd.

Han lærte også at dersom en profet profeterte noe imot den mundige
lov, enda Skriften var enig med profeten, så skulle denne profeten avlives.
(Se Nehemia Gordons bok: The Hebrew Yeshuah vs. The Greek Jesus.s.
83-85.)

Rabbinerne kalte alle disse forskriftene, som kom til uttrykk i den munt
lige Torahen, for «fedrenes vedtekter». De var bindende for jødene, og
det til tross for at det står i 5.Mosebok 4,2, at jødene ikke måtte legge noe
til de budene som de fikk av Herren. «Dere skal ikke legge noe til det ord
jeg byder dere, og dere skal ikke ta noe fra, men dere skal holde Herrens,
deres Guds bud som jeg gir dere.»

Verken sadduseerne eller karaitene var enige med de fariseiske rabbi
nerne i deres vurdering av den mundige Torahen. De anerkjente ikke den
mundige tradisjonen. De holdt seg til det som stod i Tanach.

Hva som gjelder sadduseernes syn om at det ikke var noen oppstan
delse og dom, så angikk dette bare en flertall av sadduseerne på Jesu tid.
Det opprinnelige synet blant denne gruppen var at det skulle komme en
oppstandelse og en dom over alle mennesker.

Hva som gjelder karaitene, så er dette en ukjent gruppe for de fleste i
Norge. Selve navnet går tilbake til ordet «Kara», som er en betegnelse
på «Tanach». Dette er opprinnelige en fellesbenevnelse på alle de som
bare ville anerkjenne Tanach som grunnlag for læren. Denne gruppen går
tilbake til Mose tid. De gikk imot fariseernes fortolkning av Tanach og
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det forholdet at det eksisterte to Toraher. De anerkjente bare Tanach som
Guds ord. De ønsket/ønsker å ta vare på Guds ord.

Det finnes karaitiske grupper rundt omkring i verden i dag. De finnes
også i Israel. Nehemia Gordon er en karaite, men han tror ikke at Jesus fra
Nasaret er jødenes Messias. Han har skrevet en lærerik og positiv bok om
Jesu forhold til fariseernes muntlige tradisjon. Han anser Jesus for å være
en karaite i den betydning at han gikk imot fariseernes muntlige tradisjo
ner. (Se hans bok: The Hebrew Yeshuah vs. The Greek Jesus.)

Jesus var enig i at Tanach skulle deles opp i 3 deler, men han var ikke enig
i at Mose Torah var mer inspirert enn de andre Skriftene i Tanach. Han
sa: «Og han begynte fra MOSES og fra ALLE PROFETENE og utla for
dem i ALLE SKRIFTENE det som er skrevet om ham. «(Luk.24,27.) (Se
min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapitlene: Messias i de gammel-testa-
mentlige Skriftene, og Jesus i de ny-testamentlige Skriftene.)

Jesus anklaget fariseerne og de skrifUærde for at de hadde forvansket To-
rahen med sine mange bud og regler, «men de dyrker meg FORGJEVES,
idet de lærer LÆRDOMMER som er MENNESKEBUD.» (Mat.15,9.)

«og således gjør dere GUDS ORD TIL INTET for deres vedtekt,
som dere har pålagt menneskene. Og meget av det samme gjør dere.»
(Mark.7,13.)

Paulus var heller ikke enig i denne vurderingen som de fariseiske rabbi
nerne og de skriftlærde hadde angående Torahen. Paulus sa følgende om
dette: «DEN HELE SKRIFT (TANACH) ER INNBLEST AV GUD
og nyttig til lærdom (lære), til overbevisning, til rettledning (korreksjon),
til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkom
ment, dugelig til all god gjerning.» (2.Tim.3,16-17.)

Vi kan derfor ikke være enig med fariseerne og de skriftlærde om at Gud
hadde gitt jødene to Toraher på Sinai, at den muntlige Torahen var over
ordnet den skriftlige Torah, og at fedrenes vedtekter var mer bindene enn
Guds ord. Denne vurderingen er GAL, og den har også bidratt til at man
ge jøder har lagt ENSIDIG vekt på budene i Mose Torah og ikke brydd
seg om det, som betyr mer i Torahen, som RETT, BARMHJERTIGHET,
TROFASTHET og KJÆRLIGHET. «Ve dere. Dere skriftlærde og fari
seere. Dere hyklere. Dere som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke
enser det som veier tyngre i Torahen: RETT og BARMHJERTIGHET
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og TROFASTHET. Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort.»
(Mat.23,23.)

Ved at de fariseiske rabbinerne har fremhevet lovene i Mose Torah på
bekostning av de andre Skriftene i Tanach, så har de også vært med på å
SVEKKE DET MESSIANSKE HÅPET i Israel, slik at jødene ikke for
stod, at da Jesus kom, så var det DERES EGEN MESSIAS som kom. Han
kom for å forsone deres synder, og han kom for å opprette «Riket for Is
rael» for dem.

Ellers så tok også de fariseiske rabbinerne feil på det området at de
mente, at menneskene selv kunne bestemme om de ønsket å oppfylle Guds
Torah eller ikke. De så på dette som en VILJESSAK, og de mente at men
neskene hadde en FRI VILJE til å velge frelsen eller ikke. De kunne selv
bestemme om de ønsket å bli frelst eller ikke. MENNESKET VAR SIN

EGEN FRELSER, og derfor så hadde det heller ikke behov for Jesus som
det Guds lam, som kom med forsoningen og bar (eller bar bort) all verdens
synd. (Joh.1,29.)

De mente at det var to impulser i et menneskes liv, og det var «yezer ha
tob», som er den gode impulsen, og «yezer ha ra», som er den onde im
pulsen. Mennesket kunne selv bestemme hvilken av disse impulsene som
skulle råde i et menneskes liv.

De regnet ikke med «arvesynden», slik som vi gjør det i kristen teo
logi. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Syndsbegrepet i jøde
dommen.)

Jakob Joes sier følgende om dette i sin bok: Kristne og jøder, s.66: «Jø
dene har ikke noe behov for frelse. Han står og faller med sine egne gjer
ninger. Han er ingen «elendig synder» som lutheraneren. Heller ikke er
han «frillstendig fordervet» som calvinisten. Han er en person som er
skapt i Guds bilde, vel vitende om sin verdighet og stolt over sin arv. Sy
nagogens liturgi begynner ikke med syndserkjennelse, men med lovsang.
Det kristne syndsbegrep som en tilstand som mennesket er født inn i, er
fullstendig fremmed for synagogen. Når rabbinerne taler om synd, mener
de bare syndige enkelthandlinger.»

Jeg mener at fariseerne også tok feil også på dette punktet. I følge Tanach
er menneskene beskrevet med mange negative kjennetegn i deres Guds-
forhold. «For det er IKKE SANNHET i deres munn. Deres indre er
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FORDERVELSE. Dere strupe er en ÅPEN GRAV. Sin tunge gjør de
GLATT.» (Salme 5,10.)

«Hans munn er full av FORBANNELSE og av SVIK og VOLD. Un
der hans tunge er ULYKKE og ONDSKAP.» (Salme 10,7.)

Paulus gjentok alt dette i Brevet til Romerne, kapittel 3,10-18.
Essenerne derimot mente at menneskene ikke hadde den frie viljen til

å velge bort synden.

Jødedommens forhold til trosartikler

I motsetning til den kristne kirken har ikke jødedommen laget noen tros
artikler med unntak av «Shema». Det kan være flere grunner til det. Vi
skal nevne tre av dem:

1. På samme måten som himmelen er høyere enn jorden, er Guds
tanker høyere enn menneskenes tanker. (Es. 5 5,9.) I og med at vi
menneskene ikke greier å forstå Guds tanker fiillt ut, har det ingen
hensikt å forsøke å samle dem i trosartikler.

2. Dersom vi forsøker å samle Guds tanker i trosartikler, så vil dette
bare føre til at innholdet i disse vil være forskjellig i de forskjellige
trosmessige grupperingene som finnes. Det vil bare føre til forvir
ring av hva som er det egentlige innholdet i Guds ord, og hvordan
det skal forståes.

Gud har ikke noe imot at vi grunner på hans ord (Salme 1.), men
vi forstår aldri Guds ord- fullt ut.

3. Uansett hvilke tanker vi menneskene har om Guds ord, så vil han
fullføre det i sin tid. Dette ligger nær opp til en deterministisk tan
kegang om at det, som skjer, er helt uavhengig av hva vi menneskene
måtte mene om Guds ord. Det har derfor ingen hensikt å sette opp
Guds ord i trosartikler, for Han vil hastig oppfylle sitt ord, når tiden
er inne til det. «for sitt ord skal Herren ved rettferdighet utføre og
hastig fullbyrde på jorden (eller i landet.)» (Rom.9,28.)

1 Esaias 28,16 står det: «derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se,
jeg har lagt i Sion en grunnstein, en kostelig, fast hjørnestein. DEN
SOM TROR, HASTER IKKE.»
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Rabbinerne tolket dette Skrift-stedet på følgende måte: «Den
som tror, venter med tålmodighet på at det profetiske budskapet
skal gå i oppfyllelse i sin tid.»

I en populær utforming av Maimonides 12. trosartikkel står det: «Jeg tror
med en perfekt tro at Messias vil komme, og dersom han drøyer med å
komme, vil jeg vente på ham hver dag til han kommer.»

Elieser Berkovitz har gitt uttrykk for lignende tanker da han skrev føl
gende: «I Auschwitz og i tidligere pogromer opplevde vi at Gud skjulte
sitt ansikt. I gjenfødelsen av staten Israel har vi sett et smil over Guds
ansikt. Og det er NOK FOR OSS.» (Se min bok: Guds løfter til Israel.
S.I47-148.)

Det er blitt sagt om jødene at der det er 10 jøder, der er det 11 meninger.
Dette gir uttrykk for engasjement, men det betyr også at det er vanskelig å
fa tak i den eksakte sannheten.

Etter Jesu død og oppstandelse var det mer enn 30 grupperinger i Israel
som trodde at Jesus fra Nasaret var jødenes konge, frelser og Messias. Alle
disse grupperingene hadde sine egne tolkninger og vurderinger av deler av
Guds ord.

På grunn av hedningefolkenes forfølgelser og herjinger med det jødiske
folket, er også dette folket blitt til TANKENS og BOKENS FOLK på
en spesiell måte. Opp gjennom sin historie har jødene blitt utestengt fra
mange yrker. Det som stod igjen for dem, var handel og arbeidet med Guds
ord. Guds ord er blitt formidlet gjennom dette folket. Under de vanskelige
tider tok de sin tilflukt til Gud og visste med 100 prosent sikkerhet at han
en gang ville utfri dem. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel:
Israel er Herrens lidende tjener.)

Det har bestandig kostet å være Guds folk. Dette gjelder både jødene og
den kristne menigheten. Det å være en troende betyr at en INVESTERER
PÅ LANG SIKT. En investerer både penger, tid, Bibel-lesning, bønn og
forsakelse i dette arbeidet. Det er rett å investere i det som er rett. Det

kommer til å gi det STØRSTE UTBYTTE. Vi skal høste i sin tid dersom
vi holder ut. (Z.Tin. 2,11-13.)

Jødene har måttet lide MYE MER enn vi kristne. Det har kostet ALT
FOR MYE å være jøde. Det som går inn under begrepene «antisemit-
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tisme» og «antisionisme», kan kun forklares, når vi trekker inn åndelige
størrelser som Satan og Satans rike. Det har bestandig vært en kamp mel
lom Gud og Satan om herredømmet på jorden, og MIDT I denne striden
står jødene, for de er både Guds folk og Bibelens folk
Jødedommen har bare en trosartikkel, og den er laget av Herren selv, og
det er det såkalte «Shema», som betyr «hør». «Shema Israel, Adonai
Elohenu, Adonai echad.» Det betyr: «Hør Israel, Herren vår Gud (hebr.
Elohenu). Herren er en.» (5.Mos.6,4.)

I denne trosbekjennelsen skal vi legge merke til 3 forhold, og det er:

a. Herrens navn er nevnt 3 ganger.

b. Ordet «Elohenu» er et flertallsord. Det skal oversettes med

«Gud».

€• Det ordet som er brukt, for å uttrykke «en», blir bestandig
brukt om en kollektiv (sammensatt) enhet.

Dette viser at Gud er 3, men likevel er Han en.

Jødene har store problemer med å forstå dette, for de tenker ALTFOR
RASJONELT om dette. Den menneskelige forstand (gr. «ratio») er ikke
i stand til å forstå så meget, og når det gjelder de åndelige og guddom
melige forhold, så forstår den ENDA MINDRE, men heldigvis så kan
en TRO DET SOM EN IKKE FORSTÅR. Troen har ikke noe problem
med å godta Guds ord, for den strekker seg inn i Guds-rikets dimensjon,
«og vi TROR og VET at du er Guds hellige.» (Joh.6,69.)
«Men tro er FULL VISSHET om det som håpes, OVERBEVIS

NING om ting som ikke sees.» (Hebr.l 1,1.)

Dette gjelder ikke alle jøder, for i en av jødedommens hellige bøker, Zohar.
Bind 2.S.43 står det følgende om Den Treenige Gud. «Kom og se HEM
MELIGHETEN med ordet «YHVH». Der er TRE STEG, som eksis

terer hver for seg. Til tross for det, så er de EN, og de er forbundet på en
slik måte at den ene ikke kan bli skilt fra den andre. Den Gamle Hellige er
åpenbart med TRE HODER, som er forenet i ETT, og i dette hodet er
DE TRE OPPHØYET. Den Gamle er beskrevet som om HAN ER TRE,

for de andre lysene går ut fra ham og innbefatter de tre. Men hvordan kan
tre navn være ett? Hvordan tre kan være en, kan bare bli kjent gjennom
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åpenbaring fra Den Hellige Ånd og med lukkede øyne.» (Se min bok:
Jødenes Konge. Bind 3. Kapittel: Messias er Herrens lidende tjener.)

Både den messianske jødedommen og kristendommen lærer at Gud er en,
og det kan bare bli forstått ved at Den Hellige Ånd får slippe til og åpne
våre åndelige øyne. Jesus er gått ut fra Faderen, og han for tilbake til Fade
ren og den herlighet som han hadde hos Faderen før verden ble til. «Tror
du (Filip) ikke at JEG ER I FADEREN og FADEREN I MEG ? De ord jeg
sier til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som er i meg, han gjør
sine gjerninger.» (Joh.14,10.)

«Jesus svarte og sa til ham (Judas- ikke Iskariot): Om noen elsker meg,
da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og VI (både Jesus
og Faderen) skal komme til ham og ta bolig (ved Den Hellige Ånd) hos
ham.» (Joh. 14,23.)

«Jeg er UTGÅTT FRA FADEREN og kommet til verden. Jeg forlater
verden igjen og GÅR TIL FADEREN.» (Joh, 16,28.)

«og nå herliggjør du meg. Fader, hos deg selv med den herlighet som
jeg hadde hos deg før verden var til.» (Joh. 17,5.)

På samme måten som Jesus er utgått fra Faderen, er også Den Hellige Ånd
utgått fra Faderen. «Når Talsmannen kommer, som jeg skal sende dere fra
Faderen, sannhetens Ånd, som UTGÅR FRA FADEREN, han skal vitne
om meg.» (Joh. 15,26.)

Dette betyr at både Jesus og den Hellige Ånd har det samme utgangs
punktet, og det er Gud.

Til tross for at ordet «treenighet» ikke er brukt om de 3 personene i
Gud-dommen, så kan vi med sikkerhet si at Jesus er utgått fra Faderen, og
at det er likhet mellom Faderen, Sønnen og Ånden. De er begge Gud, men
de har forskjellige gjøremål. Det er derfor vi kan snakke om 3 personer.

Til tross for at jødedommen ikke ønsker å ha trosartikler, så har Moses Mai-
monides laget 13 trosartikler. De står i hans Kommentar over Mishnah,
Sanhedrin, kapittel 10.

Maimonides eller Moses Rambam, som han også er blitt kalt, er en av
de største rabbinerne som har levd innenfor jødedommen. Det som han
har sagt og skrevet, blir tillagt stor vekt. Det er blitt sagt om ham: «Fra
Moses og til Moses var det ingen større enn Moses.»
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Vi skal i det følgende referere disse 13 artiklene. De er fundamentale og
kan være til god hjelp i fortolkningen av Bibelen.

1 • Troen på eksistens av Skaperen, være Han velsignet, som er perfekt
på alle eksistensens områder og er den Første Årsak til alle ting.

2. Troen på Guds absolutte og uparallelle enhet.

3* Troen på Guds ikke-legemlighet, eller at Han ikke vil bli utsatt for
noen fysisk hendelse slik som bevegelse, eller kvile eller boplass.

4. Troen på at Gud er evig,

5. Kravet om å tilbe bare Ham og ingen fremmed og falsk gud.

6. Troen på at Gud kommuniserer med menneskene gjennom pro
feti.

7. Troen på at Moses, vår lærers profetier har forrang.

8. Troen på den guddommelige opprinnelsen til Torah.

9. Troen på Torahens uforanderlighet.

10. Troen på guddommelig allvitenhet og forsyn.

11. Troen på guddommelig belønning og straff.

12. Troen på Messias komme og den messianske tidsalderen.

13. Troen på de dødes oppstandelse.

Disse 13 trosartiklene blir lest opp i mange av jødenes synagoger den dag
i dag.

De forskjellige tidsperiodene i Bibelen
Det er av den ALLER STØRSTE VIKTIGHET at vi regner med tidspe
riodene, når vi studerer Guds ord. Det har vært en tendens i den kristne
teologien til å se bort i fra tidsperiodene, og særlig gjelder det «RIKET
FOR ISRAEL», som er det samme som «1000 ÅRS-RIKET».
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På 300-tallet etter Messias så skjedde det fatale innenfor den kristne
kirken at teologene begynte å gi uttrykk for, at jødene ikke lenger var Guds
folk, og at Guds løfter i Tanach, som var gitt til jødene, hadde GÅTT
OVER til kirken eller de hedningetroende. Dette er en såkalte «ERSTAT
NINGSTEOLOGIEN». Den er FALSK, USANN og SATANISK.

Vi har de mest forferdelige uttalelser fra teologene på denne tiden og
utover om at jødene var under Guds forbannelse på grunn av at de hadde
korsfestet Jesus. Denne teologiske vurderingen er ikke holdbar, for det var
verken jødene eller romerne som korsfestet Jesus, men det er HVER EN
KELT av oss menneskene. Det var du og jeg som korsfestet Jesus. Jødene
og romerne var bare redskaper til at dette kunne skje.

Denne teologien at Gud hadde overført sine løfter, oppgaver, benev
nelser og pakter til hedningene, kaller vi for «erstatningsteologien. Den
er ikke fra Gud, men den er fra Satan.

Når teologene tok bort Guds løfter til Israel, så måtte de også ta bort
den tidsperioden hvor de fleste av disse løftene skulle realiseres. Denne
tidsperioden, som er «Riket for Israel», ble lagt inn i kirkens periode, og
jødene ble skjødet ut i det ytterste mørket. Det var bare Guds dom som
stod igjen for jødene.

Denne teologien har «tatt bort» de paktene som Gud har opprettet
med jødene og blandet dem inn i kirkens tid. Disse paktene er:

a. Abraham-pakten. (I.Mos. 17,1-14.)

b. Pakten med Levi. (4.Mos.3,é-4,49, 5.Mos.33,8-II.)

C. Sinai-pakten (2.Mos.20,l-17.)

d. Landpakten (5.Mos.28-30.)

e. Pakten med David (2.Sam.7,8-17.)

f. Den nye pakt i Jesu blod. (Jeremias 31,31-34 og Matteus
28,27-28.)

Mange teologer har ikke bare «tatt bort» jødenes pakter. De har også
oppkonstruert helt NYE PAKTER, som vi ikke kan finne i Bibelen. Dette
er gjort for å svekke Guds løfter, pakter og planer med jødene. Jeg sikter
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her til den såkalte «PAKTSTEOLOGIEN». Den rekner med at det fin

nes bare 3 PAKTER i Bibelen, og at det er de vi må forholde oss til, når vi
leser Bibelen.

Disse 3 paktene er:

a. FORSONINGENS PAKT. Den ble inngått mellom Gud, Je
sus og Den Hellige Ånd fra før tidsperiodene av.

b. GJERNINGSPAKTEN. Denne pakten ble inngått mellom
Gud og Adam. Dersom Adam greidde å holde forpliktelsene i
denne pakten, så skulle han få del i frelsen.

C. GUDS NÅDESPAKT Den ble inngått mellom Gud og men
neskene. Den som tror på Gud og Jesus, har del i frelsen. (Se
min bok: Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel: Paktsteo-
logien.)

Det er særlig innenfor den reformerte teologien at denne
teologien har fått fotfeste, men vi finner den også i den luther
ske teologien.

Mange teologer mener og gir uttrykk for at ved Jesu død og oppstandelse,
så skjedde det en FORANDRING med Guds løfter til jødene. De skulle
ikke lenger bli tolket bokstavelig, men de angikk frelsen i Jesus Kristus.
Dette kaller de for «KRISTUS-TRANSFROMASJONEN». Dette er
en GRUNNFALSK TEOLOGI. (Se min bok: Guds løfter til Israel. Ka
pittel: Kirken og Israel.)

Professor Oskar Skarsaune gir uttrykk for dette synet i sitt hefte: En
detid. Hvordan forstå Bibelens endetidsprofetier? Dette heftet er så dårlig
skrevet at det ikke burde ha vært gitt ut.

Denne teologien lever fortsatt i beste velgående i våre kirker og på våre
teologiske skoler- dessverre. Kirken har fortsatt en meget LITEN FOR
STÅELSE av det som skjer med jødene i dag og med Guds planer med
jødene. Gud fører jødene tilbake til landet, Eretz Israel, for at Jesus skal
komme tilbake og opprette Riket for dem.

Hva som gjelder dette, har vi mye å lære av de gamle rabbinerne. Vi bør i
mye større grad lese og studere deres Skrifter. Dersom vi i tillegg til dette
har Bibel-kunnskaper, så kan vi etter hvert komme fram til en vurdering.
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som er tilnærmet lik med sannheten. Hele sannheten er det ingen av oss
som greier å få tak i. Den ser vi først når det profetiske ordet har gått i
oppfyllelse.
De gamle rabbinerne av Elias-skolen regnet med et tidsskjema på 7 da

ger, der hver dag var på 1000 år. De regnet med følgende tidsperioder i
frelseshistorien:

1 • De 2000 første årene etter skapelsen var det KAOS.

2. De neste 2000 årene var det Torahens tid. (Vi må huske på at ordet
«Torah» ikke betyr «lov», men «undervisning», «lære» eller
«instruksjon».) Dette var tiden fra Abraham og til døperen Jo
hannes og Jesus.

3. De neste 2000 årene var tiden for «Messias sine dager». Det var
tiden fra døperen Johannes og Jesus og fram til vår tid. Rabbinerne
kalte denne tiden for «jemoth haMasiach».

4. Det siste 1000 året ble kalt for «Den kommende verden» eller

«Den messianske tidsalderen». 1 forkant av denne tidsperioden lå
det en oppstandelse av de rettferdige, som skulle bli medlemmer av
Guds-riket.

De kalte denne tidsperioden for «olam ha ba» i motsetning til
den verden som er nå «olam ha zeh». I den siste tidsperioden var
det bare Messias som var opphøyet, på grunn av at han da hadde
beseiret sine fiender fullt ut.

Hva som gjelder de «kommende tidsaldere», så uttalte ikke rab
binerne seg om dem. Tanach befatter seg heller ikke med disse. Det,
som vi ikke har kunnskaper om, børvi heller ikke behandle. Det skjul
te hører Herren til, men det åpenbare er for oss. (5.Mos.29,29.)

Rabbinerne av Elias-skolen begrunnet dette tidsskjemaet på flere måter. Vi
skal ta med 3 av dem:

1. På samme måten som Gud brukte 6 dager på å skape verden og kvil
te på den 7.dagen, slik skulle verden ha strid og kamp i 6000 år. Det
siste årtusenet skulle være en kvileperiode for hele menneskeheten.
«Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk.» (Hebr.4,9.)
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2. Rabbinerne mente at de fant igjen dette tidskjemaet i I.Mos. 1,1,
hvor det står på hebraisk: «Bereshit bara eiohim et hashamyim va
ha eretz.» På norsk blir dette: «I begynnelsen skapte Gud him
melen og jorden.»
De begrunnet dette med følgende forhold:

a. Den første bokstaven i det hebraiske alfabetet «alef» er brukt

6 ganger i dette verset.

b. Dette Bibel-verset består videre av 7 ord, og de står for 7000
år.

3. Rabbiner Moses Ben Nachman (1194-1270), som også ble kalt
for Ramban, sa at hver dag i skapelsesuken på 7 dager representerte
1000 år. (Se mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jødenes
Messias er allerede kommet, og min bok: Kristendommens Jødiske
Røtter. Kapittel: Rabbinerne delte opp frelseshistorien i 4 epoker.)

I følge dette tidsskjemaet begynte «Messias sine dager» ved
Messias (Jesu) første komme. Dette blir også kalt for «DE SISTE
DAGER». Det er de TO SISTE DAGENE før den 7.dagen. Dette
gjenspeiler seg også i det som står i Brevet til Hebreerne 1,1, hvor
det står: «Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på man
ge måter til fedrene gjennom profetene, så har han i disse SISTE
DAGER talt til oss ved Sønnen.»

Dette tidsskjemaet finner vi også igjen i den fortolkningen som mange
rabbinere hadde (har) av Ruts bok, kapittel 2,14, hvor det står: «Da ti
den var kommet til å holde måltid, sa Boas til henne (Rut): Kom hit og et
av brødet og dypp ditt stykke i vinedikken. Så satte hun seg ved siden av
høstfolkene, og han rakte henne ristet korn, og hun åt og ble mett, og enda
hadde hun til overs.»

Dette ble fortolket av rabbinerne på følgende måte i Midrash Rut:

a. «Kom hit» betyr «kom hit nær til kongedømmet.» Det er
det messianske kongedømmet.
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b. «Et av brødet» betyr «et av kongedømmets brød». Det er
vanlig brød, og det symboliserer «Messias». («Å ete av» betyr
«å tilegne seg».)

C. «Dypp ditt stykke i vinedikken» referer seg til «lidelser og
onde gjerninger.» (Det er Messias sine lidelser på korset på
grunn av all verdens synd. Min kommentar.)

d. «Så satte hun se ved siden av høstfolkene» betyr «at konge
dømmet ble tatt fra ham (Messias) for en tid. (Dette er Messias
sine dager, slik som de ble. Min kommentar.)

e. «og han rakte henne ristet korn» betyr «han vil få igjen sitt
kongedømme.» (Dette vil skje ved Messias (Jesu) gjenkomst.
Min kommentar.)

f. « og hun åt» betyr « at den som spiser av brødet i denne verden
eller i denne tidsalderen.» (Den som tilegner seg Guds ord i
denne tidsalderen. Min kommentar.)

g. « og ble mett» betyr « at den vil også ete av brødet i Den mes
sianske tidsalderen.» (Det er det samme som «Messias sine
dager», men de ble utsatt med 2000 år for jødene. Min kom
mentar.)

h. «og enda hadde hun til overs» betyr « at den vil spise av brødet
i den kommende verden.» (Det er Riket for Israel. Min kom
mentar.) (Se Risto Santalas bok: The Midrash of the Messiah.
Se også min bok: Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel:
Ruts bok peker på Messias to komme.)

Tiden fra Jesu første komme blir også kalt for «endetiden» eller den
«siste tiden». Endetiden ER BEGYNT, men den ble UTVIDET MED

2000 år. Dette er kirkens tid. Jødene kalte denne tiden for «Messias sine
dager». De ble også «Messias sine dager», men de ble på en HELT AN
NEN MÅTE enn det som jødene hadde tenkt seg. På grunn av jødenes
ulydighet fikk de ikke «Messias sine dager», men vi fikk kirkens tid.

I dette tidsrommet på 2000 år ligger DEN STORE HEMMELIGHE
TEN, som jødene ikke kjente til, og det er DEN KRISTNE MENIG-
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HET med sine mange ordninger. Den skiller seg ut fra Rikets periode på
en rekke områder.

I studiet av Bibelen er det HELT NØDVENDIG at vi deler opp ffel-
ses-historien i tidsperioder- slik som rabbinerne gjorde det. Dersom vi ikke
gjør det, vil det ene Bibel-ordet komme til å stå i motsetning til det andre.

Jeg for min del deler opp frelseshistorien i følgende tidsperioder:

a. Uskyldighetens tidsperiode.

b. Samvittghetens tidsperiode.

C. Perioden for menneskelig styre,

d* Løftenes tidsperiode.

e. Sinai-paktens periode.

f. Perioden for Rikets nærhet. Den varte fra døperen Johannes
og til Paulus. (I tiden fram til Jerusalems ødeleggelse ble både
Riket for Israel og Paulus sitt budskap forkynt. Se min bok: Jø
dedom og Kristendom. Jesus og Paulus.)

9» Den frie nådens periode. Den varte fra Paulus og til den kristne
menighets bortrykkelse.

h. Perioden for «Riket for Israel» eller «1000 års-riket».

Da Jesus kom første gangen, kom han ikke for å opprette den kristne me
nigheten, men han kom for å opprette «Riket for Israel». Både døperen
Johannes, Jesus og apostlene forkynte dette Riket- både i Israel og for jø
dene i diasporaen. Da de fleste av jødene ikke ville ta imot verken Jesus
eller tilbudet om opprettelsen av Riket, kom dommen over jødene i år 70
etter Messias. Templet i Jerusalem ble helt ødelagt, og byen Jerusalem ble
delvis ødelagt.

Hva som gjelder Guds planer med kirken, så ble dette ikke forkynt ver
ken av Johannes, Jesus eller apostlene. De forkynte tilbudet om opprettel
sen av Riket både til jødene og til de messianske menighetene i Israel og i
diasporaen. Senere ble deres forkynnelse skrevet ned i de 4 Evangeliene, i
første del av Apostlenes Gjerninger og i de jødiske Skriftene.
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De jødiske Skriftene er alle Skriftene i N.T. med unntak av Paulus sine
13 brev til den kristne menigheten. Paulus skrev også et brev til den mes
sianske menigheten, og det er Brevet til Hebreerne. Det angår ikke den
kristne menigheten. Det angår Jesu forsoning og Den nye pakten i Jesu
blod.

Hva som gjelder Apostlenes Gjerninger, så beskriver kapitlene 1-12
Peter og apostlenes virksomhet og den messianske jødedommen, og kapit
lene 13-28 beskriver Paulus virksomhet og den kristne menigheten.

Mens de 4 Evangeliene beskriver Jesu FØRSTE TILBUD til jødene
om opprettelsen av Riket for dem, så representerer de jødiske Skriftene et
NYTT TILBUD til jødene om at Jesus kunne komme tilbake og opprette
Riket for dem. (Se Lukas 13,6-9.)

Da jødene ikke ville ta imot dette tilbudet, så reiste Gud opp sin værste
motstander, Paulus. Han fikk etter hvert vite HEMMELIGHETEN med
den kristne menighet, som er Jesu legeme. Den kristne kirken begynner
ikke på pinsefestens dag, som mange hevder, men den begynner med Pau
lus sin omvendelse utenfor Damaskus.

Mens døperen Johannes, Jesu og apostlenes forkynnelse angår et JOR
DISK RIKE eller et JORDISK KONGEDØMME, så angår Paulus sin
forkynnelse et HIMMELSK RIKE. (Se kapitlet : «Himlenes Rike» er
ikke det samme som «Guds himmel».)

Vi kan også si at mens det frelste Israel samt de troende proselyttene
utgjorde medlemmene av «Riket for Israel», så er den kristne menigheten
er himmelsk forsamling. Disse to rikene må ikke blandes sammen. Det
gjelder også det teologiske innholdet i disse to forsamlingene. Det er først
på den nye jord at disse to forsamlingene skal forenes i en stor frelsesfor-
samling i det nye Jerusalem, som også er «Guds bolig», «at han i frelses-
husholdningen, som hører tidenes fylde til, kan samle alt i ett i Kristus,
både det som er i himmelen, og det som er på jorden- i ham.» (Ef. 1,10.)
(Den nye King-James Bibelen.)

Dette betyr at vi har TO EVANGELIER i N.T, og det er Rikets evan
gelium og kirkens evangelium. Disse to må ikke blandes sammen. De er
forskjellig på følgende områder:
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a. Rikets evangelium tok ut mennesker til « Riket for Israel». Kir
kens evangelium uttar mennesker til himmelen.

b. Rikets evangelium er basert på Jesu forsoning, men det er også
basert på den jødiske Torahen. Det gir uttrykk for den BETIN
GEDE NÅDEN. Den som ønske å få del i dette Riket, må bøye
seg for både JESU KRAV ogJESU NÅDE. At dette er tilfellet
ser vi også av innholdet i de jødiske brevene. De er skrevet etter
Jesu forsoning.

Kirkens evangelium er basert på Jesu forsoning, men det er
ikke knyttet til den jødiske Torah slik som Rikets evangelium
er det. På apostelmøtet i Jerusalem i år 49 (50) bestemte Den
Hellige Ånd og aposdene at hedningene ikke behøvde å holde
Mose Torah, for å bli frelst. Det gir uttrykk for den FRIE NÅ
DEN.

Dette betyr ikke at det er to forskjellige frelsesveier for jøder
og hedninger i inneværende tidsperiode, men det betyr at N.T.
beskriver to forskjellige evangelier.

I N.T. må vi derfor regne med TO TORAHER, og det er;

a* RIKETS TORAH, som er det samme som Jesu undervisning,
som igjen er basert på Mose Torah.

b. DEN KRISTNE MENIGHETS TORAH, som er basert på
Paulus sin undervisning.

I og med at de fleste teologer og Bibel-granskere ikke forstår og ser dette,
så blir disse to evangeliene blandet sammen i forkynnelsen til ett evange
lium. Dette evangeliet er et BLANDINGSEVANGELIUM, for det har
tatt opp i seg elementer som hører med til to forskjellige tidsperioder. Den
jødiske Torahen blir blandet sammen med Paulus sin forkynnelse om den
frie nåden. Det evangeliet, som blir forkynt i våre kirker og på våre bede
hus og undervist om på våre teologiske læresteder, er et delvis galt evange
lium. Det har mistet mye av sin kraft.
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Ordene «GLAM» og «AlON»
er galt oversatt i våre Bibler

Det første ordet er hebraisk, mens det andre ordet er gresk. De er blitt
oversatt i våre Bibler med «evighet» eller «verden». Dette er en HELT
GAL OVERSETTELSE av disse ordene. Den skaper både FORVIR
RING og FRUSTRASJON for de som leser Bibelen. De skal oversettes
med «TIDSALDER».

Det hebraiske språket hadde opprinnelig ikke noe ord som kunne over
settes med «evighet» i forhold til tiden. Tiden ble ikke sett på i forhold til
evigheten, men den ble sett på i forhold til andre tidsperioder eller andre
tider. Når det profetiske innholdet, som tilhørte en tidsperiode, var opp
fylt, fikk man TIDSALDERENS ENDE og ikke EVIGHETENS ENDE.
Etter den tid oppstod en ny tidsperiode.

På gresk blir dette uttrykt med uttrykket «eis ton aiona». Det betyr
ikke «i evighet», men det betyr «INN I TIDEN». Dette kan være en
lang eller en kort tid, men aldri en evig tid.

Denne ukorrekte oversettelsen av ordene « olam » og « aion » skyldes inn
flytelse av greske og hellenistiske tanker. I den greske og hellenistiske tan
kegangen var «verden» eller «tidsperiodene» sett på som noe negativt,
som stengte en ute fra Guds rike. Guds rike kunne aldri bli opprettet på
denne jorden, men det kunne bare bli opprettet etter døden i evigheten.
De tingene som var her på jorden, var bare avbilder av de himmelske tin
gene, og det som menneskene omgav seg med, var mindreverdig i forhold
til det som evigheten kunne tilby.

Menneskelivet ble sett på som noe negativt, som ikke kimne måle seg
med det som evigheten hadde å tilby. Kroppen var et fengsel som holdt
sjelen fanget. Den lengtet etter å forlate kroppen, for å få del i evigheten.
Ordet «evigheten» ble dermed et religiøst begrep.

Vi ser at disse vurderingene ikke stemmer med den hebraiske tankegangen.
I denne vurderingen er kroppen og jordelivet sett på som positive ting. En
skal glede seg over og nyte det som Gud har skapt.

Guds-Riket skal også opprettes på denne jorden. Det er «den kom
mende verden», som rabbinerne kalte den, eller som Jesus, DEN STØR
STE AV ALLE RABBINERE, kalte for «himlenes rike» eller «Guds
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rike». Apostlene brukte de samme benevnelsene som Jesus. I tillegg til det
kalte de dette riket for «Riket for Israel». (Ap.gj.1,6.)

Vi ser at den ukorrekte oversettelsen av disse ordene ikke har noe med

Guds planer og vurderinger å gjøre, men den er inspirert av denne verdens
fyrste, som er satan. Han er interessert i å forpurre Guds planer og så for
virring om innholdet i Guds planer med Israel og med verden.

Denne ukorrekte oversettelsen av ordet «olam» går helt tilbake til ca.
200 år før Messias. De 70 jødiske rabbinerne i Alexandria som oversatte
Tanach til gresk, oversatte dette ordet på en gal måte. De oversatte det
med ordet «evighet». De burde ha oversatt ordet med «tidsalder».

Jeg siterer fra Thorleif Bomans bok: Jødenes Messias. Grekernes Kris
tus. s. 19: «Da de jødiske tenkere i senjødedommen (200 før Messias til
135 etter Messias) møtte gresk filosofi og så seg tvunget til å finne et ord
for «universet», kalte de det «olam», grenseløs tid, tid som vi ikke ser
begynnelsen eller enden på, med den samme innholdsfylde som vårt ver
densrom har.» (Se også kapitlet: Kunnskap om jødedommen og bibelsk
fortolkning. Del 1.)
De burde ikke ha brukt ordet «olam» på denne måten, for det hadde

allerede sin betydning, og det var «tidsalder». På denne måten oppstod
det en stor forvirring på det teologiske området.

I Bibelsk Oppslagsbok står det følgende om dette: «Ordet «evig» bru
kes i vår svenske bibeloversettelse dels for å gjengi det hebraiske «olam»,
dels for å gjengi det greske «aion»... Ingen av disse begrepene gjengir det
abstrakte begrepet «evighet».

Den norske teologen Carl Fredrik Wisløff har sagt følgende om dette
i sin bok: Jeg vet på hvem jeg tror: «Bibelen taler ikke om tid og evighet,
men derimot om tid og tidsperioder.»

Arnold G. Fruchtenbaum, som selv er jøde og en anerkjent Bibel-gran-
sker, sier følgende om dette ordet i sin bok: Israelogy. The Mising Link
in Systematic Thelogy s. 655-656: « Klassisik hebraisk har ikke noe ord
som betyr evig. Den hebraiske form for ALLTID (olam), som BDB (et
hebraisk-engelsk leksikon over G.T.) slår fast, betyr LANG VARIGHET,
FORTID eller FRAMTID. De hebraisk formene betyr ikke noe mer enn
til ENDEN AV EN TIDSPERIODE. Hva denne tidsperioden går ut på,
må bli bestemt av sammenhengen eller lignende utsagn.
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I klassisk hebraisk betydde disse ordene aldri, eller de innebar aldri be
tydningen av evighet, men de hadde en TIDSBEGRENSNING. Tidspe
rioden kunne være til slutten av en manns liv, eller en tidsalder, men ikke

for alltid i betydningen evighet.»

Når skal teologene og Bibel-oversetterne begynne å forstå dette, slik at
de kan oversette dette ordet korrekt, slik at de som leser Bibelen, kan fa
en riktig forståelse av det som står der. Det er en KATASTROFE og EN
SKANDALE at dette ordet ikke er blitt korrekt oversatt. (Professor Karl
William Weyde har opplyst i et privat brev til meg at Det Norske Bibelsel
skapet holder med på en Bibel-oversettelse, der oversetterne vil ta hensyn
til en del av dette.)

Dersom dette ordet hadde blitt korrekt oversatt, så hadde innholdet i

store deler av Bibelen fatt en helt ANNEN BETYDNING. Når dette or

det blir ukorrekt oversatt, så svekker det i høy grad Guds planer med Israel
og «Riket for Israel». I de jødiske Skriftene i N.T., peker dette ordet på
«Riket for Israel» og holder det fram som en viktig del av det som ligger i
det store begrepet Guds rike.

Hovedbetydningen av dette ordet gjennom hele Bibelen er «1000 års-
riket». Beskrivelsene av dette Riket begynner tidlig i Tanach og strekker
seg uforandret inn i N.T. I Paulus sin forkynnelse betyr ordet det samme,
og det betyr da at også den kristne menigheten skal fa del i «Riket for Is
rael» ut ifra himmelen. Vi skal ha overordnede åndelige oppgaver i Rikets
tid.

I Johannes Åpenbaring, som er en beskrivelse av framtidige hendelser,
blir dette ordet ført videre i en jødisk sammenheng.

Vi skal i det følgende ta med noen få eksempler på en riktig oversettelse av
dette ordet:

1. «og da han (Jesus) så et fikentre (som er et bilde på Israel), gikk han
bort til det, men fant ikke noe på det uten bare blad. Da sa han til
det: Aldri I TIDSALDEREN (gr.eis ton aiona) skal det mer vokse
frukt på deg. Og straks visnet fikentreet.» (Mat.21,19.)

I de vanlige Bibel-oversettelsene blir dette oversatt som følgen
de: «Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg.» Vi ser selv
hvor gal denne oversettelsen er. Det er ikke sant at det aldri mer skal
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vokse frukt på Israel. I «1000 års-riket» skai det derimot vokse mye
frukt både i, på og med Israel.

2. «og lære dem og holde alt som jeg har befalt dere, og se jeg er med
dere inntil tidsalderens endetid, (gr.tes synteleias tu aionos)»
(Mat.28,20.)

Dette uttrykket blir oversatt med «verdens ende». Dette er
også galt. Det er ikke verden i betydningen «kosmos», som da får
en ende, men det er Rikets tid, som da får en ende.

3. «og jeg gir dem tidsalderlig liv (gr.zoen aionion), og de skal aldri
fortapes i tidsalderen (gr.eis ton aiona), og ingen skal rive dem ut av
min hånd.» (Joh.10,28.)

Disse tidsuttrykkene blir oversatt med de diffuse ordene «evig liv» og
«evighet». De betyr at de som tror på Jesus, skal få TIDSALDERLIG
LIV, og at de ikke skal gå fortapt I TIDSALDEREN, som er «Riket for
Israel» eller «den kommende verden», som rabbinerne talte om. (Dette
forholdet har jeg skrevet om i mange av mine bøker. Se min bok: Kristen
dommens Jødiske Røtter. Kapittel: Betydningen av ordene «olam» og
«aion».)

Ordet «TORAH» er galt oversatt i våre Bibler
Selve ordet «torah» betyr ikke «lov», men det betyr «lære», «instruk
sjon» eller «undervisning». Dette er den opprinnelige betydningen av
dette ordet. Det som var «lære», ble gjort til «lov». Vi forstår umiddel
bart hvor galt dette blir.

Det jødiske ordet «torah» blir både brukt om de 10 bud, de 5 Mose
bøkene og hele Tanach. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter.
Kapittel: Den Jødiske Torah.)
Den jødiske Bibelen eller Tanach er inndelt i Mose Torah, profetene

og Skriftene. Disse ble først samlet som en kanon på synoden i Jamnia i år
90 etter Messias, men til tross for det så eksisterte de forskjellige delene av
den jødiske Torah lenge før den tid. Moses var den første som skrev. Han
forfattet de 5 Mose-bøkene. Han levde på 1500-tallet før Messias.

Som en kuriositet kan vi nevne at Daniels bok ikke var tatt med i den

opprinnelige jødiske kanonen.
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De jødiske Skriftene var korrekte angående både forståelse, åndelig inn
hold og oversettelser helt inntil ca. 300 før Messias. Da begynte den greske
og hellenistiske kulturen å gjøre seg gjeldende både i Israel og i diasporaen.
De opprinnelige manuskriptene er dessverre gått tapt, så vi må nøye oss
med avskriftene.

Ca. år 200 før Messias ble den jødiske Bibelen oversatt av helleniserte
jøder i Alexandria. De oversatt den til gresk. Denne Bibel-oversettelsen
ble kalt for «Septuaginta», som betyr «De Syttis Oversettelse». Det var
sytti jødiske lærde som oversatte den.

Disse jødene var inspirert av den greske og den hellenistiske måten å
tenke på. Deres Bibel-oversettelse var en kombinasjon av parafrase (om
skrivning), fortolkning og oversettelse. Den kan i så måte bli betraktet
som en Targum, som også er komponert på samme måten.

Septuaginta er ingen god oversettelse. De som oversatte Tanach til
gresk, oversatte den på en mekanisk måte uten å ta hensyn til særegenhe
tene i det hebraiske språket. En som forstår hebraisk, kan godt lese Sep
tuaginta, men for en som bare forstår gresk, blir mye av innholdet i denne
oversettelsen uforståelig, for det er oversatt på en mekanisk måte. De som
oversatte Tanach til gresk, hadde dårlig kjenskap til det hebraiske språket,
og det til tross for at de i utgangspunktet var jøder.

De 70 jødiske rabbinerne som «oversatte» Septuaginta, la inn greske og
hellenistiske tanker i denne. Dette gjaldt også forståelsen av ordet «torah».
De oversatte dette ordet, ikke lenger med «undervisning», men med
«lov».

Bakgrunnen for dette var det forholdet at i det greske riket, som var et
stort imperium, var det mange lover. Den som holdt lovene, fikk leve i fred
og ha gode dager. Den som brøt lovene, fikk sin straff og ble ekskludert fra
det greske riket.
De 70 jødiske rabbinerne og andre jøder begynte å tenke det samme

om Mose Torah. Dersom menneskene ikke holdt lovene i Mose Torah, så

fikk de ikke del i Guds Rike. Mose Torah bestod både av lover og av annet
innhold. Det kan være historiske hendelser og profetiske utsagn.

Dette førte til to meget uheldige forhold:

a. De oversatte ordet «torah» med «lov».
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b. De begynte å utvikle et lovsystem rundt Mose Torah, som etter
hvert førte til et rent SLAVERI for det jødiske folket. De bygde
et GJERDE rundt Mose Torah, som ingen greidde å etterleve.
Jeg siterer det som Peter sa om lovene i den jødiske Torah på
apostelmøtet i Jerusalem år 50: «Hvorfor frister dere nå Gud
ved å legge et åk på disiplenes nakke, som verken våre fedre eller
vi var i stand til å bære?» (Ap-gj.15,10.)

Fariseerne på Jesu tid var i høy grad aktive i å forstå Torahen som lov. De
fortsatte dette fatale arbeidet i Mishnah og Gemara, som ble ferdig hen
holdsvis 200 og 400-500 etter Messias. Disse to verkene ble til Talmud.
De 70 jødiske rabbinerne burde ikke ha oversatt ordet «torah» med
«lov», men de burde oversatt det med det greske ordet «didaskalia»,
som betyr «lære» eller «undervisning». Det er synonymt med det he
braiske ordet «torah ».

Etter at nådetiden var ute for jødene, når det gjaldt OPPRETTELSEN
AV «Riket for Israel», så tok kirken over den rollen som jødene hadde
hatt, som Guds OFFISIELLE folk på jorden. Den førte videre den ukor
rekte forståelsen av ordet «torah».

Dette har ført til følgende uheldige forhold:

3. I og med at Guds torah ble betraktet som lov, ble nådeaspektet
ved Gud svekket. Gud ble ikke lenger en nådig Gud, men en
streng og dømmende Gud. Den som ikke greidde å etterleve
lovene i Torahen, fikk ikke del i Guds Rike.

b. Det har satt et skille mellom Gud og Jesus. Man mente at Gud
var den strenge og ubarmhjertige Gud, som ikke hadde kjærlig
het til menneskene, mens Jesus var den milde og nådige Gud,
som elsket menneskene.

Som vi alle forstår, er dette er galt bilde av Gud. Dersom det
er noe som kjennetegner Gud, så er det barmhjertighet, trofast
het og nåde. Han har gjort alt som det er mulig å gjøre, for å
frelse menneskene i alle tidsperiodene.

C. Dette har også ført til at mange har forkastet Tanach og jøde
dommen. Det var for eksempel tilfelle med Markion og hans
tilhengere. Han levde i det første hundreåret etter Messias. Han
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forkastet hele Tanach og store deler av N.T. Han ville ha en Bi
bel som bare bestod av Evangeliet etter Lukas og 10 av Paulus
sine brev. Han følte det slik at både Tanach og mange av Skrif
tene i N.T. skygget for Paulus sin lære om den frie nåden.

Både den katolske og den protestantiske kirken har oppretthold dette ukor
rekte bildet av Gud og av Torahen. Det er ingen uoverensstemmelse mel
lom Guds lov og nåden. De omhandler forskjellige sider ved Guds forhold
til menneskene. De står ikke i motsetning til hverandre, men de utfyller
hverandre. Guds lov kan ikke frelse et menneske, men det kan Guds nåde.

Disse to begrepene er komplementære. Det vil si at de utfyller hverandre.
Våre Bibler og Bibelkommentarer må bli underlagt en GEDIGEN

REVISJON. Det gjelder ordet «torah», som vi har behandlet ovenfor,
og det gjelder også mange andre forhold. Vi må tilbake til selve utgangs
punktet, som er de opprinnelige hebraiske tankene og vurderingene. Vi
må tilbake til jødenes røtter.

Dette forholdet har også ført til at mange jøder har tatt avstand fra vår
forståelse av Bibelen, som er gal og forvirrende på en rekke områder. Dette
har blant annet ført til at vi har vært med på å skjule Jesus for jødene. Det
bildet, som vi har skapt av Jesus, er på mange måter en KARIKATUR av
Mannen fra Nasaret. Vi har ikke forstått verken hans person eller hans un
dervisning. (Se min bok: Kristendommens Jødiske røtter: Kapittel: For
andring av Innholdet av Guds Torah.)

Hyman G. Enelow (1877-1934) har uttalt følgende om dette: «Men
når Mesteren fra Nasaret en dag oppstår fra KRISTOLOGIENS KAOS
og framtrer i sin herlighet, da vil jøder og kristne møtes omkring hans inspi
rerende lære, og en ren og enkel jødedom vil bli til.» (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 4. Kapittel: Jødiske Bibelforskeres syn på Jesus og Paulus.)

Ordene «ERETZ» og «GE» er ofte galt oversatt i våre Bibler
Det første ordet er hebraisk, og det andre ordet er gresk. Begge ordene be
tyr både «LANDET» og «JORDEN». (De kan også bety andre forhold,
men det skal vi ikke ta opp her.) Den første oversettelsen går da på «landet
Israel», som blir benevnt som «Eretz Israel». Den andre oversettelsen vil
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ofte bety «jorden» i betydningen «de øvrige hedningenasjonene». Disse
to ordene blir ofte galt oversatt i Tanach.

Dette gjelder også det greske ordet «ge», som er brukt i N.T.
Vi skal ta med et eksempel fra Tanach, hvor ordet «eretz» ikke skal

oversettes med «jorden», men med «landet Israel». «Jeg vil hjemsøke
JORDEN for dens ondskap og de ugudelige for deres misgjerning, og
jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet og kue voldsmenns tross.»
(Es.13,11.)

Den sammenhengen, som dette ordet står i, viser at dette gjelder ikke
«jorden», men det gjelder «landet Israel» (hebr. ha eretz.)

Når vi kommer til N.T, så blir det greske ordet «ge» oversatt med både
«landet Israel» og «jorden» i betydningen «verden», og det er i ut
gangspunktet rett, men dette ordet er dessverre galt oversatt på en rekke
steder. Dette er gjort for å svekke Guds forhold til og tilknytning til Israel,
og for å svekke Guds planer med og løfter til Israel.

Det er den såkalte «erstatningsteologien» som får ta skylden for dette.
Mange teologer og Bibel-oversettere har ment at Gud ikke lenger handler
med jødene. De løftene som de har fått av Gud, skal ikke bli realisert for
Israel og jødene, men de er overtatt av kirken. Dette er uttrykk for den
STØRSTE HOVMODIGHET, som Gud kommer til å straffe en dag.

Grekerne kalte dette for «hybris». Dette ordet gav uttrykk for et overmot
og en hovmodighet som deres guder måtte straffe dem for, dersom de gikk
utenom de grensene som deres guder hadde satt for livsførsel og handling.
Da Alexander den store kom til Indus med sine soldater, så nektet de å føl
ge ham over elven, for å fortsette erobringene østover. De mente at dette
var et overmot, som måtte bli straffet av gudene. Soldatene tvang Alexan
der den Store til å avbryte sitt hærtog og vende hjemover igjen. Dette ble
hans og deres undergang.

Da Jesus kom første gangen, kom han med to tilbud til det jødiske folket,
og det var:

a. Han skulle sone deres og hele verdens synd.

b. Han skulle opprette Riket for dem.
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Dette tilbudet om opprettelsen av Riket ble svekket etter som jødene ikke
ville anerkjenne verken Jesu eller aposdenes forkynnelse. Nådetiden for
jødene tok slutt, etter at den hadde blitt stadig svekket ved jødenes avvis
ning av tilbudet om opprettelsen av Riket. I året 70 kom Guds dom over
jødene. (Se min bok: Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus. Kapittel:
Den kristne menighet begynte ikke ved avslutningen av Aposdenes Gjer
ninger.)

Vi skal i det følgende henvise til en del Skrift-steder fra N.T. der dette or
det er galt oversatt. (I parantes gjør vi oppmerksom på at de synoptiske
evangeliene mest sannsynlig er skrevet på hebraisk. Dette kan også gjelde
de fleste av de jødiske Skriftene, da disse er skrevet til hebreerne eller jø
dene.)

Når Jesus brukte dette ordet, så brukte han naturligvis det hebraiske
ordet «eretz», når han uttalte seg om «landet Israel». Det greske ordet
«ge» er en oversettelse av det hebraiske ordet.

«Salige er de saktmodige (det kan også oversettes med «gavmilde»),
for de skal arve JORDEN.» (Mat.5,5.) Det er ikke «jorden» disse skal
arve, men det er «landet Israel».

Våre teologer ogBibeloversettere har ment at «de saktmodige» skal arve
«den nye jorden», men det er galt. Bergprekenen angår ikke kirken, men
den angår jødene og «Riket for Israel». Bergprekenen er selve GRUNN
LOVEN i «Riket for Israel».

Vestens teologi har nesten ingen forståelse for Guds planer med og løf
ter til Israel, for den har tolket disse til å gjelde kirken.

«Dere er JORDENS salt,...» (Mat.5,13.) De messianske jødene var ikke
«jordens salt», men de var det åndelige saltet i landet Israel. Det er ikke
snakk om kirken her, men det er snakk om de messianske jødene i Israel
på Jesu tid.

«komme ditt Rike (stadig mer), skje din vilje, som i himmelen, så og
på JORDEN ». (Mat.6,10.) Det er ikke på jorden at Guds vilje skal skje,
men det er i Israel. Når Guds vilje er etablert i Israel, skal den etableres ut
over den hele jord.
«Fadervår» er en jødisk bønn som angår jødene. Den angår jødene på
Jesu tid, og den angår jødene i trengselstiden. Når vi kristne ber «Fader-
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vår», så vet vi ikke hva vi ber om. Vi vet ikke hva den inneholder. Vi bare
ramser den opp. Dette blir en tom bønn for oss, og den gir oss liten velsig
nelse, for vi har stjålet den fra jødene. (Se min bok: Matteus Evangelium.
Jesu Liv og Lære. Se også kapitlet: Fadervår» er en jødisk bønn.)

«Og jeg vil gi deg (Peter) nøklene til Himlenes Rike, og det du binder på
JORDEN skal være bundet i himmelen, og det du løser på JORDEN, skal
være løst i himmelen.» (Mat. 16,19.)

Disse nøklene skal ikke brukes på jorden, men de skal brukes i Israel.
Israel er utgangspunktet for Guds planer med hele verden, men først må
Guds planer bli etablert i Israel. Det er samsvar mellom Guds ord og det
ordet som aposdene lærte. Derfor kunne de også binde det som var i him
melen.

«Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle
JORDENS SLEKTER jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i
himmelens skyer med kraft og megen herlighet.» (Mat.24,30.

Det er ikke alle jordens slekter som skal jamre seg, når Jesus kommer
tilbake, men det er alle slektene eller stammene i Israel. (Se Daniel 7,13 og
Sakarias 12,10-14.)

Det er av den STØRSTE VIKTIGHET å forstå til hvem de forskjel
lige Skriftene i Bibelen er skrevet. (2.Tim.2,15.) Det er bare Paulus sin brev
med unntak av Brevet til Hebreerne som angår kirken. De øvrige Skriftene
i både Tanach og N.T. er skrevet til jødene og angår Guds forhold til jø
dene og Guds planer med jødene.

Hva som gjelder Aposdenes Gjerninger, så angår kapitlene 1-12 jø
dene ogkapidene 13-28 angår hedningene.

Jødedommen gir oss den
rette kunnskapen om vanndåpen

Vi vet at det er forskjellige vurderinger angående vanndåpen innenfor den
kristne kirken. Vi har følgende hovedsyn:

a. Den katolske kirken har barnedåpen. Den mener at dåpen tar
bort arvesynden og virker gjenfødelse.
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b. Den lutherske kirken har barnedåpen. Den mener at dåpen vir
ker gjenfødelse.

C. Den reformerte kirken har voksendåp. Den mener at dåpen
ikke gir gjenfødelse. Den er et gjensvar fra den enkelte om at
man er blitt et Guds barn, eller den er en pakt mellom Gud og
den enkelte. (l.Pet.3,21.)

I stedet for å samle Guds folk, har vanndåpen vært med på
å splitte de troende i den grad at de ikke har kunnet ha åndelig
fellesskap med hverandre.

Når vi går tilbake til jødedommen, så kjente den både til barne- og vok-
sendåpen. De hedningene, som ville slutte seg til jødedommen, måtte ta
dåpen, men dåpen ble ikke sett på som et middel til gjenfødelse. Den var
et ytre middel til å bli renset fra hedenskapet.

I jødedommen var vannet ett av de viktigste renselsesmidlene. Vannet
ble brukt i en rekke tilfelle, for å rense et menneske fra spesielle synder.

Når jødene skulle delta i Gudstjenesten i templet eller synagogen, måt
te de også rense seg. De tok et vannbad (hebnmikvah).

Da døperen Johannes kom, kanaliserte han jødenes frelse gjennom vann
dåpen. «og de ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.
(Mat.3,6.)

Jødene mente at vanndåpen gav syndenes forlatelse for de syndene som
hadde med legemet å gjøre (kjødets urenhet), og at omvendelsen tok bort
den indre synden.

I tillegg til vanndåpen måtte også jødene omvende seg og angre sine
synder. Det ble med andre ord stilt krav til jødene, for å få syndenes for
latelse. (Selve ordet «forlatelse» er på gresk «afesin». Det betyr «bort-
sendelse».)

Jesus og Peter forkynte det samme som døperen Johannes at vanndåpen
var nødvendig for å få del i frelsen og i Den Hellige Ånd- når den var kom
met. (Mat.28,18-20 og Ap.gj.2,38.)

Da Paulus kom, døpte han også jøder og hedninger den første tiden av
sin virksomhet, men da han kom til Korint i år 51 etter Messias, fikk
han beskjed fra Gud om at han ikke skulle døpe mer. Gud hadde ikke ut-
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sendt ham for å døpe, men for å forkynne Kristi kors, som er forsoningen.
(l.Kor.1.17-18.)

Vi synes at dette er merkelig, og særlig når vi ser det på bakgrunn av de
forskjellige misjonsbefolingene, som Jesus gav, men svaret på dette er ganske
enkelt at Paulus representerte EN HELT ANNEN TIDSPERIODE enn
det som Johannes, Jesus og aposdene stod for. Han representerte kirkens tid.

Når vi leser N.T. må vi være oppmerksomme på to forhold, og dersom vi
ikke gjør det, så blander vi tidsperiodene:

a. Johannes, Jesus og aposdene forkynte frelsesprinsippene i «Ri
ket for Israel».

b« Paulus forkynte frelsesprinsippene for den kristne menig
heten. Vi må lære oss å fordele Guds ord på en rett måte.
(2.Tim.2,15.)

Dette betyr at vanndåpen ikke hører med til inneværende tidsperiode,
som er den frie nådens tid. Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger.
Vanndåpen blir betraktet som en gjerning. (Ef.2,8-9.)

Vanndåpen hører med til de mange FORBILDENE på Jesus som skulle
komme og ta bort synden ved sitt offer. Når selve BILDET var kommet,
behøves ikke vanndåpen lenger.

Vanndåpen er tatt bort for den kristne menigheten, men den gjelder
fortsatt for Rikets periode, for den er bundet til jødedommen på en spe
siell måte.

Dessuten er Rikes tid en helt annen tidsperiode enn den kristne menig
hets tidsperiode.

Hva kan jødedommen videre lære oss om vanndåpen? Jeg skal bare kort
skissere det:

a. Den har ingen ting med GJENFØDELSE å gjøre, slik som de
ler av den kristne kirken lærer.

b. Den har ingen ting med DØD, BEGRAVELSE og OPPSTAN
DELSE å gjøre, slik som deler av den kristne kirken lærer.
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C. Det gamle mennesket eller syndelegemet dør ikke i vanndåpen.
Det dør derimot ved den nye fødsel.

I følge jødedommen har vanndåpen med RENSELSE å
gjøre.

De Skriftstedene, som Paulus brukte i Brevet til Romerne (6,3-4.) og Bre
vet til Kolossenserne (2, Il -12), har ingen ting med vanndåpen å gjøre. De
beskriver GJENFØDELSEN.
Da Paulus skrev i Brevet til Efescrne, at de bare var en DÅP (Ef.4,5.)» da

tenkte han ikke på vanndåpen, men han tenkte på gjenfødelsens dåp.
Det som skjer med oss, når vi blir frelst, er at Den Hellige And med

DET SAMME døper oss inn i det kristne legemet (1.Kor. 12,13.) Vi blir
samtidig satt inn i himmelen sammen med Jesus. (Ef. 1,3 og 2,6.) Vi behø
ver ikke noe tillegg i form en vanndåp, for å bli frelst.

Det er 3 faser i et menneskes omvendelse, og de skjer samtidig:

a. Gjenfødelsen.

b» Innsettelse inn i det kristne legemet.

C. Innsettelse i himmelen.

Hva som gjelder barna, så vil Gud ta seg av dem. De er Guds barn allerede
fira unn^gelsen av, og de får lov til å være Guds barn helt dl den tiden
kommer, da de må ta et standpunkt for eller imot Gud. Jødene satte dette
skillet ved konfirmasjonen.

Hva som gjelder den reformerte kirkens syn på dåpen, så bruker den det
som står i l.Pet.3,21, for å vise at dåpen er en god samvittighets pakt med
Gud ved Jesu oppstandelse. Det ordet som her er oversatt med «pakt»,
er «eperotema». Det skal ikke oversettes med «pakt», men med ordene
«bønn» eller «begjæring». Vi har et annet ord for «pakt» på gresk, og
det er ordet «diatheke». Dette ordet er på hebraisk «berit».

Den reformerte kirken kan derfor ikke bruke dette ordet som et bevis

for sitt dåpssyn. Dessuten hører Peter sine brev med til de jødiske Skrifte
ne, og innholdet i dem angår den messianske menigheten og ikke kirken.

Vi må i det hele tatt være meget forsiktige når vi skal bruke tekster, som
er skrevet til den messianske menigheten, på den kristne forsamlingen.
Det er store muligheter for at vi tar feil, når vi gjør det.
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Jødedommen gir oss den
rette forståelsen av nattverden

Det er også forskjellige vurderinger innenfor den kristne kirken om natt
verden. Det er følgende syn på nattverden:

a. Den katolske kirken mener at det skjer en TOTAL FORAND
RING av brødet og vinen i nattverden, og at det ikke lenger er
brød og vin, men at det UTELUKKENDE er Kristi legeme og
blod. Dette kaller de for læren om «transsubstansiasjonen».

b. Den lutherske kirken mener at brødet og vinene både er brød
og vin på en og samme tid. De kaller dette for læren om «kon-
substansiasjonen ».

C* Den reformerte kirken lærer at brødet og vinene bare er SYM
BOLER på Jesu legeme og brød.

Det er tre forskjellige syn på nattverden innenfor den kristne kirken, og
ikke alle vurderingene kan være korrekt.

På dette området kan også jødedommen hjelpe oss til å få et rett syn på
nattverden. De jødiske festmåltidene behandles på følgende måter innen
for den jødiske litteraturen og innenfor jødedommen:

1.1 Midrash Rut, som er en kommentar over Ruts bok, blir nattver
den beskrevet på følgende måte: Den som eter kongedømmets
brød i denne verden, vil både ete det i Messias sine dager og i den
kommende verden. (Kommentar over Ruts Bok 2,14.)

Det «å ete dette brødet» har en DOBBEL BETYDNING. Det betyr
både at «en eter det», og at «en tilegner seg det på en åndelig måte.»
Dette skjer ved tro.

Det er med andre ord en sammenheng mellom det «å ete dette brø
det» i denne verden, og det «å ete det» på et senere tidspunkt.

Midrash Rut behandler også det brødet som ble BRUTT og GJEMT
BORT. På grunn av jødenes synder så ble dette brødet tatt fra dem for en
tid, men de skulle få det tilbake på et senere tidspunkt. (Se kommentarene
til Midrash Rut.)
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2. I Talmud blir dette måltidet kalt for «Herrens bord» (Berakoth
55,a.)
I Talmud blir det også understreket sterkt at en må SKILLE MEL

LOM vanlig brød og vin og det overnaturlige brødet og vinen, som
en likk ved dette m^tidet. Dette skjedde ved at man lyste velsignel
sen over brødet og vinen. Dette prinsippet kalte de for «havdalah».

Den som ikke leste denne velsignelsen over brødet og vinen, likk
ikke del i Guds rike. Rabbi Johanan har sagt følgende om dette: «Av
de som vil arve den kommende verden, er de som bor i Eretz Israel,
og den som oppdrar sine sønner til å studere Torahen, og den som
resiterer «havdalah» overvinen ved slutten av Sabbaten.»

3. I Zohars bok blir dette måltidet beskrevet som «Davids festmål

tid» (hebr.seudat David.) Man likk en overnaturlig sjel og tro ved
disse måltidene. De svarer til den sjelen og den troen som man vil la
i den kommende verden.

Det tredje måltidet på sabbaten ble også kalt for «Messias sitt
måltid».

4. I den jødiske bønneboka Siddur blir dette måltidet beskrevet som
både «Davids måltid» og «Den hellige kongens måltid».

I den bønnen, som omhandler dette måltidet, står det følgende:
«... Av din KLIPPE har vi spist, vår hyrde, vår Far. Vi har spist hans
brød og drukket hans vin,...» Rabbinerne forbandt ordet «klip
pen» med Messias.

5. Q^ran-menigheten hadde også et slikt måltid med brød og vin,
men det pekte bare Iramover mot Messias sine dager og ikke fram
til den kommende verden. Det hadde derfor ikke det eskatologiske
siktepunktet.

Dessuten var det ikke et måltid som gjaldt alle medlemmene i
denne forsamlingen. Det gjaldt bare for de som var VERDIGE til
å fa del i det.

6* Didache er en bok, som står mellom jøde- og kristendommen, hva
som gjelder det åndelige innholdet i den. Den er skrevet ca. 120 etter
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Messias. I dette Skrivet blir også dette måltidet beskrevet. Det blir
beskrevet som Davids festmåltid, slik som også Talmud gjør det.
I denne boka blir også brødet beskrevet som «det brutte brø

det». Didache beskriver brødet og vinen som både vanlig brød og
vin og som åndelig brød og vin.

Av det som vi har skrevet ovenfor om jødedommens syn på dette måltidet,
vil vi summere opp følgende:

а. Den som spiste og tilegnet seg brødet og vinen i denne verden, vil
le også få delta i det framtidige måltidet i den kommende verden.

b« En måtte passe på at en skjelnet mellom vanlig brød og vin og
det overnaturlige brødet og vinen. Den som ikke gjorde det,
fikk ikke delta i det framtidige måltidet i Guds Rike.

C« Dette brødet, som er et bilde på Messias, ble brutt og gjemt
bort.

d. Man fikk en overnaturlig tro og sjel ved dette måltidet.
б. Man spiste ikke bare av brødet, men man spiste også av Klip

pen, som var et bilde på Messias.

ff. Det var ikke alle som var verdige til å få delta i dette måltidet.
Når vi sammenligner dette med det jødiske og kristne nattverdsmåltidet i
Bibelen, så ser vi at de jødiske elementene går igjen i det som både Jesus sa
om dette måltidet, og i det som Paulus skrev om dette.

Vi skal ikke repetere alle de Skrifbtedene, som angår nattverden. Jeg reg
ner med at vi kjenner til dem, men vi skal bare kort summere opp dette:

a. Jesus sa om seg selv at han var Livets brød. (Joh.6,35.)

b. Den som ikke åt Menneskesønnens kjød og ikke drakk hans
blod, hadde ikke tidsalderlig liv. (Joh.6,53-56.)

C. Jesus beskrev seg selv som det brødet som var kommet ned fra
himmelen. (Joh.6,32-33.)
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d« Jesus lærte sine disipler at de måtte be Gud, om at han måtte
gi dem det daglige (eller «det kontinuerlige» eller «det kom
mende» brødet. (Mat.6,11.)

e. Ved nattverdsmåltidet brøt også Jesus selv dette brødet. Det er
et bilde på hans død og forsoning. (Mat.26,26.)

f. Jesus sa at vinen var (symboliserte) den nye pakt i hans blod.
(Mat.26.28.)

9» Jesus sa at han ikke mer skulle ete brødet og drikke vinen, før
han drakk den på en ny måte sammen med sine aposder i Guds
Rike. (Mat.26,29.)

h. Den som ikke skjelnet mellom vanlig brød og vin og ånde
lige brød og vin, fikk ikke del i Guds velsignelser i sitt liv.
(l.Kor.11,27-30.)

i. Vinen var samfunn med Jesu blod, og brødet var samfunn med
Jesu legeme. (1.Kor. 10,16-17.) «A ha samfunn med» er ikke
det samme som «å være lik med».

j. Når en deltok i nattverdsmåltidet, forkynte en Jesu gjenkomst.
(l.Kor.11,26.)

k. Den som deltok i nattverdsmåltidet på en uverdig måte, fikk en
dom over sitt liv. (l.Kor.l 1,27-31.)

Paulus kalte også nattverdsbordet for «Herrens bord». (l.Kor.10,21.), og
han kalte Messias for «Klippen» (1.Kor. 10,4.)

Vi ser at det er mange paralleller mellom de jødiske Skriftene og det som
Jesus og Paulus sa om dette, og det er ikke noe merkelig, for de represen
terte den jødiske tradisjonen.

Hva som gjelder kristendommen, så er det «jødedom» som er tilpas
set hedningene i en bestemt tidsperiode.

Når det gjelder de forskjellige syn, som der er innenfor den kristne menig
heten på nattverden, og som vi skisserte i begynnelsen av dette kapidet,
så ser vi at det er det REFORMERTE SYNET som er rett. Vi må skjelne
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mellom Jesu legeme og blod og vanlig brød og vin. Brødet og vinen er bare
symboler på Jesus legeme og blod.
Da Jesus innstiftet nattverden, var han selv til stede med sitt legeme

og sitt blod. Dette viser oss også at brødet og vinen ikke kunne være det
samme som hans legeme og blod.

Det katolsk synet har åndeliggjort brødet og vinen i altfor stor grad. Det
er gjort likt med Jesu legeme og blod.

Det lutherske synet, som i utgangspunktet er basert på det katolske synet,
har forsøkt å løsrive seg fra det katolske synet ved å gi uttrykk for at brø
det og vinen på en og samme tid både skal forståes i konkret og i overført
betydning.

Hva som gjelder jødedommens syn på brødet og vinens betydning i de
forskjellige fellesskapsmåltidene som jødene hadde, se Risto Santalas bok:
The Midrash of the Messiah. s. 195-291, hvor han skriver mye om dette.
Se også min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære, hvor jeg skriver
utfyllende om dette.)

Tingvoll den 17-05-04 og den 25-04-07
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 3

Jødisk og kristent syn på
forholdet mellom Faderen, Sønnen

og Den Hellige Ånd

Jl eg vil i det følgende beskrive en del sider ved det innbyrdes forholdet
I mellom Gud, Jesus (Messias) og Den Hellige Ånd. Jeg vil ta med både

det som Bibelen sier om dette, det som våre trosbekjennelser gir uttrykk
for, og det som den rabbinske jødedommen lærer om dette. Jødedommen
og kristendommen ser forskjellig på dette. Mens kristendommen aner
kjenner Jesus fra Nasaret, som jødenes Messias, som Guds Sønn, har ikke
deler av jødedommen villet gjøre dette. Den har beskrevet Messias som
den høyeste av alle skapninger, som Gud har plassert mellom seg selv og
englene. Messias er skapt av Gud, men han er ikke Gud.

Vi kan til en viss grad unnskylde de rabbinerne som levde før Jesu fød
sel for deres framstilling av dette, for de kjente bare til Tanach (G.T.), men
Tanach gir også et bilde av at Gud har en Sønn, som han vil føre fram både
til frelse og til konge i «Riket for Israel».

Etter Jesu komme har ikke rabbinerne lenger noen unnskyldning for at de
tok feil av Jesus fra Nasaret som deres Messias. De burde ha omvendt seg
og revidert sin lære, slik at den kom i samsvar med det som Bibelen lærer
om dette, men for dem er tradisjonen viktigere enn en rett forståelse av
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Bibelen. Jesus utfordret dem ofte angående dette, «men de dyrker meg
forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.» (Mat. 15,9.)

I den rabbinske jødedommen er det en ekstrem monoteisme. Den holder
ensidig på at GUD ER EN, og det er rett, men den ser ikke at også Tanach
åpner opp for en flerhet i Gud-dommen. Dette betyr ikke at det er flere
guder i den ene Gud, men det betyr at Gud har flere åpenbaringsformer.
Gud åpenbarer seg som både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Kirkefaderen Gregor av Nazinaz har sagt følgende om jødenes ensidige
forståelse av Guds enhet: «Det var G.T.s oppgave å hamre fast monoteis
men, og det hadde vært farlig å tale om flere i en før denne oppgaven var
fullført.»

Det er ikke tre individuelle personligheter i Gud-dommen. Det er bare
en Gud-dommelig personlighet. Den inneholder en trefoldig atskillelse el
ler åpenbaring. Både Sønnen og Ånden er utgått fra Faderen. Faderen er i
dem begge. Sønnen er både Faderen og Ånden. Ånden er utgått fra både
Faderen og Sønnen. Det er ikke tre atskilte guder, for der er bare en Gud.

«Ett legeme og EN ÅND, likesom dere og er kalt med ett håp i deres
kall, EN HERRE (Jesus), en tro og en dåp (gjenfødelsen), EN GUD og al
les FADER. Han som er over alle og gjennom aUe og i alle.» (Ef.4,4-6.)

«Du tror at GUD ER EN. Du gjør vell. Demonene tror det også og
skjelver.» (Jakob.2,19.)

Gud har tre åpenbaringsformer, og det er:

1. Gud Faderen.

2. Gud Sønnen.

3. Gud Den Hellige Ånd.

Når vi arbeider med denne problemstillingen, så er det så viktig at vi gir
en enkel beskrivelse av dette. «Å FORTOLKE» er det samme som «Å
FORENKLE ». Det er viktig at vi ikke vikler oss inn i vanskelige ord og
uttrykksmåter, men at vi gjør det så enkelt som mulig. Jeg skal ta med to
eksempler på dette. Vi skal ikke si at Gud BESTÅR ÅV Faderen, Sønnen
og Den Hellige Ånd, men vi skal si at Gud ER Faderen, Sønnen og Den
Hellige Ånd.
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Faderen, Sønnen og Den Hellige And

Vi skal heller ikke si at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er DE
LER AV Gud, men vi skal si at Gud ER Faderen, Sønnen og Den Hellige
Ånd, for det er det Bibelen lærer.

Dersom vi bruker verbet« består av » eller « å være en del av » om Gud

dommen, så er vi ikke i sentrum av det som Bibelen lærer. Bibelen bruker
verbet «å være» om dette. «Yhvh» er også en av de viktigste tidene på
Gud, og det betyr: «Jeg er» eller «Jeg er den som er og som bestandig har
vært». Det er «Den evig eksisterende».

Kirkens trosbekjennelser bruker også konsekvent verbet «å være» når
de skal beskrive forholdet mellom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Både Faderen, Sønnen og
Den Hellige Ånd har sin egen skikkelse

Når det gjelder kirkens trosbekjennelser om forholdet mellom Faderen,
Sønnen og Den Hellige Ånd, så er det som står der HELT RETT. Vår
kirkes teologi om dette er nedfelt blant annet i den apostoliske, nikenske
og athanasianske trosbekjennelsen. Den nikenske og den apostoliske tros
bekjennelsen er mer kortfattet enn den athanasianske trosbekjennelsen.
(Se Arve Brunvolls bok: Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.)

Vår kirkes forskjellige trosbekjennelser peker på GUDS ENHET, og
det er rett at Gud er en. De hevder også at Gud-dommen er tre personer,
og det er rett. De er ikke atskilt. Både Faderen, Sønnen og Ånden har sin
EGEN ÅNDELIGE SKIKKELSE, «og Faderen som har sendt meg, han
har vitnet om meg. Verken har dere noensinne hørt HANS RØST (gr.
phone) eller sett HANS SKIKKELSE (gr.eidos).» (Joh.5,37.)

«Herren eide meg (Messias) som sitt første verk, før sine andre gjer
ninger, i fordums tid. Fra evighet av er jeg blitt til, fra først av, før jorden
var til.» (Salomos Ordspråk 8,22-23.)

«Men det skjedde da alt folket lot seg døpe, og Jesus var blitt døpt og
bad, da åpnet himmelen seg, og Den Hellige Ånd kom ned over ham i LE
GEMLIG SKIKKELSE (gneidos), som en due (farer ned), og en RØST
(gr.phone) kom fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg
velbehag.» (Luk.3,21-22.)

Av disse Skriftstedene ser vi at både Faderen, Sønnen og Ånden har en
åndelig skikkelse. Dette gjelder i den åndelige dimensjonen. Dette kan vi
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ikke forstå med vår begrensede åndelige kapasitet, men vi kan godta det
og forkynne det.

I tiden er det bare Sønnen som har fått et jordisk legeme. Han måtte
avkle seg sitt åndelige legeme, men sin guddommelige natur beholdt han.
«Derfor sier han (Jesus) i det han treder inn i verden: Offer og gave ville
du (Faderen) ikke ha, men et legeme (gr.soma) laget du for meg. Brennof
fer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer- i bokrul-
len er det skrevet om meg- for å gjøre. Gud, din vilje.» (Brevet til Hebre
erne 10,5-7.)

«For det er EN GUD og en mellommann mellom Gud og mennesker,
MENNESKET JESUS.» (l.Tim.2,5.)

Jesus er både sann Gud og sant menneske. Gud bor i Jesus, «for det
var Guds vilje at HELE HANS FYLDE skulle TA BOLIG I HAM.»
(Kol.1,19.)

«For 1 HAM bor HELE GUDDOMMENS FYLDE LEGEMLIG.»

(Kol.2,9.)

Det er blitt hevdet fra teologisk hold at da Jesus kom, måtte han avlegge
seg en del av sin Gud-dommelighet. Dette er den såkalte «kenosse-teori-
en», og den er gal. Det eneste Jesus måtte avlegge seg var sin posisjon og
sin herlighet ved Faderens høyre hånd i himmelen, «han som da han var
i Guds skikkelse (gr.morphe), ikke aktet det for en røvet skatt å være Gud
lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse (gr.morphe) på seg, i
det han kom i menneskers lignelse.» (Ef.2,6-7.)

Selve ordet «morphe» betegner «en spesiell og karakteristisk form».
I det første tilfellet beskriver den Jesu guddommelige natur. I det andre
tilfellet beskriver den Jesu menneskelige natur. Jesus var både sann Gud
og sant menneske. Den Gud-dommelige naturen (gr.morphe theou) som
Jesus hadde, tok han med seg da han tok på seg en tjeners skikkelse (gr.
morphe doulou). (Se Studiebibelen. Bind 5. s. 639-640 om dette.)

Selve ordet «kenosis» betyr «uttømmelse». De teologer som hevder
at Jesus måtte avlegge en del av sine Gud-dommelige egenskaper, bruker
blant annet det som står i Markus 13,32 og Lukas 2,52, for å bevise dette.
«Men den dag eller time kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen
og heller ikke Sønnen, men BARE FADEREN.»
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Det som man har oversatt ordet «bare» med, er på gresk to ord, og
det er «ei» og «me». Disse ordene kan også oversettes med « viss-ikke».
Dersom vi gjør det, blir innholdet i Markus 13,32 et helt annen. Det blir
da : «Men den dag eller time kjenner ingen, ikke engang englene i himme
len og HELLER IKKE SØNNEN, VISS IKKE FADEREN.»

Dette er den rette oversettelsen av dette Skrift-stedet. (Se min bok: Is
rael og den kristne menighet, s.241-243.)

Et annet Skrift-ord som blir brukt for å bevise, at Jesus måtte avkle seg sin
likhet med Faderen ved sin kjødspåtagelse, er Lukas 2,52. «OgJesus gikk
fram i visdom og alder og yndest hos Gud og hos mennesker.»

Dette Skrift-ordet angår ikke Jesu likhet med Faderen, men det angår
Jesu vokster SOM MENNESKE. Jesus hadde all kunnskap og herlighet i
seg allerede fra fødselen av, men i og med at han også var et sant menneske,
måtte han få tid til å utvikle sin menneskelige personlighet.
Da Jesus var sammen med de skriftlærde i templet som 12 åring, ble

de forbauset og overrasket over den store visdommen og kunnskapen som
Jesus hadde, «og alle som hørte ham, var ute av seg selv av forundring over
hans forstand og svar.»(Luk.2,47.)

Dessuten talte Jesus bare det som Faderen viste ham. «For jeg har ikke
talt av meg selv, men Faderen, som har sendt meg, har gitt meg befaling om
hva jeg skal si, og hva jeg skal tale.(Joh. 12,49.) Jesus gikk ikke ut over det.
Dette viser den store intimiteten som det er mellom Faderen og Sønnen.

Både Faderen, Ånden og Sønnen er Gud, men de har forskjellige funk
sjoner i frelsesverket. Faderen PLANLEGGER det hele. Sønnen GJEN
NOMFØRER det som er plalagt, og Ånden GIR Sønnen DEN STYR
KEN som skal til, for at han kan greie å gjennomføre det som Faderen har
bestemt. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: De tre personene
i Gud-dommen, hvor jeg utdyper dette.)

Hvilke ord og uttrykk skal vi bruke når vi
skal beskrive forholdet mellom Gud, Sønnen

og Den Hellige Ånd?
Når vi diskuterer forholdet mellom Faderen, Sønnen og Ånden, må vi
være MEGET NØYE med hvilke ord og uttrykk vi bruker, for dersom vi
bruker ord og uttrykk som ikke er korrekte, blir beskrivelsen ikke rett.
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Vi skal i det følgende sette opp en liste over slike ord og uttrykk som vi
kan bruke, og som er blitt brukt, men alle er ikke korrekte:

^ Er Gud 3, eller er han bare en?

^ Kan vi beskrive Gud som 3 personer eller bare som en (person) ?

^ Kan vi i det hele tatt bruke ordet «person» om Gud?

^ Skal vi heller bruke ordet «skikkelse» om Gud?

^ Er det bedre å bruke ordet «åpenbaringsform» i stedet for ordet
«person» om Gud?

0 Er det bedre å bruke uttrykket «manifestasjon» i stedet for ordet
«person» om Gud?

0 Er det bedre å bruke uttrykkene «et flertall av åpenbaringsformer»
eller «et flertall av manifestasjoner» i stedet for «et flertall av per
soner» om Gud?

O Skal vi heller bruke ordet «uttrykksform» i stedet for ordet «per
son» om Gud?

^ Bør vi heller bruke ordet «Guds vesen» om Guds person?

^ Er det mer korrekt å si at Gud har 3 navn i stedet for at han er 3

personer?

0 Kan vi si at der er 3 krefter eller 3 viljer i Gud-dommen, eller er der
bare en kraft og en vilje?

^ Kan vi si at det er 3 utstrømminger fra Gud?

0 Kan vi si at det er 3 eksistensmåter i Gud?

0 Er det 3 trinn i Gud?

0 Er det 3 støtter eller pilarer i Gud?

^ Hva innebærer ordet «treenighet»?

^ Er det et godt teologisk uttrykk eller ikke ?
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^ Kan «treenigheten» være et flertall av personer, eller gir det ut
trykk for bare en person?

Er Faderen og Sønnen det samme ?

^ Er Faderen større enn Sønnen?

^ Er Sønnen bare lik Faderen?

^ Er Sønnen og Faderen av forskjelbg vesen, eller er de av samme ve
sen?

^ Er det 3 naturer i Gud, eller er det bare en natur ?

^ Skal vi beller bruke ordet «substans» om Gud i stedet for ordet

«natur»?

^ Kan vi bruke verbet «å bestå av» når vi snakker om Guds person,
eller skal vi bare bruke verbet «å være», når vi skal beskrive Gud?

^ Kan vi bruke verbene «åbøremedtil» eller «åværeendelav»,når

vi skal beskrive forholdet mellom Faderen, Sønnen og Ånden?

^ Er det bedre å bruke verbet «å eksistere» i stedet for verbet «å

være», når vi skal beskrive Gud?

O Kan vi bruke de sideordnende konjunksjonene «enten-eller-eller»
i uttrykket «enten Faderen eller Sønnen eller Anden» eller «både-
og-og» i uttrykket «både Faderen og Sønnen og Anden, når vi skal
beskrive forholdet mellom Faderen, Sønnen og Anden?

^ Eller skal vi bare bruke konjunksjonene «og-og» i uttrykket «Fa
deren og Sønnen og Anden, når vi skal beskrive forholdet mellom
Faderen, Sønnen og Anden?

O Eller skal vi bare skrive: «Faderen, Sønnen og Anden» ?

Som vi ser er det mange ord og utrykk som vi kan bruke, når vi skal for
klare forholdet mellom Faderen, Sønnen og Anden? Jeg vil ikke gå inn på
de enkelte ord og uttrykk, men jeg vil gi é generelle regler som vi må holde
oss til:

97



Guds planer med Israel og den kristne menighet

1. Vi må FORENKLE det som står i Bibelen om dette. «Å fortolke»
Guds ord er det samme som «å forenkle» det.

2. Vi må ikke gå ut over det som Skriften sier om dette. Vi skal bruke
de ord og uttrykk som Bibelen bruker selv om vi ikke forstår det
som er skrevet.

3. Vi må veie de forskjellige ord og uttrykk opp imot hverandre.

4. Vi må ikke bruke de ord og uttrykk som de forskjellige filosofiske
systemene bruker.

5. Vi må lytte til Den Hellige Ånds stemme i dette arbeidet. Han bor
i oss som tror.

6. Vi må løsrive oss fra tradisjonen der det er nødvendig. Tradisjonen
kan være rett, men den kan også binde menneskene til å tro og lære
det som er galt.

Kirkemøtene I Nikea og i Konstantinopel
En del av disse problemstillingene, som jeg har skissert ovenfor, ble disku
tert på de forskjellige kirkemøtene. Det begynte med kirkemøtet i Nikea i
år 325 og ble avsluttet med kirkemøtet i Konstantinopel i året 381.

Det var spesielt 5 problemstillinger som disse kirkemøtene måtte ta
stilling til, og det var:

1. Er Faderen og Sønnen (Jesus) av DEN SAMME NATUR (sub
stans)? De brukte det greske uttrykket «homoousios», som betyr
« av samme vesen ».

2. Er Faderen og Sønnen av LIK NATUR? De brukte uttrykket «ho-
moiousios», som betyr «av lignende vesen».

3. Er Faderen og Sønnen av ULIK NATUR? De brukte uttrykket
«anomoious», som betyr «av ulikt vesen».

4. Er uttrykket «TREENIGHET» dekkende om forholdet mellom
Faderen, Sønnen og Ånden?
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5. Er Faderen, Sønnen og Ånden EN PERSON, eller er det 3 PER
SONER i Gud-dommen) (gr.hypostasis, lat.personas.)

Det ble gjort forskjellige vedtak på disse kirkemøtene. Det ble oppnådd
kompromisser. Det, som ble dømt som vranglære på et kirkemøte, kunne
bli gjort til korrekt teologi på det neste kirkemøtet. (Se boka: 2000 år med
Kristus. Kristendommens Historie, s. 156-178.)

Dessuten var heller ikke alle delegatene like godt inne i de teologiske
spørsmål som ble diskutert. På kirkemøtet i Efesus var det møtt fram ca.
2000 utsendinger. Av disse var det 300 biskoper. De fleste av dem hadde
ikke satt seg inn i den saken som ble diskutert. Mange av dem var enige
med Arius, men de ble tvunget til å gå inn for det som Athanasius lærte.
Det var bare to som stemte imot. (Vi gjenomgår arianismen og den atha-
nasianske læren senere.)

Jeg vil sitere hva Ivar Welle skriver i sin bok: Kirkens Historie. Bind
l.s.101-102 om kirkemøtet i Konstantinopel. «Keiserne etter Julia (den
frafalne) fortsatte Konstantins politikk. Kristendommen ble begunstiget,
hedenskapet trengt mer og mer tilbake. I teologisk henseende støttet noen
arianismen, andre ortodoksien.

Sin endelige avslutning fikk spørsmålet da Teodosius den store i året
380 påbød at alle hans undersåtter skulle ha «samme religion som apos-
telfyrsten Peter fra begynnelsen av overgav til romerne, og som biskop Da
maskus i Rom og biskop Peter i Konstantinopel nå holder fast ved.» Dette
påbud søktes alvorlig gjennomført. FRA 380 FANTES ALTSÅ IKKE
MER RELIGIONSFRIHET ELLER MENINGSFRIHET INNEN

FOR KRISTNEDOMMEN i Det romerske riket, skjønt både hedenska
pet og sektene bestod lenge ennå- til tross for loven.

Et kirkemøte i Konstantinopel (381) fattet avgjørende beslutninger
angående den felles tro. Det gjentok bekjennelsen fra Nikea (325.) og ut
formet læren om at Den Hellige Ånd er av samme vesen som Faderen og
Sønnen.»

Både Østkirken, Romerkirken og reformasjonskirkene har godkjent
den athanasinaske trosbekjennelsen. Den kalles derfor for et «ekumenisk
symbol.»
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Sabellianismen eller modalismen

Det var 3 forskjellige syn som gjorde seg gjeldene på disse kirkemøtene.
Det første synet var sabellianismen eller modalismen. Det var Sabellius
fra Ptolemais (ca.250) som først hadde utarbeidet dette synet. Han hev
det at treenigheten ikke angår Guds natur, men den angår bare den måten
(åpenbaringsmåten) som Gud åpenbarer seg selv på. Som Faderen er han
Skaper og Lovgiver, som Sønnen er han Forsoner, og som Ånden er Han
Gjenføder og Helliggjører.

Vi kan også si dette på en annen måte: Gud var Faderen i Tanach (G.T.),
Sønnen i evangeliene og Ånden i den nåværende tidsperioden.

Dette synet er også kalt for «tidsperiodisk treenighet». Det betyr at
Gud manifesterer seg på forskjellige måter i de forskjellige tidshushold-
ningene.

Jeg har følgende kommentarer til dette synet:

Det regner ikke med at det finnes en Gud-dommelig treenighet, hva som
gjelder Guds natur. Dette er galt, for Gud er både en og 3.

Faderen, Sønnen og Ånden er ikke av den samme naturen, men de er
av lik natur. Dette er også galt. De tre personene i Gud-dommen er av den
samme natur.

Det regner med at det finnes en treenighet hva som gjelder Guds åpen
baring. Gud åpenbarer seg som Faderen, Sønnen og Ånden. De opptrer
ikke samtidig. De opptrer i hver sine tidsperioder. Dette er galt. Det er
ikke bare i tiden at Gud er tre, men det gjelder også i natur.

Det er ikke rett at den treenige Gud åpenbarer seg i hver sin tidsperio
de. Når en av de tre personene i Gud-dommen åpenbarer seg, så er det be
standig i samspill med de andre personene. Dette kommer ikke bestandig
fram i teksten, men det er slik. Dette skjedde for eksempel ved skapelsen.
«I begynnelsen skapte Gud (hebr.ELOHIM ALEPH TAV) himmelen
og jorden. Og jorden ble øde og tom, og det var mørke over det store dyp,
og GUDS ÅND svevde overvannene.» (I.Mos. 1,1-2.)

Ordet «Elohim» er flertall av ordet «Eloah».

«ALEPH TAV» er den første og den siste bokstaven i det hebraiske
alfabetet. Det betyr «Den Første og Den Siste». Disse bokstavene uttales
som ETH. Dette er gjort på grunn av jødenes ærbødighet ovenfor Guds
navn.

100



Kapittel 3 - Jødisk og kristent syn på forholdet mellom

Faderen, Sønnen og Den Hellige ånd

Jesus brukte denne tittelen om seg seiv. «Jeg er Alfa og Omega, sier
Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Allmektige.»
(Joh. Åp. 1,(8.)

Ved skapelsen var både Faderen, Sønnen og Den Hellige And til stede.
Det var Faderen som planla skapelsen. Sønnen utførte den og Den Hellige
Ånd skapte ved sin kraft.
De gamle rabbinerne sa at det var Messias ånd, som svevde over van

nene ved skapelsen.

At det er en flerhet i Gud, som kommer til uttrykk samtidig, er beskrevet
mange steder- både i Tanach og i N.T. Jeg skal ta med noen eksempler på
dette: «Herren (Yhvh) (Faderen) sa til min Herre (Yeshuah, som er Søn
nen): Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel
for dine føtter.» (Salme 110,1.) Det var Messias eller Yeshuah som var
Davids herre.

«Se min tjener (Sønnen) som jeg (Faderen) støtter, min utvalgte, som
min sjel (Faderen) har velbehag i! Jeg legger min Ånd (hebr. Ruach) på
ham. Han skal føre retten ut til hedningefolkene.» (Es.42,1.)

«Fremdeles fikk jeg (Daniel) i mine nattlige syner se hvorledes en som
lignet på en Menneskesønn, kom med himmelens skyer, og han gikk bort
til den gamle av dager (Gud) og ble først fram for ham.» (Dan.7,13.)

Men til tross for dette, så er Gud en. «Hør, Israel! Herren vår Gud. Herren
er en.» (5.Mos.6,4.) (Se mer om dette Skriftstedet senere.)

«Når Talsmannen (Den Hellige Ånd) kommer, som jeg (Jesus) skal
sende dere fra Faderen, Sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal
vitne om meg.» (Joh. 15,26.)

«Den Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds
samfunn være med dere alle.» (2.Kor.l3,13.)

«Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter,
som roper: Abba Fader.» (Gal.4,6.)

«for ved ham (Jesus) har vi begge adgang til Faderen i en Ånd.»
(Ef.2,18.)

«gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper
dem i NAVNET (gr.onoma. Ordet står i entall.) til Faderen, Sønnen og
Den Hellige Ånd.» (Mat.28,19.)
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«£tt legeme og en Ånd, likesom og dere er kalt med ett håp i deres kall,
en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles Fader, han som er OVER alle og
GJENNOM aUe ogl alle.» (Ef.4,4-6.)

«For det er en Gud og en mellommann imellom Gud og mennesker,
mennesket Kristus Jesus.» (l.Tim.2,5.)

Arianismen

Arianismen var utarbeidet av Arius (250-336). Han var biskop i Alek-
sandria. Han lærte at det bare var Faderen, som var fra evighet av. Faderen
skapte både Sønnen og Anden som sitt første verk ut av ingen ting. Arius
sa følgende om Sønnen: «Det var engang, hvor han ikke var.»

Sønnen er kalt for Gud på grunn av at han er et direkte utspring (av
kom) av Gud Faderen og er blitt utstyrt med Gud-guddommelig makt til
å skape.

Dette synet er basert på følgende Skrift-steder: «Og Jesus trådte fram
og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» (Mat.28,18.)

«Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen,
ikke engang Sønnen, men alene min Fader.» (Mark. 13,32.)

Dette Skrift-stedet kan også oversettes på følgende måte: «Men hin
dag og time vet ingen, ikke engang englene i himmelen. Dersom ikke Søn
nen vet det, så vet heller ikke Faderen det.»

«men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv imderlegge
seg ham (Faderen), som la alt under ham, for at Gud kan være alt i alle.»
(l.Kor.15,28.)

«Og han er et bilde av Gud den usynlige. Den førstefødte fremfor en
hver skapning.» (Brevet til KoUosenserne 1,15.)

De som var enige i dette synet, mente at Faderen og Sønnen ikke var av
det samme vesen eller den samme naturen. Jesus var skapt av Gud og hørte
dermed til det som var skapt.

Dette er et galt syn, for Jesus hører ikke med til det som er skapt. Han er
på samme måten som Faderen fra evighet av. Jesus sa om seg selv: I begyn
nelsen var Ordet (Thora), og ordet var hos (gr.pros) Gud (Yhvh), og ordet
var Gud (Yhvh). Han var i begynnelsen hos Gud (Yhvh).» (Joh. 1,1-2.)

Her står det at «Ordet», som er en tittel på Jesus, var hos Gud fra
begynnelsen av.
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Hva som gjelder den greske preposisjonen «pros», betyr den ikke bare
«hos». Den betyr også «likestilt med» eller «ansikt til ansikt med».

Jesus sa videre om sitt forhold til Faderen: «Jeg og Faderen vi er ett.»
(Joh,10,30.)

«Jesus sier til ham (Filip): Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du
kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvorle
des kan du da si: Vis oss Faderen?» (Joh.14,9.)

Den athanasianske læren

Denne læren ble utarbeidet av Athanasius (296-373). Den kommer til ut
trykk i den athanasianske trosbekjennelsen. Athanasius var biskop i Alek-
sandria. Han ble for øvrig bortvist fra sitt land i det hele 5 ganger på gnmn
av sin lære, men han ble tatt til nåde igjen av de forskjellige keiserne, og
til slutt var det hans syn som ble vedtatt på kirkemøtet i Konstantinopel i
året 381. På grunn av hans standhaftighet ble det sagt om ham at han stod
«mot hele verden». «Athanasius contra mundum.», men på grunn av
sin standhaftighet «seiret» han til slutt.

Læren gikk ut på at Gud er en, men til tross for det så manifesterer Gud
seg i 3 atskilte skikkelser eller personer. Faderen, Sønnen og Den Hellige
Ånd er ikke skapt. De er fra evighet av. De 3 personene i Gud-dommen er
likestilt. Både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er allmektige. De 3
personene i Gud-dommen har forskjellige funksjoner i frelseverket. Det er
ikke 3 guder, men en Gud. Både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er
Herre (hebr.Yhvh.)

Sønnen er ikke skapt av Faderen, men han er født av eller gått ut fra
Faderen. Den Hellige Ånd er ikke skapt eller født av Faderen, men den er
utgått fra Faderen og fra Sønnen.

Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er av den samme natur.
Når en av de 3 personene i Gud-dommen handler, da handler den på

vegne av hele Gud-dommen.

Illustrert Bibelleksikon. Nr.7 s.91 oppsummerer den athanasianske trosbe
kjennelsen på følgende måte: «Det er en Gud i tre personer og tre personer
i en Gud, nemlig Fader, Sønn og Hellig Ånd. Alle tre har samme herlighet,
evige majestet, er uskapte, umålelige, evige, allmektige, guddommelige,
herskende. Sønnen er født av Faderen. Helligånden er gått ut fra Faderen
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og Sønnen. Men her er ikke noe før eller senere, eller større eller mindre.
Alle tre personer er sammen med hverandre like evige og like store. Derfor
skal trefoldigheten æres i enhet og enheten i trefoldigheten.»

Den athanasianske trosbekjennelsen ble vedtatt i året 381 på kirkemø
tet i Konstantinopel, men striden om forståelsen av Guds vesen har fort
satt helt fram til vår tid.

En vurdering av den athanasianske
trosbekjennelsen

Når vi ser på de enkelte læresetningene og de begrepene som blir brukt i
den athanasianske trosbekjennelsen, så gir den uttrykk for en HELT RIK
TIG FORSTÅELSE av Gud-dommen. Den teologien som er nedlagt i
den, er HELT KORREKT i følge Bibelens lære. Sentrum i denne teolo
gien er at Gud er en, men likevel tre.

Denne læren er blant annet blitt kritisert av den rabbinske jødedom
men som mener, at denne trosbekjennelsen lærer at det er 3 guder og det
til tross for at trosbekjennelsen gang på gang poengterer, at det bare er en
Gud.

Til tross for at Gud er en, finnes det en utvidelse eller en flerhet i Gud
dommen. Dette gjelder både i evighetsdimensjonen og i tiden.

Hva som gjelder ordet «person», så kan vi også bruke det om Faderen,
Sønnen og Anden. Vi tenker da ikke på ordet «person» som noe som er
avgrenset i forhold til en annen person, men vi tenker på ordet som noe
som er personlig. Det er både Faderen, Sønnen og Ånden.

Bibelen bruker ikke ordet «PERSON» om Gud. Den bruker ordene

«SKIKKELSE» (gr.eidos) og «FORM» (gr.morphe). Vi bør helst bru
ke de ordene som Bibelen bruker om dette.

Vi kan også si at det er 3 NAVN i Gud-dommen, og at Gud-dommen
har 3 UTSTRÅLINGER eller 3 MANIFESTASJONER, eller at det
er 3 STØTTER eller 3 PILARER i Gud-dommen, men det er bedre å
bruke enkle navn og betegnelser om Gud-dommen, for når vi bruker ubi-
belske ord og uttrykk om Gud-dommen, kan dette nærme seg filosofiske
betraktninger om Guds vesen. Dette gjelder uttrykk som «utstråling» og
«manifestasjon». De mange retningene innenfor den jødiske mystikk og
gnostisismen brukte slike betegnelser.
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Når vi skal beskrive det som er vanskelig å forstå, er det best å bruke en
kle navn og enkle betegnelser om dette. Vi bør bruke slike ord og uttrykk
som Bibelen lærer. Når vi gjør det, er vi på den sikre siden.

Når det gjelder Sønnens opprinnelige forhold til Faderen, så er det vanske
lig å forstå, men det burde ikke være vanskeligere å forstå det enn at Den
Hellige Ånd også er utgått fra Faderen. I og med at både Sønnen og Anden
er utgått fra Faderen, så må dette bety det samme, men Bibelen bruker ikke
de samme uttrykkene om dette.

I og med at Faderen og Sønnen er det samme, er også Den Hellige And
gått ut fra Sønnen. Den Hellige And har dermed en dobbelt utgang, men
til tross for det, så er det den samme utgangen.

Bibelen sier at Gud EIDE Sønnen som sitt første verk (Salomos Ord
språk 8,22.), og at han er GÅTT UT fra Faderen. «Jesus sa til dem: Var
Gud deres far, da elsket dere meg, for jeg er UTGÅTT FRA GUD og
kommer fra ham, for jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har
utsendt meg.» (Joh.8,42.)

Anden er også gått ut fra Faderen. «Når Talsmannen kommer, som jeg
skal sende dere fra Faderen, Sannhetens And, som UTGÅR FRA FADE
REN. Han skal vitne om meg.» (Joh. 15,26.)

Jesus sa at Faderen er STØRRE enn ham. «Dere har hørt at jeg sa til dere:
Jeg går bort og kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, da gle
det dere dere over at jeg går til Faderen, for Faderen er større enn meg.»
(Joh.14,28.)

At Faderen er større enn Sønnen, går ikke på åndelig utrustning og
Gud-dommelighet, men det går på DEN POSISJONEN som Jesus hadde
SOM MENNESKE.

Jesus bad også Gud om å gi ham tilbake den herlighet, som han hadde
hos ham før verdens grunnvoll ble lagt. «og nå, herliggjør du meg. Fa
der, hos (gr.pros) (som blant annet betyr «likestilt med») deg selv med
den herlighet (gr.doxa) jeg hadde hos deg før verden (gr.kosmos) var til.»
(Joh.17,5.)

Jesus sa også at han og Faderen er ETT. «jeg og Faderen vi er ett (gr.
hen). (Joh. 10,30.) Ordet «hen» er et ord i nøytrum. Det betyr «ett i
vesen og i natur». Det betyr ikke «en i person» eller «en i skikkelse».
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Dersom det hadde vært tilfelle, så ville grunnteksten ha brukt hankjønns-
formen for «ett» som er «hes».

På samme måten som det er en åndelig enhet mellom Faderen og Sønnen,
er det også en åndelig enhet mellom de messianske jødene og Jesus. «Men
jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer
til å tro på meg, at de må være ett (gr.hen), likesom du. Fader, i meg, og jeg
i deg, at også de må være ett (gr.hen) i oss, for at verden skal forstå at du har
utsendt meg.» (Joh.17,20-21.)

På hebraisk blir ordet «echad» brukt om en «kollektiv enhet». Fade

ren og Sønnen er en enhet og er likeverdige i makt og autoritet.

Det er bestandig en SIRKELBEVEGELSE i alt det som Gud gjør. Den
går fra Faderen gjennom Sønnen og ved Ånden og fra Ånden gjennom
Sønnen og tilbake til Faderen. De 3 personene i Gud-dommen represen
terer hverandre i alt det som de gjør, men de har forskjellige oppgaver i
frelsesverket.

Jesus sa også at den som hadde sett Jesus, den hadde også sett Faderen.
«Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg
ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvorledes kan du da
si: Vis oss Faderen.» (Joh. 14,9.)

Dette betyr at det er en åndelig enhet mellom Faderen og Sønnen. De
er av den samme Gud-dommelige natur, men de har hver sin åndelige skik
kelse.

En vurdering av begrepene
«treenighet» og «person»

Selve ordet «treenighet» kommer fra det latinske ordet «trinitas» og det
ordet greske «trias». Det ble første gangen brukt av Theofilus av Alek-
sandria, men det var Tertullian (160-230) som gjorde det kjent. Det ble
laget i et forsøk på å avklare forholdet mellom Faderen, Sønnen og Den
Hellige Ånd.

Dette begrepet er en GENIAL KONSTRUKSJON. Det betyr tre i en
og en i tre. Det betyr ikke at det er tre forskjellige guder i Gud-dommen,
men det beskriver det innbyrdes forholdet som det er mellom de tre perso-
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nene i Gud-dommen og de forskjellige oppgavene som hver enkelt av dem
har. Det er tredobbelt enighet i Gud-dommen.

Dette begrepet ble lagt ned i den ahtanasiankse trosbekjennelsen, og
det betyr følgende:

a. At Gud er en, men likevel 3.

b. At det er 3 personer i Gud-dommen.

C. At der er en enighet i Gud-dommen.

d. At Faderen, Sønnen og Ånden er av den samme natur.

e. At Faderen, Sønnen og Ånden er fra evighet av.

f. At verken Faderen, Sønnen eller Ånden er skapt.

g. At Sønnen er født eller gått ut fra Faderen.

h. At Ånden er gått ut fra både Faderen og Sønnen.

Når det gjelder Guds vesen og læren om Gud, så vil vi bestandig mangle
ord og begrep, for Guds vesen ligger langt utenom det som vi kan fatte og
forstå, men til tross for det, så forsøker vi likevel å trenge inn i dette, som
er et mysterium.

Når vi arbeider med disse høyhellige tingene, må vi bruke de ord og de
uttrykk som Bibelen selv bruker om dem.

Augustin likte ikke begrepet «treenigheten» og bruken av ordet «per
son» om Gud, men han brukte det, for han mente at vi ikke kunne finne
noe bedre uttrykk for Gud-dommen. Han sa følgende om dette begrepet:
«Når man spør: Hvilke tre ? Lider den menneskelige tale av en stor mangel
på kraft. Allikevel sier vi: Tre personer, ikke for at vi skal si det, men for at
vi ikke skal være tause.»

Hva som gjelder ordet «person», som kommer fra det latinske ordet
«persona», så har dette begrepet sine svakheter. Både Faderen, Sønnen
og Ånden er personer i den forstand at de er personlige, men de er ikke av
grensede personer i forhold til hverandre. Både Sønnen og Ånden er gått
ut fra Faderen, men til tross for det så er de av den samme naturen og av
det samme vesen.
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Jeg vil sitere fra boka: Bogen om Kristendom. Kristendommen gjennom
Tiderne- og nu. s. 170-171 : «Selvfølgelig er ordet «person» heller ikke
passende. Faktisk er det i den senere tid BLITT KRITISERT I STIGEN
DE GRAD (uthevet av meg). I dag betyr ordet noe annet enn det gjorde
på kirkemøtenes tid. I de første århimdredene var det et temmelig nøytralt
ord, som pekte på et personlig fellesskap.

I dag er en «person» et selvbevist, autonomt individ. Men anvender
man det om «treenigheten», lyder det som om man taler om 3 guder. Av
den grunn foretrekker mange å tale om 3 «eksistensformer». Den ene
Gud eksisterer på 3 forskjellige måter.

Jeg (Klaas Runia) mener at denne kritikken er korrekt. Hva vi i dag
mener med ordet «person», henviser til selve det guddommelige vesen
snarere enn til guddommelige atskillelser i det guddommelige vesen. Der
er ikke tre individuelle personligheter i Gud. Der er kun en guddommelig
personlighet, som inneholder en trefoldig atskillelse.

Men på samme tid må vi gjøre det helt klart, at denne ene guddom
melige personligheten eksisterer på tre forskjellige PERSONLIGE måter.
Fader, Sønn og Helligånd er ikke bare tre forskjellige åpenbaringsformer.
Det betyr «modalisme», et synspunkt som er temmelig fremtredende
innenfor moderne teologi, men som kirken med rette har forkastet. Gud
åpenbarer ikke kim seg selv som Fader, Sønn og Helligånd. Gud er Fader,
Sønn og Helligånd. Disse tre navnene antyder tre ekte atskillelser i den ene
personlige Gud, og disse er i seg selv fullt ut personlige.»

Verken den rabbinske eller den messianske jødedommen bruker ordet
«person» om Gud-dommen. Den bruker andre ord. Den messianske
Rabbi Moshe Yoseph Koniuchowsky sier følgende om dette i en artikkel
på sin internettside: www.yourarmstoisrael.org. Artikkelen har tittelen:
«In Our Midst», som betyr «I vår Midte: «Det er 3 SØYLER i den
opprinnelige manifestasjonen som går ut fra Yhvh. Torah rullen som er
skrevet på pergament er i midten av de 2 pilarene. Dette betyr bokstavelig
Livets tre, som er symbol på Ordet, som er Yeshuah, vår Frelser. Han er
MIDT INNE I og MELLOM Faderen og Ånden (hebr.Ruach.)

Guds Ord er i følge hebraisk forståelse DEN EVIGE MIDTRE PILA
REN av Gud-dommelig utstrømming. Han er ikke medlem nummer 2 av
en treenighet. Det ville være polyteisme (flerguderi), som blir praktisert i
mange store religioner.»
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De 2 andre pilarene i Gud-dommen blir dermed Faderen og Den hel
lige Ånd. Sønnen er i midten, og de to andre er på hver side av Sønnen.

Dette er også det bildet som den athanasianske trosbekjennelsen gir
av Gud-dommen, men den bruker ordet «person» i stedet for ordene
«søyle» eller «pilar».

Reformasjonens syn på treenigheten

Både den lutherske og den reformerte kirken var enig i læren om Guds
treenighet. Johan Calvin syntes at det var vanskelig å anerkjenne det synet,
at Sønnen hadde vært til fra evighet av, men han fornektet det ikke.

Martin Luther anerkjente læren om treenigheten både fordi han mente
at Skriften lærte det, og at troen anerkjente det.

Socianismen i det sjette århundrede benektet Sønnens preeksistens.
Den så på Sønnen som bare et menneske. Den lærte at det bare var en
Gud-guddommelig person, og det var Faderen. Denne retningen har hatt
innflytelse på engelsk unitarianisme og engelsk og amerikansk deisme.

Moderne syn

Kirken som sådan har holdt på det synet som den athanasianske trosbe
kjennelsen gav uttrykk for, men det finnes også unntak:

Filosofene Kant og Hegel trodde ikke på en personhg Gud, men de trodde
på en upersonlig deisme.

Swedenborg og Scleiermacher forsvarte det modalistiske synet.
Mange føler at Barth var modalist, men på grunn av at han benektet

sabellianismen, så mente andre igjen at han holdt på kirkens lære. I stedet
for å bruke ordet «person» om Faderen, Sønnen og Åmden, brukte han
uttrykket «eksistensmåter i Gud» om Faderen, Sønnen og Anden.

Paul Tillich mente at læresetningen om treenigheten var laget av men
neskene, for å tilfredsstille deres egne behov for forståelse av Gud-dom
men. Han trodde ikke at det var en person i Gud-dommen, som gav seg
uttrykk i tre.

Jehovas Vitner benekter læren om treenigheten. De benekter at Søn
nen er fra evighet av. De ser på Sønnen som en skapning som kom i stand
før verden ble skapt. (Se boken: Basic Theology. av Charles C.Ryrie. s.58-
59.)
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Rabbinernes syn på Messias
Den rabbinske jødedommen regner ikke med at Jesus fra Nasaret er verken
Guds Sønn eller jødenes Messias. Den ser helt bort ifra Jesus og betrak
ter ham som jødedommens verste fiende og største forreder, i og med at
han hevdet, at han både var Guds Sønn og jødenes Messias- noe som han
også er. Den ortodokse jødedommen kaller Jesus for «Yeshu», som betyr
« den mest foraktede ». Det rette navnet på ham er «Yeshuah », som betyr
«Herren er frelser».

Den rabbinske jødedommen regner ikke med Jesus fra Nasaret som jø
denes Messias, men den regner derimot med at Messias vil komme en dag.
Det er flere forkjellige syn på Messias forhold til Gud innenfor den rab
binske jødedommen. I dette kapidet skal vi referere de fem mest vanlige
vurderingene, og de er:

1 • Messias er det samme som Gud.

2. Messias er skapt av Gud før alt annet var skapt. Han er et MEL
LOM VESEN som står mellom Gud og englene. Han er høyere enn
englene, men lavere enn Gud.

3* Messias er født som et vanlig menneske, men han har er et helt
unikt menneske både hva som angår utseende og intelligens. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: De forskjellige jødiske
vurderinger av Messias første komme.)

4. Det er to Messiaser.

5. Messias er ingen person, men det er en TIDSPERIODE som kom
mer med fred for både jøder og hedninger.

De eldste rabbinerne hadde dette første synet på Messias. De mente at
Messias var det lyset som Gud skapte før selve skapelsen. «Da sa Gud
(Elohim): Det bli ly! Og det ble lys.»(I.Mos. 1,3.)

I Yalkut, som er en rabbinsk antologi fra Middelalderen, står det: « Og
Gud så lyset- at det var godt. Dette er Messias lys, for å lære dere at Gud så
Messias generasjon og Hans gjerninger, før han skapte universet, og han
skjulte Messias under sin herlighetstrone. Satan spurte Gud, Skaperen av
universet: «For hvem er Lyset under Din Herlighetstrone?» Gud svarte
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ham: «Det er for Messias som vil dømme dere, og som vil få dere til å
forakte dere selv.»

Rabbinerne kalte ofte denne mellomskikkelsen mellom Gud og englene
for «Metraton». Han var den engelen (paktens engel) som ofte opptrådte
i Tanach. «Se. Jeg sender dere en engel foran deg, for å vokte deg på veien
og for å føre deg til det sted som jeg har utsett til deg. Ta deg i vare for ham
og hør på hans røst. Vær ikke gjenstridig mot ham. Han skal bære over med
deres overtredelser, for MITT NAVN ER I HAM. Men dersom du lyder
hans røst og gjør alt det som jeg sier, da vil jeg være en fiende og en mot
stander av dine motstandere.» (2.Mos.2,23,20-22.) (Se min bøker: Kris
tendommens Jødiske Røtter og Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus
hvor jeg skriver mer om dette.)

Rabbi Moses Burali har sagt følgende om det forholdet at «Guds navn
er i ham»: «For hans navn er Ham selv (Gud), FOR HANS NAVN ER
YHVH, og det er han selv. På denne måten vil uttrykket: «Hans navn er i
ham» bety at «FYLDEN AV GUD-DOMMEN ER I HAM».» (Den
ne engelen er med andre ord Gud selv. Min kommentar.)

I Zoar, Bind 3, som hører med til den jødiske mystiske litteraturen, står
det om Metraton: «DEN MIDTRE STØTTEN I GUD-DOMMEN er

Metraton, som har fullført fred i himmelen på grunn av hans herlige stil
ling der.»

Det er i følge dette utsagnet 3 STØTTER I GUDDOMMEN.
I den samme boka står det følgende om de 3 TRINN som der er i

Gud-dommen: «Eliesers far sa til ham: Kom, se mysteriet som der er i
ordet YHVH. Her 3 TRINN. Hvert av dem har SELVSTENDIG EK

SISTENS. Ikke desto mindre er de ETT, og de er slik forent at det ene ikke
kan skilles fra det andre. Men hvordan kan 3 vesen være ett? Er de vitterlig
en fordi vi kaller dem en? Hvordan 3 kan være en, KAN BARE ERKJEN
NES VED ÅPENBARING AV DEN HELLIGE ÅND og egentlig bare
med LUKKEDE ØYNE.»

Den rabbinske jødedommen åpner derfor opp for at det er 3 støtter eller
3 trinn i Gud-dommen. Disse uttalelsene, som vi har sitert ovenfor, ligger
NÆR OPP TIL det som vår kirkes trosbekjennelser sier om de 3 perso-
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nene i Gud-dommen, om at Gud både er 3 og en. Det er ikke vanskelig å
innordne Jesus fra Nasaret i dette bildet.

I den jødiske bønneboka Siddur ha Shalem er det nærmest satt likhets
tegn mellom Elias, Jesu og Metratons funksjoner i himmelen. «Må det
være din vilje at blåsingen fra dette hornet skulle nå Guds tabernakel ved
hjelp av vår utsending, Tardiel, hvis navn Elias- må hans navn være velsig
net- har gitt til ham. Og gjennom JESUS, SOM ER ÅSYNETS FYRSTE
og FYRSTEN METRATON, må velsignelsen bli oss til del. Vær velsignet.
Nådens Fyrste.»

Ordet «Jesus» (hebr.Yeshuah) er brukt flere steder i den jødiske bønne
boka. I forbindelse med tittelen «Åsynets fyrste» blir navnet Jesus satt
i parantes. Det står da i teksten: «(Yeshuah) Sar hapinam», som betyr:
«(Jesus) Åsynets fyrste».

Professor G.Klein, som i sin tid var overrabbiner i Stockholm, skrev i
sin bok: Bidrag til Israels religionshistorie, side 89. følgende om Metra-
ton: «Metraton er den tjenende ånden som står nærmest Gud, på den
ene siden hans betrodde og hans representant, på den andre siden Israels
representant hos Gud... Metraton heter også «Åsynets fyrste» (hebr.Sar
hapinam) eller «Fyrsten som sitter i Guds innerste rom»

Tallverdien av Metraton er det samme som tallverdien av Shaddai, som
er en betegnelse på Gud. Den er 314.)

Professor G.Klein skrev også at Metraton ofte blir sammenkoblet med or
det «Memra». Det er aramaisk og betyr «Ordet». Det tilsvarende ordet
på hebraisk er «Davar». (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel:
Jesus er det levende Guds ord.)

I Habakuk 3, 13 finner vi også de to ordene Jesus og Messias skrevet
sammen. På hebraisk står det: «P yeshuah aleph tav masiach.» Dette blir
på norsk: «med din Yeshuah Aleph-Tav din Messias.» (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 4, hvor jeg skriver mer om dette.)

I Talmud forekommer det 5 slike mellomvesener mellom Gud og men
neskene, og det er:

3. Metraton.

b. Memra.
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C. Guds nedadstigende herlighet (hebr.Schekina)

d. Guds Hellige Ånd (hebr. Ruach haKodesh).

e. Den himmelske åpenbaringsrøsten (hebr. Bath Kol).

Ofte er disse identiske med hverandre. (Se mine bøker: Jødenes Konge.
Bind 3. Kapittel: Messias er Herrens herlighet, Kristendommens Jødiske
Røtter. Kapittel: Metraton. og Matteus Evangeliet. Jesu Liv og lære. s.l60-
162. hvor jeg skriver mye om dette.)

Det er en flerhet i Gud-dommen

Tanach gir også uttrykk for at der er en FLERHET i Gud-dommen, men
denne flerheten kan ikke løsrives fra det forholdet at Gud er en. Vi må
vektlegge både enheten og flerheten i Gud-dommen like meget. Når Fade
ren, Sønnen eller Anden er i aksjon, så er det både de enkelte personene i
Gud-dommen og den ene Gud som handler på en og samme tid. Dette er
Bibelens forståelse av dette.

Den rabbinske jødedommen har lagt mest vekt på Guds enhet på be
kostning av den flerheten som det er i Gud-dommen. Dette er også gjort i
den hensikt å benekte at Jesus fra Nasaret er Guds Sønn, for han hadde på
en spesiell og overbevisende måte de samme trekk som Gud har.

Åt det er en flerheten i Gud-dommen, kommer best til uttrykk i Shema,
som er den eneste trosbekjennelsen, som jødene har. «Hør (hebr.Shema)
Israel, Herren (Yhvh) vår Gud (Elohim), HERREN (Yhvh) ER EN.»
(5.Mos.6,4.)

Dette utsagnet blir kalt for «Shema». Dette utsagnet heter på he
braisk: «Shema Israel, Yhvh Elohenu, Yhvh echad.»

Det er 4 forhold vi må være oppmerksomme på ved dette utsagnet, og det
er:

1 • Herrens navn er nevnt 3 ganger, og det er Yhvh, Elohenu og Yhvh.

2. Elohenu er en form av Elohim som har fått tillagt eiendomspro-
nomenet «vår». Elohim er et flertallsord. Det kommer av Eloah,

men vi kan likevel ikke oversette det med «guder», for Herren er
en.

113



Guds planer med Israel og den kristne menighet

3. Verbet for dette flertallsordet står i entall.

4« Det ordet som er brukt for «en», er på hebraisk «echad». Det
står for en «sammensatt enhet». Vi har dette uttrykket i for ek
sempel ordsammensetninger som «en klasse druer» og «alt folket
reiste seg som en mann».

Til tross for at Gud er beskrevet som EN, er det likevel åpnet opp for en
FLERHET i Guds person.

Når Gud bruker flertallsordet «Elohim» om seg selv, så åpenbarer han
at det er en flerhet i hans person.

Når Gud bruker substantivet «Eloah» om seg selv, så åpenbarer han
enheten i sin person.

Vi skal ikke oversette ordet «Elohim» med «guder». Det blir galt av
to grunner:

1. Det er bare en Gud.

2. Ordet «elohim» blir også brukt om engler, falske guder, dommere
og enkeltpersoner.

Første gangen at Gud brukte benevnelsen «Yhvh» om seg selv, var da
han møtte Moses i den brennende tornebusken. «Og Elohim sa til Mo
ses: JEG ER DEN JEG ER (hebr. EYE ASHER EYHE», og HAN sa: Så
skal du si til Israels barn: «JEG ER (hebr. EYE) har sendt meg til dere.»
(2.Mos.3,l4.)

Selve ordet «Yhvh» kommer av verbene «hawa», «haya», «hava»
og «chaya», som betyr «å være», «å eksitere» og «å leve». Ordet
«Yhvh » betyr derfor «Den evig eksisterende» eller «Den som er».

Jesus brukte ofte ordet «Yhvh» om seg selv. Det er på gresk «ego eimi».
Slike uttrykk finner vi i følgende utsagn: «Jeg er livets brød». (Joh.6,35.),
«Jeg er verdens lys». (Joh.8,12, «Jeg er den gode hyrde». (Joh.10,11.),
«Jeg er oppstandelsen og livet». (Joh. 11,25.), «Jeg er veien, sannheten og
livet». (Joh.14,6.), «Jeger det sanne vintre». (Joh.15,1.), «Jeger jødenes
konge». (Joh.19,21.) og «Jeg er den første og den siste». (Joh.Åp.1,18.)
De 4 bokstavene i ordet «Yhvh» er: «Yud, hey, vav og hey». «Yud og

hey» er hannkjønnsformer, og «vav og hey» er hokjønnsformer. Guds
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vesen er derfor ikke bare hankjønn, men det bærer også i seg kvinnelige
egenskaper.

Dette kommer også til uttrykk i en annen tittel på Gud som er «£1 Shad-
dai», som betyr «Den livgivende» eller «Den forsørgende Gud». Selve
ordet «Shaddai» kommer av ordet «shad», som betyr «bryst». På sam
me måten som en kvinne gir sitt barn næring gjennom sitt bryst, gir også
Gud oss åndelig næring når vi holder oss til ham.

Vi skal også referere et annet Skrift-sted i Tanach som sier at Gud er en,
men til tross for det så blir flertallsordet «elohim» brukt om Gud. «Da

talte Gud (Elohim) disse ord og sa: Jeg er Yhvh din Elohim, som førte deg
ut av Egyptens land, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder (elohim)
foruten meg.» (2.Mos.20,l-3.)

At det er en flerhet i Gud-dommen, kommer h:am en rekke steder i Tanach.
«I begynnelsen skapte Gud (Elohim Aleph-Tav) himmelen og jorden, og
det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd (hebr.Ruach) svevde over
vannene.» (1.Mos. 1,1-2.)

I dette tilfellet er både Gud (hebr.Elohim), Guds Sønn (Aleph-Tav) og
Den Hellige And (Ruach) nevnt som medskapere til himmelen og jorden.
Bokstavene «Aleph-Tav» er den første og den siste bokstaven i det hebra
iske alfabetet. De står i teksten, men de blir ikke uttalt som Aleph-Tav,
men de blir uttalt med bokstavene «eht». Dette er på grunn av den store
ærbødigheten som jødene har ovenfor Guds navn.

«I det år kong Ussia døde (740) så jeg Yhvh Aleph-Tav sitte på en høy
trone, og slepet av hans trone oppfylte templet.» (Es.6,1.)

Johannes brukte de samme bokstavene på gresk om Jesus. De er «alfa
og omega ». «Jeg Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var
og som kommer, den Allmektige.» (Joh.Åp.1,18.)

Gud har en Sønn

At Gud har en Sønn, er nevnt både i Tanach og i N.T. «Hvem for opp til
himmelen? Hvem samlet været i sine never? Hvem bandt vannet i et kle

de? Hvem satte alle jordens grenser? Hva er hans navn, og hva er HANS
SØNNS NAVN? Du vet det jo.» (Salomos Ordspråk 30,4.)
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«La din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd, over den
MENNESKESØNN som du har utvalgt deg.» (Salme 80,18.)

Derfor skal Herren (hebr.Yhvh) selv gi dere et tegn: Se, jomfruen blir
fruktsommelig og føder en SØNN, og hun gir ham navnet IMMANUEL
(som betyr: «Gud med oss».) (Es.7,l4.)

«Fremdeles fik jeg i mine natdige syner se hvordan en som lignet en
MENNESKESØNN, kom med himmelens skyer. Han gikk bort til den
gamle av dager (Gud) og ble ført firam for ham.» (Dan.7,13.)

Deime Sønnen, som Gud har, er ikke skapt, men han er gått ut fira Gud
etter Faderens vilje. Han er ikke skapt, men han er født. Dette skjedde fira
evighet av. Dette li^er langt utenom det som vi greier å forstå med vårt
intellekt, men troen kan fitte det og holde fast på det. Den kan videre
forkynne det.

Guds Sønn blir også kalt for «visdommen». «Herren EIDE MEG som
sitt først verk, før sine andre gjerninger, i fordums tid. Fra evighet av er jeg
blitt til, fra først av, før jorden var. Da avgrunnene ennå ikke var til, ble jeg
FØDT, da der ennå ikke fantes kilder fylt med vann.» (Salomos Ordspråk
8,22-24.)

«Septuaginta», som er en oversettelse av Tanach fira hebraisk til gresk,
oversetter setningen «Herren eide meg som sitt første verk» på følgende
måte: «Herren SKAPTE meg som sitt første verk.» Dette er ikke en rik
tig oversettelse av den masoretiske teksten. Guds Sønn er ikke skapt, men
han er født av Gud fra evighet av.

Vår Bibel fra 1930 følger her «Septuaginta». Den bryter dermed med
det som den athanasianske trosbekjennelsen sier om dette. Bibel-overset-
teme bryter selv med sin egen trosbekjennelse, og det er ikke bra.

I Salme 2 kommer det også fram at Gud har en sønn, som Han har sal
vet og innsatt som konge i Jerusalem. «Og jeg har dog innsatt min konge
på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre hva fastsatt er: DU ER MIN
SØNN. Jeg har født deg i dag.» (Salme 2,6-7.)
De fleste av dagens rabbinere hevder at dette ikke er en beskrivelse av

Messias, men at det går på en annen som er salvet, men ikke på Messias.
I Skriftet Yakult Shemoni er det en utfordrende kommentar over Salme

2. «...Dersom jeg finner Kongens Sønn, skal jeg fa tak i ham og korsfeste
ham og drepe ham med en forferdelig død. Men Den Hellige Ånd gjør
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narr av ham (som uttaler dette og sier; Han som sitter i himmelen ler,
Yhvh gjør narr av dem.»

I Enoks bok (170-130), som hører med til de jødiske apokryfiske bøker,
er Guds Sønn omtalt flere steder. I kapittel 62,5 er Messias omtalt som
«kvinnens Sønn». I kapittel 48,2 er han omtalt som «Menneskesøn-
nen». I kapittel 105,2 er han omtalt som «Guds Sønn».

I Dødehavsrullene er også Messias omtalt som Guds Sønn. I Fragment
4Q246 står det: «Han skal bli kalt Guds Sønn. De vil kalle ham Sønnen
til Den Høyeste... Han vil dømme jorden med rettferdighet... og enhver
nasjon vil bøye seg ned for ham.» (Se boka: The Search for Messiah. av
Mark Eastman og Chuck Smith, s.81-90.)

En del av rabbinerne mente at tittelen «Guds Sønn» er det samme som

«Gud» selv. (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære. s.l 17.)

Denne Sønnen er «like gammel» som Faderen selv. De er begge fira evig
het av. Dette kan ikke vi forstå, for vi er bundet av tidsaspektet og av våre
dimensjoner i vår tenkning og i vår forståelse av Guds ord. Vi tenker i for
hold til høyde, lengde, bredde og tid. Det er våre dimensjoner, og de er
begrenset når det gjelder å forstå åndelige ting og forhold.

Når et menneske blir gjenfødt, kan det tenke og vurdere i forhold til
Guds- eller evighetsdimensjonen. Vi forstår en del, men det er også mange
ting og forhold vi ikke kan forstå. Det lar vi ligge inntil Den Hellige Ånd
viser oss det.

Vi kan forkynne det vi ikke forstår. Troen vil fatte det, selv om det er
skjult for vårt intellekt. Ivar Asen spurte: «Kva er vel utanfor enden, då?
Nei. Det vesle vetet det rekk ikke til. Ei tru må stydja oppunder.»

At Jesus verken har begynnelse eller ende, kommer også til utrykk i Brevet
til Hebreerne 7,3, hvor det står: «som er uten far, uten mor, uten ætte
tavle, som verken har dagers begynnelse eller livs ende, men er gjort lik
med Guds Sønn- han blir prest i tidsalderen.»

Vi kan mye lettere forstå det forholdet at Gud ble født som et men
neske, enn at Jesus er født fra evighet av. I det første tilfellet kan vi forholde
oss til tiden, til historien og til stedet hvor dette hendte, men i det siste
tilfellet kan vi ikke forholde oss til noe annet enn til det som står skrevet

og til troen. Vi kan tro det. Der tanken og fornuften slutter, der begynner
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troen, men troen er på ingen måte ufornuftig. Den har sine egne dimensjo
ner. Den som tror på Jesus, vandrer og tenker i to dimensjoner. Det er den
menneskelige dimensjonen, og det er Guds rikets dimensjon.
Den som Aldrer og tenker i to dimensjoner, står sterkere enn den som

bare vandrer i en dimensjon, for Gud-dommen har tatt bolig i vedkom
mende ved Den Hellige And, og han skal opplyse oss om hele sannheten.

Sønnen eller Jesus har TRE FØDSLER, og de er:
1. Han er født fira evighet av.

2* Han er født inn i tiden. Dette skjedde for snart 2000 år siden.

3. Faderen reiste Jesus opp fira de døde. Dette blir også beskrevet som
en fødsel. (Ap.gj.13,32-33.)

At Sønnen er født av Faderen, betyr at det har funnet sted en UTVIDEL
SE av Faderen på et gitt tidspunkL Han har fisdt Sønnen ut ifra seg selv.
Sønnen har kvilt i Faderens skjød til den dden kom, da han skulle bringes
frem.

Når det står at Jesus er eller var i Faderens skjød, så er dette et bilde
på den NÆRHETEN som det er mellom Faderen og Sønnen og den
omsorgen som Faderen har for Sønnen. «Ingen har noensinne sett Gud.
Den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.»
(Johannes. 1,18.)

At Gud ble menneske i Jesus Kristus er også en utvidelse av Gud, og denne
utvidelsen forstår vi bedre enn den første utvidelsen, for dette kan vi både
tidfeste og knytte det til et bestemt geografisk sted. «men da tidens fylde
kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at
han skulle kjøpe dem fn som var under loven, for at vi skulle få barnekår.»
(GaL4,4-5.)

At Gud reiste Jesus opp fia de døde, betyr at han gav ham livet tilbake,
for Jesus uten synd.

Gud lean altså utvide seg eller trekke seg sammen alt etter som det passer
ham. Etter at Jesus har styrt verden i 1000 år, skjer det for eksempel en
forandring i forholdet mellom Faderen og Sønnen. Da skal Sønnen under
lege s^ Faderen, slik at Gud blir alt i alle. «men når alt er ham underlagt.
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da skal og Sønnen selv underlegge seg han som la alt under ham, for at Gud
skal være alt i alle.» (1.Kor. 15,28.)

Dette betyr ganske enkelt at Jesus ikke skal styre mer som konge på jor
den. Etter at han har styrt verden i 1000 år, kommer en ny tidsperiode som
vi kaller «en ny himmel og en ny jord». (Se kapitlet: «Den nye himmel
og den nye jord» er ikke det samme som «Guds himmel».

Oet jødiske synet på Messias
Den rabbinske jødedommen er splittet i synet på Messias. Den ene frak
sjonen mener at Messias er utgått fira Faderen, mens den andre fraksjonen
mener at Messias er skapt av Gud, og at han er et vanlig menneske. Den
første vurderingen er den første og opprinnelige.

Den siste vurderingen ble utarbeidet i tidlig middelalder. Rabbi Mai-
monides (1160-1235) var en talsmann for denne fraksjonen.
Han benektet at Messias er bra evighet av som person, men han mente

at Messias sjel var til fra før verden ble skapt, for verden ble skapt til Mes
sias og til den messianske tidsperioden, som er den siste tidsperioden på
denne jorden.

På det fysiske planet derimot er Messias et vanlig menneske. Han blir
født av vanlige foreldre. Det eneste kravet en må stille til Messias, er at han
er en etterkommer av Davids hus gjennom Salomos linje. Når han først
blir født, vil han utvikle en åndelig perfeksjonisme idet han vil holde Tora-
hen på en perfekt måte og kreve at alle folk på jorden gjør det.

I enhver generasjon er det et menneske som kan bli Messias. Når endens
tid er kommet, så vil Messias sjel forene seg med denne personen. Mes
sias sjel er oppbevart i Edens hage inntil den tiden kommer, at den kan
forenes med Messias. (Se Jacob Immanuel Schochets bok: Masiach. The
Principle of Masiach and the Messianic Era in Jewish Law and Tradition.
s. 37-41.)

Professor Klausner sier følgende om det jødiske bildet av Messias:
«Den jødiske Messias er en forløser, sterk med hensyn til ytre og åndelig
makt, som i de siste dager vil bringe det jødiske folk fullstendig forløsning,
og det i økonomisk og åndelig henseende, og sammen med evig fred, mate
riell velstand og moralsk fullkommenhet for hele menneskeslekten.» (Se
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mine bøker: Jødenes Konge. Bind 2. Kapittel: Messias er jødenes konge.
OgGuds-Riket i Israel. Kapittel: Messias som forsoner og konge.)

Det er to Messiaser

Det opprinnelige synet i jødedommen var at det bare er en Messias, men i
og med at rabbinerne ikke greidde å forene lidelses- og herlighetssiden ved
Messias, så mente en del av dem at det var to Messiaser. Den første, Messias
ben Josef, ville vinne de store endetidskrigene mot Jordan og mot Roma.
Han ville miste livet i disse krigene.

Etter hans død ville Messias ben David komme. Han ville oppreise Mes
sias ben Josef fra de døde og herske over jødenes fiender. (Se mine bøker:
Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Messias er Herrens lidende tjener, og
Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Rabbinernes syn på Messias som Her
rens lidende tjener.)

Vi har ovenfor behandlet det bildet som den rabbinske jødedommen had
de (har) av Gud og forholdet mellom Faderen, Søimen og Den Hellige
Ånd. Det er den første vurderingen som er den riktige. De to andre vurde
ringene er ikke riktige.
En av hovedgrunnene til at den rabbinske jødedommen har et galt bil

de av Gud, er det forholdet at den ikke har greidd å plassere Guds Sønn,
som er Jesus, på det rette stedet i framstillingen. Den rabbinske jødedom
men har ikke greidd å se og forstå at Jesus fra Nasaret er Guds Sønn, og
av den grunn har den heller ikke fatt et rett bilde av Gud-dommen. Det
blir for mange filosofiske spekulasjoner og antagelser om Guds vesen i den
rabbinske jødedommen. Den har rett i at Gud er en, men det er ikke rett
at Messias hører med til det som er skapt. Han er Gud på lik linje med
Faderen og Den Hellige Ånd. Dette vil bli rettet på når det jødiske folket
en gang i fremtiden ser og forstår, at Jesus fra Nasaret både er Guds Sønn
og jødenes Messias.

I Tanach kommer det også fram mange steder at Messias er Gud. «Derfor
skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen blir fhiktsommelig og føder
en sønn, og hun gir ham navnet IMMANUEL (som betyr «Gud med
oss»).(Es.6,l4.)
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«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på
hans skulder, og han skai kalles under, rådgiver, VELDIG GUD, TIDS-
ALDERLIG FADER, Fredsfyrste.» (Es.9,6.)

«Stig opp på et høyt ̂ell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med
kraft, du Jerusalems gledesbud! Oppløft den, frykt ikke! Si til Judas byer:
SE, DER ER DERES GUD!» (Es.40,9.)

Jesus sa følgende om sitt forhold til Gud. «Jeg og Faderen, VI ER ETT.»
(Joh.10,30.)

«Jesu sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjen
ner meg ikke, Filip? DEN SOM HAR SETT MEG, HAR SETT FADE
REN. Hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at JEG ER
I FADEREN og FADEREN I MEG ? De ord jeg sier til dere, taler jeg
ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger.»
(Joh.l4,9-I0.)

Den kristne kirken har anerkjent Jesus av Nasaret som verdens frelser, men
store deler av den har ikke anerkjent Jesus som jødenes Messias, for den har
ment og mener fortsatt, at kirken har overtatt jødenes løfter og oppgaver.
«1000 års-riket» er blitt erstattet med kirkens tid. Den hevder at vi lever

i «1000 års-riket» nå.

Alt dette er innbefattet i det ubibelske begrepet som går under benev
nelsen «erstatningsteologien». Den er ikke fra Gud, men den er fra satan,
som er denne tidsalderne gud og fyrste. Vi hører ikke på ham, for han står
ikke i sannheten. Når han taler, taler han løgn, for han er løgnens far men
han har dessverre mange tilhengere.

Erstatningsteologien representerer et helt galt syn på Guds planer med
Israel og med jødene. Jødene er Guds utvalgte folk på en spesiell måte, for
sine kall og sine nådegaver angrer ikke Gud på (Rom.l 1,29.) Det vil skje
alt det som Tanach sier om dette.

I og med at kirken anerkjenner N.T. som Guds ord, så har den store for
utsetninger for å få et riktig bilde av forholdet mellom Faderen, Sønnen
og Den Hellige Ånd. Det har den også greidd. Den legger vekt på Guds
enhet. Når den bruker begrepet «treenighet», så mener den ikke at Gud
dommen består av tre individuelle guder. Det er bare en Gud, som inne
holder en trefoldig atskillelse.
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Både jødedommen og kristendommen står foran STORE REVISJO
NER i sin lære. Den rette forståelsen av Guds ord vil først bli fullført når

Jesus kommer tilbake og setter alt i sin rette skikk og forståelse, men i mel
lomtiden skal vi få lov til å arbeide med teologien slik at den blir så riktig
som mulig.

Tingvoll den 07.02.2006og26.04.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 4

«Fadervår»

er en jødisk bønn

^jør derfor ikke som de! for deres Fader vet hva dere trenger til, før
Idere beder ham. Derfor skal dere bede således: Fader vår, du som

er i himmelen! Helliget (gr.hagiazio) vorde ditt navn; komme ditt rike (gr.
basileia); skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden, gi oss i dag vårt
daglige brød; og forlat (gr.aphiemi) oss vår skyld, som vi og forlater våre
skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse (gr.peirasmos); men fri oss fra det
onde. For Riket er ditt, og makten (gr.dynamis) og æren (gr.doxa) i tidsal
drene (gr.aion). Amen. For dersom dere forlater menneskene deres over
tredelser (gr.paraptoma), da skal deres himmelske Fader også forlate dere,
men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal hel

ler ikke deres himmelske Fader forlate deres overtredelser.» (v.8-15.)

«Fadervår» er en jødisk bønn. Vi kan naturligvis bruke den i inneværen
de tidsperiode, men det er ikke alt som står i denne bønna, som passer for
oss.

Det er en bønn som angår den messianske jødedommen. Hva som gjel
der det tidsmessige aspektet ved den, så gjelder den for følgende perioder:

a. Den angår tiden for Jesu og aposdenes forkynnelse.

b. Den angår trengselstiden på 7 år, og som ennå er framtidig.
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C. Den angår for hele «1000 års-rikets » periode.

Vi skal i det følgende analysere denne bønna, slik at vi ser, hva som VIR
KELIG STÅR der. Jeg vil analysere den ut ifra et messiansk jødisk syns
punkt.

Bønna begynner med at jødene skal henvende seg til Gud, som bor i
himmelen. Gud er jødenes far, og de er hans barn. Som alle andre barn som
går til mor og far, når de vil oppnå noe, så gikk også jødene til Gud, når det
var noe de ville oppnå.

1 • DEN FØRSTE BØNNA er en bønn om at Guds navn må bli hel

liget. Guds navn kan ikke bli mer hellig enn det allerede er, men vi
kan hellige det ved å leve i samsvar med Guds vilje.

Dessuten kan Gud selv hellige sitt navn ved at han lar det pro
fetiske ordet gå i oppfyllelse og dermed vise verden, at han er en
åndelig realitet. I og med at Gud arbeider først og fremst gjennom
Israel, når det gjelder oppfyllelsen av det profetisk ordet, så er dette
en bønn som har med ISRAELS FRELSE å gjøre. Når det profe
tiske ordet går i oppfyllelse, så er dette et ledd i jødenes frelse, som
foregår i forskjellige etapper.

2. DEN ANDRE BØNNA er en bønn om at Guds Rike må komme,

(v. 10.) Når Jesus underviste om Guds Rike, var det «Riket for Is
rael» han omtalte. Dette Riket fikk en ny aktualitet i Israel med
døperen Johannes dåp og undervisning. Han sa: «Himlenes Rike
er kommet.» (Mat.3,2.)

«Torahen (de 5 Mosebøkene) og profetene hadde sin tid INN
TIL JOHANNES. FRA DEN TID forkynnes EVANGELIET
OM GUDS RIKE, og enhver trenger seg inn i det med makt.»
(Lukas 16,16.)

Jesus hadde det samme budskapet som Johannes. Jesus døpte
ikke, men han gjorde derimot de messianske undergjerningene,
som til fulle viste, hvem han var. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 4. Kapittel: De messianske undergjerningene.)

Etter Jesu himmelfrrt fortsatte Jesu apostler og disipler å forkyn
ne evangeliet om «Riket for Israel». Dette ble kalt for «apostlenes
lære» (Ap.gj.2,42.) Denne forkynnelsen forkynte de helt fram til
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Jerusalems ødeleggelse i år 70. Etter den tid var nådetiden for jø
dene slutt med hensyn til opprettelsen av Riket.

Vi må ikke blande sammen Paulus sin forkynnelse med apostle
nes forkynnelse. Den første er knyttet til den frie nåden, mens den
siste er knyttet til nåde og gjerninger.

3. DEN TREDJE BØNNA er en bønn om at Guds vilje må skje i Is
rael, slik som den skjer i himmelen, (v. 10.) Det greske substantivet
«ge», som i våre Bibler er oversatt med «jorden», kan like godt
oversettes med «landet» d.v.s. landet (hebr.eretz) Israel. Når Guds
vilje skjer i Israel, kommer den også til å skje i hele verden. Det er
Israel som er utgangspunktet for Guds planer og Guds vilje med
verden.

4. DEN FJERDE BØNNA er en bønn om at Gud må gi jødene de
res daglige brød. Det «daglige brødet» kan også oversettes med
«det stadige» eller «det kontinuerlige brødet». Ordet «brød»
går både på alt det som de behøvde i det daglige liv, og det går også
på Jesu person. Jesus sa om seg selv at han var «LIVETS BRØD».
«Jesus sa til dem. Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal
ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.»
(Joh.6,15.)

Jesus sa også at mennesket ikke lever av brød alene, men av Guds
ord. «OgJesus svarte ham (djevelen): Mennesket (Jesus selv) lever
ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.» (Luk.4,4.)

For at et menneske skal fungere på en rett måte, må det både ha
vanlig mat og åndelig føde.

Den som søkte Guds rike og Guds rettferdighet, kunne forvente å
få alt det som vedkommende behøvde. «Men søk først Guds rike

og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tilgift.» (Mat.6,33.)
Dette er en bønn som ikke minst angår den store trengselstiden,

som ligger foran jødene. Da skal de bli presset av alle verdens na
sjoner. De vil da mer og mer innse at de er avhengige av Gud, for å
overleve fra dag til dag.

I tillegg til dette vil Antikrist kreve at den som skal kjøpe og sel
ge noe i denne tiden, må ta hans merke eller dyrets navn eller tallet
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for hans navn på sin høyre hånd eller på sin panne. «Og det (den
falske profet) gjør at det ble gitt alle, små og store, rike og fittige,
frie og treller, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne, og
at ingen kan kjøpe eller selge, uten den som har merket, eller dyrets
navn eller tallet for dets navn.(Joh.Åp.l3,16-17.)

Om jødene i «1000 års-riket» er det sagt følgende: «Han (den
rettferdige) skal bo på høye steder, ̂ ellfestninger er hans borg,
SITT BRØD SKAL HAN FÅ. Vannet skal ikke slippe opp for
ham. Dine øyne skal skue kongen (Messias) i hans herlighet. De
skal se et vidstrakt land.» (Es.33,l6-17.)

5. DEN FEMTE BØNNA er en bønn om at Gud må forlate jødene
deres skyld (synd), slik som også de tilgav dem, som har begått synd
mot dem. I denne bønna blir syndstilgivelsen gjort avhengig av at
jødene FØRST tilgav sine medmennesker, det som de hadde gjort
mot dem.

Dette prinsippet om at DEN SOM IKKE TILGAV FØRST,
den fikk ikke tilgivelse av Gud, heter på hebraisk «midah knege
de», og det betyr «mål mot mål» eller «standard mot standard».
Gud behandler menneskene i forhold til den standarden som de

har behandlet andre mennesker med.

Dette prinsippet var godt kjent i den rabbinske litteraturen. I
Jesu Siraks bok fra 189 før Messias står det: «En som hevner seg,
vil oppleve Herrens hevn, og han (Herren) vil ta vare på hans syn
der.»

«Tilgi din nestes urett, og dine synder vil bli tatt vekk, mens du
ber.»

I Mishnah Sota 1,7 står det: «Med det mål et menneske måler,
blir det målt.»

Rabbi Gamaliel Berrabbi har sagt: «Enhver som viser barm
hjertighet til andre, vil fa barmhjertighet fra himmelen.»

Den som ikke tilgav først, fikk ikke syndens forlatelse av Gud. Slik
er det ikke i inneværende tidsperiode og i den paulinske læren. Vi
blir tilgitt våre synder av Gud på grunn av Jesu forsoning. Vi kan
være SIKRE PÅ SYNDENES FORLATELSE når vi tror på Jesus.
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Det « å tro på Jesus» er det samme som « å ha syndenes forlatelse ».
«men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så dere tilgir hveran
dre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus.» (Ef.4,32.)

«så dere tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har kla
gemål mot noen. Som Kristus har tilgitt dere, således og dere.»
(Kol.3,13.)

Dette var et så viktig prinsipp i Jesu undervisning at han presiserte
det nok en gang i Matteus 6,14-15. «For dersom dere (jødene)
forlater menneskene deres overtredelser, da skal deres himmelske

Fader også forlate dere, men dersom dere ikke forlater menneske
ne deres overtredelser, da skal heller ikke deres Fader forlate deres
overtredelser.

Hva som gjelder selve verbet «å tilgi», så er det på gresk « afi-
emi». Det betyr «å sende bort». Det betyr at synden blir sendt
bort og er borte for alltid. Slik er Guds tilgivende nåde.

Et annet viktig prinsipp i den messianske jødedommen var det
forholdet at en måtte BEKJENNE sine synder, for å få syndenes
forlatelse. Dette var et krav som ble stilt, «dersom vi (de messian
ske jødene) bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så
han forlater oss syndene våre og renser oss fra all urettferdighet.»
(l.Joh.1,9.)

I vår tidsperiode behøver vi ikke å bekjenne våre synder, for
å få syndenes forlatelse. Guds nåde dekker alt dette. Vi som tror
har AUTOMATISK syndenes forlatelse. Det er det samme som å
«være i Kristus».

Dette betyr ikke at vi ikke skal legge alle våre synder fram for
Gud og be ham om å hjelpe oss, slik at vi kan leve et bedre liv som
kristne. Vi skal legge alt fram for Gud (Ef.4,6.), men det er nåden
som må føre til at vi kan leve et bedre liv som kristne og ikke gjer
ningene.

6. DEN SJETTE BØNNA er en bønn om at Gud ikke måtte lede de
messianske jødene inn i fristelse (prøvelse), (v. 13.) Det ordet, som
her er brukt, er på gresk «peirasmos». Det er galt å oversette dette
ordet med « fristelse », for Gud frister ingen, og selv fristes han ikke
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av det onde. (Jakob 1,13.). Vi skal oversette dette ordet med «prø
velse» eller «trengsel».

Denne bønna angår de prøvelsene som jødene og verden skal
gjennom i den 7-årige trengselstiden, som li^er foran. Det samme
ordet er brukt i Johannes Åpenbaring 3,10 om menigheten i Fila-
delfia, som er en messiansk menighet, og ikke en paulinsk menighet.
Gud vil bevare den ut bra trengselstiden. «Fordi du tok vare på mitt
ord om tålmodighet, vil jeg og fri deg ut fra (gr.ek) den prøvelsens
time (gr.tes horas tu peirasmu) som skal komme over hele jorderike,
for å prøve dem som bor på jorden.» (Joh.Åp.3,10.)

Det forholdet at de 7 lilleasiatiske menighetene ikke er paulinske
menigheter, ser vi av innholdet i det som Johannes skrev til disse
menighetene. Det blir lagt stor vekt på at menighetene har GODE
og FULLKOMNE GJERNINGER og mindre vekt på Guds nåde,
som kjennetegner den paulinske forkynnelsen. «Kom derfor i hu
hva du (menigheten i Efesus) er falt fra (den første kjærligheten) og
omvend deg og gjør DE FØRSTE GJERNINGER (etterlevelse av
Jesu lære), ellers kommer jeg over deg og vil flytte din lysestake fira
dens sted, hvis du ikke omvender deg.» (Joh.Åp.2,5.)

«Bli våken (menigheten i Sardes) og styrk de ting som var på
vei til å dø, for jeg har ikke funnet DINE GJERNINGER FULL
KOMNE FOR GUD.» (Joh.åp.3.2.)

(I parantes gjør vi oppmerksomme på at i Efesus som i mange an
dre byer i diasporaen, var det TO TYPER MENIGHETER, som
trodde på Jesus, og det var:

a. De messianske menighetene, som bestod av jøder og proselyt
ter. De ble betjent av aposdene.

b. De paulinske menighetene, som bestod både av jøder og hed
ninger. De ble betjent av Paulus og hans medarbeidere.)

7. DEN SJUENDE BØNNA er en bønn om at Gud må bevare jø
dene fra «det onde» eller fra «den Onde». (v.l3.)

Dette er også en bønn som angår jødene i den store trengselen.
Vi vet at jødene dessverre skal inngå en pakt med Antikrist i begyn-
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nelsen av trengselstiden på 7 år. «Og en uke (7 år) skal han (Anti
krist) gjøre pakten fast for de mange (jøder), og i midten av åruken
skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens
vinger skal ødeleggeren (Antikrist) komme, og det inntil tilintet
gjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som
ødelegges (Antikrist.)» (Dan.9,27.)

Dette er det VIRKELIG STORE FRAFALLET, som Bibelen

omtaler. Jødene skal gjøre en avtale med Antikrist, som de tror er
jødenes Messias. Det er dette frafallet som blir omtalt i 2.Tess.2,
3-4, hvor det står: «La ingen dåre dere på noen måte, for først må
frafallet (gr.apostasia) eller «avgangen», (som er det samme som
«borttykkelsen») komme og syndens menneske (Antikrist) åpen
bares. Han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud
eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel (i Jerusalem) og gir
seg selv ut for å være Gud.»

Ordet «apostasia» er oversatt med «avgang» i alle Bibel-utga-
ver fram til 1611. Da ble oversettelsen forandret til «frafallet».

«Fadervår» blir avsluttet med en bekreftelse om at «Riket for Israel»,
makten og æren hører Herren til i TIDSALDRENE.

Dette samsvarer med det som står i Lukas 1,32-33: «Han (Jesus) skal
være stor og kalles Den Høyestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans
far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus i tidsaldrene, og
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

«Riket for Israel» skal bare vare for en tidsperiode, mens Guds rike skal
vare for alltid. Etter at Jesus har vært konge i Israel i 1000 år, vil han avslutte
DEN FØRSTE DEL av det davidiske kongedømmet og underlegge seg
Gud, slik at Gud kan være alt i alle. «For han (Jesus) skal være konge inntil
han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som tilintet
gjøres, er døden (det skjer på slutten av «1000 års-riket», for han (Gud)
har lagt ALLE TING under hans (Jesu) føtter. Men når han sier at alt er
ham underlagt, så er det klart at han er unntatt, som har underlagt ham alt,
men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen underlegge seg ham (Gud),
som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.» (1.Kor. 15,25-28.)

Hva som gjelder det greske ordet «aion» og det hebraiske ordet
«olam», så skal disse ordene ikke oversettes med «evighet», men de skal
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oversettes med ordet «tidsalder» eller «verden». Det er sammenhengen
i teksten som viser hvilken tidsalder det gjelder. (Se kapitlene: Kunnskap
om jødedommen og bibelsk fortolkning. Del 1 og 2.)

Det er mange likheter mellom «Fadervår» og de jødiske bønnene. Vi skal
her sitere fra to andre jødiske bønner:
«Må din vilje bli gjort i himmelen der oppe og garantere fred og til

fredshet til de som frykter deg, og som gjør det som synes best for deg.»
(Tosefta Berakot 3,7.)

«Må det være din vilje. Herre, min Gud, å gjøre meg kjent med din
Torah, og gjøre det slik at jeg adlyder dine bud. Led meg ikke inn i synd,
ikke inn i urenhet, ikke inn i prøvelse, ikke inn i vanære. Tving fram mine
impulser til å tjene deg, og hold meg langt borte fra en ond mann eller fra
dårlige venner. Gi meg gode venner i dette livet. Og la meg i dag og hver
dag finne nåde, velvilje og barmhjertighet for dine øyne og for øynene til
alle som møter meg, og garanter meg dine beste velsignelser. Velsignet er
du, o Herre, som garanterer dine beste velsignelser til ditt folk, Israel.»
(Berakoth 60 b.) (Se David Bivin og Roy Blizzard Jr.s bok: Understanding
the Difficult Words of Jesus. s.4é. Se også mine bøker: Jødenes Konge.
Bind 2. Kapittel: «Fadervåret» er en jødisk bønn og Matteus Evangeliet.
Jesu Liv og lære. s.79-85.)

Når kirken eller misjonsorganisasjonene har en annen oppfatning av «Fa
dervår» enn den som jeg har skissert ovenfor, så har dette sitt utgangs
punkt i den såkalte «erstatningsteologien ». Den går ut på å frata Israel og
jødene deres oppgaver og kall. Denne teologien har vi hatt fra 300-tallet av
og fram til i dag. Den lever dessverre i beste velgående i de kristne forsam
lingene, og den er ikke vanskelig å få øye på.

Jeg har ikke sagt at vi ikke kan bruke «Fadervår» i våre bønner i dag,
men det kan også være av stor betydning å se og forstå hva vi ber om, når
vi ber denne bønna.

Tingvoll den 21.01.2007og26.04.2007
Oskar Sdin Indergaard
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Kristenledere og misjonsbefalinga

l^^unar Iversen har et leserinnle^ med denne tittelen i «Magazinet»
irØav den 19-12-06. Han tar utgangspunkt i Jesu forkynnelse og spør:
«hvor mye av Jesu ord (er det) som skal ha gyldighet for oss.» Det ser ikke
ut til at han avviser, at det er en del i Jesu forkynnelse, som ikke angår den
kristne menigheten. Det kunne ha vært interessant om han utdypet dette.

Han er derimot imot at vi betrakter Fadervåret som en jødisk bønn,
som ikke angår den kristne menigheten, og han begrunner det med avslut-
ningsordene i misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20, der det står: «1 det
dere døper dem i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og LÆ
RER DEM Å HOLDE ALT DET SOM JEG HAR BEFALT DERE.»

Det er klart at dersom vi skal holde, alt det som Jesus befalte, så er også
«Fadervår» inkludert i dette.

Det er logikk i denne slutningen, men det er bare det at når vi undersø
ker Jesu undervisning, så er den knyttet til overholdelse av Moseloven og
Jesu undervisning om krav og nåde.

Da Jesus kom første gangen, kom han ikke med tilbudet om opprettelsen
av den kristne menighet, men han kom med tilbudet om opprettelsen av
«Riket for Israel». Da jødene som folk og nasjon ikke ville ta imot dette
tilbudet, oppreiste Gud Paulus. Han hadde sitt budskap fra den oppståtte
Jesus, men nå gjaldt forkynnelsen ikke lenger «Riket for Israel», men den
gjaldt uttagelsen av den kristne menigheten. Det er Paulus forkynnelse
som gjelder i vår tidshusholdning.
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Når vi analyserer Jesu forkynnelse, så er den knyttet både til lov og til
nåde. Han stilte krav til jødene, for at de kunne komme inn i «Riket for
Israel». Slike krav var at de måtte selge det de eide og dele med andre, at de
måtte holde loven, at de måtte tilgi hverandre, for selv å få tilgivelse, at de
måtte bekjenne sine synder, for selv å fa syndenes forlatelse, og at de måtte
holde budene, for å fa del i Guds rike.

Dette er krav som vi ikke finner igjen i Paulus forkynnelse. I hans forkyn
nelse er vi frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)

Etter som jeg ser det, gjelder både «Fadervår» og Misjonsbefalinga i
Matteus 28,18-20 jødene og «Riket for Israel». Dette betyr ikke at vi
ikke kan be «Fadervår» i vår tidsperiode, men det kan også være greitt
å kjenne til innholdet i «Fadervår», slik at vi kan vite hva vi ber om. (Se
min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære, hvor jeg behandler disse
tingene utførlig.)

Til slutt ber Runar Iversen kristenlederne om at de må gå ut «å korrigere
uklar forkynnelse om Fadervåret.» Personlig kjenner jeg bare en forkyn
ner utenom meg selv som mener, at «Fadervår» og «Misjonsbefalinga i
Matteus 28,18-20 » gjelder jødene og ikke den kristne menigheten, og
det er Åge Aleskjær. Jeg er ikke enig i alt det som han forkynner, men på
dette punktet støtter jeg ham fullt ut.

Det som Runar Iversen burde ha gjort, var at han oppfordret kristenle
derne i Norge til å forkynne rett om disse tingene, men før en kan komme
med en slik oppfordring, må en selv ha den riktige forståelsen av dette.

Lykke til med en riktig forståelse av Guds ord.

Tingvoll den 19-12-06 og 31-05-07
Oskar £din Indergaard
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Jesus og Paulus

'ven Anker Hognestad har et leserinnlegg i «Magazinet» den TI-
'01-07 med tittelen: «Jesus versus Paulus.» Det var et svar på min

artikkel: «Kristenledere ogmisjonsbefalinga», som stod i samme avis den
13-01. Jeg takker for svar og reaksjon på min artikkel, men jeg er uenig i
det som Sven Anker Hognestad skriver i sin artikkel.

Jeg deler innholdet i N.T. opp i to deler, og det er de jødiske Skriftene
og Paulus sine Skrifter. Jesus kom med forsoningen og med tilbudet om
opprettelsen av «Riket for Israel». Paulus kom med tilbudet om den krist
ne menigheten etter at jødene hadde avslått Jesu tilbud om opprettelsen av
Fredsriket, «Riket for Israel» eller «1000 års-riket».

Når Johannes, Jesus og apostlene uttalte seg, så var det ikke kirkens tid
de omtalte, men det var «Riket for Israel». Jesus var kommet for å eta
blere dette Riket, som er beskrevet gjennom hele Tanach. Dersom vi ikke
ser det, så er det ingen kontinuitet mellom de profetiske utsagn i Tanach
om opprettelsen av Guds Rike og Jesu og apostlenes forkynnelse om dette
Riket.

De fleste tror og lærer at da Jesus kom, så kom han med tilbudet om opp
rettelsen av kirken. Dette er MEGET GALT og FATALT. Han kom med
tilbudet om opprettelsen av «Riket for Israel» (Ap.gj.l,é.) Mange troen
de vil si at dette er rett, men i sin bruk av N.T. viser de samme menneskene
at de likevel ikke har forstått dette, i og med at de inkluderer de jødiske
Skriftene i den kristne menighets lære.
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Dette betyr naturligvis ikke at vi ikke kan bruke tekster og åndelige
prinsipper fra de jødiske Skriftene i vår forkynnelse i dag. Der er likheter
og der er forskjeller mellom de jødiske Skriftene og Paulus sine Skrifter,
men forskjellene mellom disse to typene Skrifter er så store, at vi må forstå,
at det dreier seg om TO TYPER SKRIFTER og TO TYPER FORKYN
NELSER og ikke bare om en utvikling og utvidelse av det teologiske per
spektivet.

Det som kjennetegner de jødiske Skriftene i N.T., er det forholdet at de
operer innenfor rammen av MOSELOVEN. At Jesus henviste til Moselo
ven under sitt jordeliv, er ikke noe merkelig, men at han henviste til Mo
seloven etter sin oppstandelse fra de døde, er merkeligere, for da var den
NYE PAKTEN I JESU BLOD opprettet.

Hvorfor hadde Jesus DEN SAMME FORKYNNELSEN før og etter
sin oppstandelse fira de døde? (Mat.28,20.) Svaret er ganske enkelt. Han
inkluderte den nye pakten i Jesu blod i den læren som han hadde før sin
død og oppstandelse. Han viste dermed at det ikke var noen motsetning
mellom Moseloven og den nye pakten i Jesu blod.

Når vi undersøker det teologiske innholdet i de jødiske Skriftene, ser
vi at store deler av frelsen var bundet opp i det forholdet, at jødene både
måtte komme til tro på Jesus og holde Jesu utdyping av Moseloven, for å
bli frelst.

Da Paulus kom, kom han med et helt annet konsept for frelsen. Han
lærte at vi ikke lenger er under Moseloven, men at vi er under NÅDEN
(Rom.6,l4.), og at vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger, og at frelsen
er en fri gave. (Ef.2,8-9.)

Paulus sitt budskap er EN PARANTES i Guds tilbud om opprettelsen
av «Riket for Israel». Etter den kristne menighets bortrykkelse, kommer
Jesus tilbake for å opprette «Riket for Israel». Han vil da fullt ut etablere
den nye pakten i Jesu blod for jødene.
De messianske jødene forstod dette, men i og med at ikke resten av

folket forstod det og ikke ville anerkjenne Jesus som sin Messias, kunne
HAN ikke opprette Riket for dem på daværende tidspunkt. Det vil han
gjøre ved sin gjenkomst.

Når det gjelder jødene, så handler Gud bestandig med dem som FOLK
og ikke som ENKELTINDIVID. Når jødene omvender seg på slutten av
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den store trengsel, da vil Gud fullt ut opprette den nye pakten i Jesu blod
for dem. «og når jeg borttar deres synder, da er dette MIN PAKT MED
DEM.» (Rom.l 1,27.) (Se kapitlet: Den rette fortolkningen av Brevet til
Romerne 11,16-27.)

Jeg vet ikke hvilket syn Sven Anker Hognestad har på forholdet mellom
kirkens tid og «Riket for Israel», men han advarer i alle fall mot min for
kynnelse. Det burde han ikke gjøre. Han burde derimot gå i rette med gal
forkynnelse både i kirken og i de mange frie menighetene om forholdet
mellom Israel og den kristne menigheten. Den er preget og gjennomsyret
av den såkalte «erstatningsteologien», som i snart 2000 har forsøkt på å
ta fra Israel og jødene den plassen og de oppgavene, som Gud har gitt dem.
Det er ikke kirken som skal ta ut folkeslagene for Guds rike, men det er
jødene og Israel. (Mat.28,19.) Vi skal være med på å ta ut Jesu legeme.

«Erstatningsteologien» ligger som en FORBANNELSE over både
store deler av kristenfolket og de kristne forsamlingene. Vi må lære oss å
fordele Guds ord på en rett måte. (2.Tim.2,15.)

Tingvoll den 29.01.2007og den 31.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Israels lidelser

Bjsrael har opp gjennom sin historie opplevd mange lidelser. Dette kuli-
H minerte ved nazistenes utryddelse av 6 millioner jøder i forbindelse med
siste verdenskrigen. Jødene kaller dette for «det store brennofferet».

Etter den tid har jødene fått opprette en stat i Israel. Dette har også
påført Israel store lidelser, men opprettelsen av staten Israel og jødenes
hjemkomst til Israel er i tråd med Guds vilje og det profetiske ordet. Det
profetiske ordet har den fordel at det forteller oss om mange forhold og
hendelser, som vil skje i framtiden.

Israels lidelser vil dessverre bare øke i den tiden som ligger foran oss.
Det forteller Bibelen oss, og det ser vi også av det som skjer i Israel i dag.
Det utøves vold og opprør mot Guds planer med jødene fra de såkalte
«palestin-arabernes» side, fra andre grupperinger innenfor det arabiske
folket, fra andre islamske stater og fra ledende statsmenn i verden. Det er
ikke Guds vilje at noen skal motsette seg, at hans planer med jødene skal
gå i oppfyllelse.

(Jeg setter ordet «palestin-araber» i parantes, for dette ordet er et opp
konstruert begrep. Det er ikke noe som heter «palestin-araber». Det er
heller ikke noe område som heter «Palestina». De såkalte «palestin-ara-
berne» er arabere som har bosatt seg i Israel.

Selve ordet «Palestina» g^ tilbake til det romerske uttrykket «Feles-
tin». Etter Bar Kocbas opprør i årene 132-135 ble Israel kalt for «Fe-
lestin». Jødene ble bortvist fra Jerusalem og Judea. Jerusalem fikk navnet
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«Aelia Capetolina». Dette ble gjort for å viske ut den jødiske tilknytnin
gen til Israel.

Begge disse uttrykkene blir brukt for å svekke den jødiske tilknytnin
gen til landet Israel.

Den 22. mars året 2001 underskrev 27 av de ledende ortodokse og ha-
sidiske jødiske lederne at dette året innledet det som Bibelen kaller for
«JAKOBS TRENGSEL.» (Jer. 30,7.)

«Jakobs trengsel» blir definert på følgende måte:

a. Det er de lidelsene som Jakob hadde i forbindelse med at Josef
ble solgt av sine brødre til Egypt. Disse lidelsene varte i 14 år.
Etter den tid fikk han Josef tilbake, og familien ble forenet.

b. Det er de lidelsene som jødene har hatt opp igjennom hele sin
historie.

C. Det er de lidelser som jødene vil komme til å få i forbindelse
med den store trengselstiden, som skal komme over hele ver
den. Dette blir en domstid både over jødene og over hednin
gene. «For jeger med deg (Israel), sier Herren, og jegvil FREL
SE DEG. Jeg vil gjøre ende på alle de folk som jeg har atspredt
deg i blant. Bare deg vil jeg ikke fullt ut gjøre ende på. Jeg vil
tukte deg med måte, men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være.»
(Jer.30,11.)

Det fatale ved den konflikten, som vi ser går for seg i Midt-Østen i dag
mellom jøder og arabere, er det forholdet at de som forsøker å løse denne
konflikten, ikke ser og forstår, at dette er en ÅNDELIG KONFLIKT, og
ikke en konflikt om landområder. En kan ikke løse en åndelig konflikt ved
å fordele landområder, men en åndelig konflikt må løses med åndelige
prinsipper, og prinsippene finner vi i Bibelen, som er Guds ord.

Vi skal arbeide for fred, men vi må arbeide på et RIKTIG GRUNN
LAG. I dette arbeidet har teologene et stort ansvar. De skal gi de riktige
premisser og den riktige forståelsen av Guds ord. De skal være folkets ån
delige ledere. De skal veilede politikerne slik at de gjør de riktige valg. I
denne konflikten kan jeg ikke se at de gjør det. (Det finnes naturligvis unn
tak.) De svikter dermed sin oppgave som Guds forlengede arm i verden.
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Til slutt. Den konflikten som vi har i Midt-Østen i dag mellom jøder
og arabere, kommer ikke til å bli løst, før enn at Jesus kommer tilbake og
underleger seg hele verden. Da må alle mennesker lyde ham. Da vil også
alle mennesker forstå at Guds ord er sant, og at det er Bibelen som har de
riktige svarene.

Tingvoll den 12.08.2001 og den 26.04.2007
Oskar Edin Indergaard
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Kapittel 8

Guds planer med Israel
og hedningenes motstand

mot Guds planer

Dette foredraget ble holdt på Frei på Nordmøre den 05.06.2002.

|ud er den personlige og skapende kraften i tilværelsen. Han har skapt
lalle ting, og holder dem oppe ved sin krafts ord. (Hebr. 1,3.) Han

skapte fordi han ønsket det (Joh. Åp.4,11.), så vi kan ikke diskutere med
Gud og anklage ham for at han skapte verden. Det er ikke Gud som har
tatt de dårlige valgene, men det er satan og menneskene. Da Gud hadde
skapt mennesker, dyr, fugler, fisker og hele universet, sa han at «alt var
svært godt». (I. Mos.1,31.)

Gud har kontroll med sitt skaperverk. Han ser til at det fungerer. Han
sender sol og regn. Han gir oss årstidene. Han passer på at verden ikke går
under. Han føler ansvar for sitt skaperverk.

Gud er en PERSONLIG Gud. Han har sin egen personlighet, og han har
en skikkelse som ikke vi kan se. Ingen har sett Gud. Han bor i et lys som
ikke vi kan komme til. Moses fikk se bare en liten del av Guds herlighet.
(2.Mos.33,20-23.) Hagar fikk se Gud i Jesu skikkelse: Hun sa: «Jeg har
fatt se ham som ser meg.» (I.Mos.16,13.)
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Gud ønsker å komme i kontakt med alle mennesker. Alle mennesker

har en lengsel mot Gud i sitt hjerte. Augustin uttrykte det på følgende
måte: «Menneskehjertet er urolig inntil det finner kvile i Gud.»

Guds STORE PLAN er Jesus og forsoningen. «Da tidens fylde kom,
utsende Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han
skulle kjøpe dem fri, som var under loven, for at vi skulle få barnekår.»
(Gal.4,4-5.)

Jeg fikk møte denne personen den 7-12-67. Da ble jeg frelst, og jeg har
siden levd i en vidunderlig kontakt med Jesus, som er både Gud og men
neske i en og samme person. Paulus kalte ham «MENNESKET KRIS
TUS JESUS». (l.Tim.2,5.) Jo mer du tar tid til å være sammen med ham,
jo mer vil han åpenbare av seg selv. Det skjer gjennom bønn. Bibellesning
og samfunnet med andre troende.

Mange troende prioriterer galt. De setter av alt altfor liten tid til dette.
Barnekåret har en alltids, men voksen blir en ikke.

Går det an å bevise Guds eksistens ? Jeg mener at det går an. Vi har mange
bevis på Guds eksistens. Jeg skal i det følgende ta med noen av de Guds-
bevis som vi har:

1. SKAPERVERKET. Jeg tenker her både på mikro- og makrokos
mos. Hva som gjelder selve universet, så inneholder det milliarder
av gallakser. Selve ordet «galakse» betyr «en vei av melk». Det
lysende belte, som vi ser på himmelen, er en galakse. Vår galakse
kaller vi for «Melkeveien».

I vår galakse er det 400 milliarder stjerner. I det synlige imivers
er det 50 milliarder galakser. Det er flere stjerner i universet enn det
er sandkorn på alle verdens strender.

Planetene beveger seg i en ellipseformet bane rundt solen. Jorden
er en av de planetene som hører med i vårt solsystem. Det er ikke
jorden som er sentnun i vår gallakse, men det er solen. Solen er også
en stjerne. Den li^er i utkanten av vår gallakse. Solen har også sin
bane sammen med Melkeveien i en fart av 200 km. per sekund. Det
tar 200 millioner år å komme gjennom denne banen.
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Det er også blitt oppdaget at galaksene Retner seg fra hverandre.
Dette betyr at verdensrommet utvider seg.
Jorden ligger også i utkanten av vår galakse. Den ligger helt perfekt
i forhold til både solen og månen. Solen har en overflatetemperatur
på ca. 6000 grader Celsius, og vår jord ligger i den riktige avstand
fra solen til at den kan få akkurat nok varme.

Viss månen ikke hadde hatt nøyaktig den avstand, som den har
fra jorden, ville tidevannet ha oversvømmet landene to ganger om
dagen.

Viss atmosfæren hadde vært bare litt tynnere, ville mange me
teorer, som nå brenner opp i rommet, ha bombardert jorden og
forårsaket branner over alt.

Det er ikke noen stjerne eller planet som er sentrum i universet.
Det er Guds himmel som er i sentrum. (Les Salme 8.)

2. HELE FRELSESHISTORIEN ER NEDTEGNET I ZODIA-

KEN. Det betyr at frelsehistorien er nedtegnet i de 12 stjernebilde
ne som vi har i vårt solsystem. Både navnene på stjernene og deres
plassering i Zodiaken forteller oss om viktige hendelser i frelseshis-
torien. Virgo, Libra, Scorpio ogSagittarius med sine sidebilder for
teller oss om forskjellige sider ved Jesu forsoning.

Capricornus, Aquarius, Pisces og Aries med sine sidebilder for
teller oss om følgene av Jesu lidelser og Jesu seier.

Taurus, Gemini, Canser og Leo med sine sidebilder forteller oss
om forskjelliee sider ved Jesu menkomst. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind5.s.l3-181.)

3. DET MATEMATISKE BEVISET SOM ER NEDLAGT I

SELVE GRUNNTEKSTEN I BIBELEN. Bokstavene i både det
hebraiske og det greske alfabetet har tallverdier. Det viser seg at hele
setninger, deler av setninger eller enkelte ord er delelig med tallet 7,
som er fullstendighetens tall. Det består av verdens tall, som er 4,
og Guds tall, som er 3.

Dette mønsteret går igjen i både den masoretiske grunnteksten
og i King James oversettelse av N.T. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind I. Kapittel: Bibelens tallsymbolikk og matematiske møn
ster.)
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4. ISRAEL. Israel og jødene er Guds folk på en spesiell måte. Den
store fordelen som jødene har foran andre folk og nasjoner, er at
deres historie er nedskrevet i Bibelen allerede fira den første tid av.

Når det profetiske ordet går i oppfyllelse, er dette et gedigent bevis
på Guds eksistens. Ikke noe folk i historien har en slik relasjon til
Gud.

Den prøysiske kongen spurte en gang sine statsråder om det var
noe bevis på Guds eksistens. En av ministrene svarte: «Jødene, de
res Majestet».

Wiliam von Humbolt har sagt følgende om jødene: «Det er et
så eiendommelig religiøst og verdenshistorisk fenomen at selv de
mest fortreffelige personer har tvilt på, at dets eksistens kan forkla
res kun på menneskelig vis.»

Erich Sauer har uttalt følgende: «Men også her er det jødiske
folks videre beståen en av historiens gåter. De lover som behersker
andre folks liv, lar seg til dels forklare historisk-filosofisk. Men Is
raels utvikling spotter all forklaring. For Israel er tross alt Yehovas
folk, og Herren, dets Gud, er en Gud som skjuler seg.»

Gud har lagt ned sine spesielle planer i jødefolket. Det er ikke bare at det
står i Bibelen alt det, som skal skje med dette folket og dette landet, men
mye av det har skjedd allerede. Det resterende vil også skje. Det skjer fort
løpende hendelser som er beskrevet i Bibelen. 30 prosent av Bibelens inn
hold er profetier. Det er i seg selv et bevis på at Bibelen er sannhet, og at
Gud eksisterer. Jødefolket har ikke selv kunnet styre historien slik at det
som står i Bibelen, kan oppfylles på dem selv. «Og dets fastere har vi det
profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på som et lys som skinner på et
mørkt sted (fremtiden), inntil dagen lyser fram og morgenstjernen (Jesus)
går opp i deres hjerte (jødenes omvendelse), i det dere først og fremst vet
dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning, for aldri er
noe profetord femkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds
menn talte drevet av Den Hellige Ånd.» (2.Pet. 1,19-21.)

Jødenes historie begynte med Abraham. Han kom fra Mesopotamia i Irak.
Gud sa til ham: Flytt ut fra ditt land og ditt folk til det landet som jeg vil
vise deg. Han drog ut uten å vite hvor han skulle hen. Det er å tro. Det må
også vi gjøre, dersom Gud skal fa realisert sine planer med oss.
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Etter en vandring og et opphold i Karan, som tok mer enn 25 år, kom
Abraham endelig til Israel. Gud opprettet en pakt med ham og sa: «Din
ætt gir jeg dette land, fra Egyptens elv like til den store elv, elven Frat.»
(l.Mos.15,18.)

Gud har gitt jødene et stort landområde i Midt-Østen. Dette landet hadde
de en tid under David og Salomo, men nå har de bare et liten del av dette
området. Ved Jesu gjenkomst, skal de fa hele dette landområdet fra Mid
delhavet og til Eufrat. Det var ikke noe merkelig at disiplene spurte Jesus:
«GJENREISER du på den tid «Riket for Israel» ? (Ap.gj.1,6.)

Hva som gjelder selve landet, så skiller vi mellom STAMMEDELEN,
som ligger vest for elven Jordan, og GRENSEDELEN, som utgjør det øv
rige landområdet.

Jødene skal bo i Israel, og araberne skal bo i de øvrige landene. Israel skal
administrere hele dette landområdet, og de andre folkeslagene skal bo
«østenfor alle sine brødre».(1.Mos. 16,12.) De skal sannsynligvis ha in
dre selvstyre i sine land, men de må forplikte seg på å underlegge seg Israel
og Guds ordninger med Israel. Både Israel, Egypt og Assyria skal bli en
velsignelse midt på jorden i «1000 års-riket». «På den tid skal Israel være
den tredje med Egypt og med Assyria, en velsignelse midt på jorden.»
(Es.19,24.)

Det har hele tiden vært store uoverensstemmelser mellom jøder og ara
bere. Dette vil ikke fa noen løsing, før Jesus kommer tilbake, oghedninge-
folkene er villige til å underkaste seg Guds planer.

På grunn av jødenes ulydighet mot Gud og hans planer, har Gud ført jø
dene ut i 3 store landflyktigheter, og de er:

a. Den assyriske landflyktigheten. Den begynte i året 722 og er
ikke avsluttet ennå. (Det var i underkant av 50000 jøder som
kom hjem fra det babylonske og det assyriske fangenskapet.)

b. Den babylonske landflyktigheten. Den begynte i året 606 og
varte til 536.
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C. Den egyptiske landflyktigheten. Den begynte i året 70 etter
Messias. I dette året ble Jerusalem og templet ødelagt. 1 million
jøder ble drept. 100000 ble korsfestet. 100000 ble sendt som
slaver til Egypt.

I forbindelse med Bar Kochbah-opprøret (132-135) ble Jerusalem jev
net med jorden. Landet fikk et nytt navn, «Felestin», og Jerusalem fikk
navnet «Aelia Capetolina». Jerusalem ble jevnet med jorden, og byen ble
flyttet en del nordover. Jødene fikk ikke bo i Jerusalem eller Judea. De ble
nektet all religiøs utfoldelse. Da gikk det i oppfyllelse, det som profeten
Mika hadde profetert 750 år tidligere: « Derfor skal for deres sl^ld Sion
pløyes som en åker, og Jerusalem skal bli til en grusdynge, og tempelberget
til skogbakker.» (Mika 3,12,)

I vår tid fører Gud jødene tilbake igjen til sitt eget land, men dette skjer
ikke uten stor motstand fra både verdenssamfunnet, fra araberne, fra «pa
lestinerne» og fra islamistene, men: «Av Herren er dette gjort, og det er
underfullt i våre øyne.» (Salme. 118,23.)

Allerede Moses profeterte at Gud skulle spre jødene til alle verdens
land. «Herren skal sprede deg blant alle folkene, fra jordens ene ende til
den andre, og der skal du dyrke andre guder, som verken du eller dine fedre
har kjent, stokk og stein.» (5.Mos.28,64.)

Det store flertall av jødene er ennå ute i landflyktigheten. Det bor i dag
ca. 6 millioner jøder i Israel. Gud fører dem tilbake etter TO FORSKJEL
LIGE PRINSIPPER, og de er:

a. På grunn av sin store kjærlighet til folket. Det er den gjenkom
sten vi er vitne til i dag.

b. På grunn av at jødene holder Guds lov i landflyktigheten, «og
når du av alt ditt hjerte og av all din sjel omvender deg til Her
ren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byder deg i
dag, både du og dine barn, da skal Herren din Gud gjøre ende
på ditt fangenskap og miskunne seg over deg, og han skal atter
samle deg fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt deg i
blant. Om dere enn er drevet bort til himmelens ende, skal Her
ren din Gud samle deg og hente deg derfra.» (5.Mos.30,2-4.)
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Jødene har bestandig lengtet tilbake til Israel. Hver påske har de møtt
hverandre med hilsenen: «Neste år i Jerusalem».

Jehuda Halevi (1085-1140.) har sagt følgende om sin lengsel etter
Sien: «Mitt hjerte dveler i Østen. Selv må jeg bo i det ytterste Vesten.
Hvordan kan jeg bekymre meg med dagliglivets trivialiteter. Hvordan kan
jeg leve etter Herrens lover, når Sion er i Edoms snarer, og jeg er i Israels
lenker? All Spaniens skjønnhet er bare tomhet mot å finne støvet av den
falne helligdom.»

Israel er GUDS ØYENSTEN. Han gjør alt for å berge folket og landet.
Det er forbundet med den største fare å motarbeide Guds planer med Is
rael. Gud vil dømme alle de som motarbeider hans planer med Israel og
med jødene. «Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt og
jeg elsker deg, så gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt
liv.» (Es.43,3.)

Israel er GUDS DEMONSTRASJONSFOLK på flere måter:

a. Det profetiske ordet går i oppfyllelse i det som skjer med folket
og med landet.

b. Når folket gjør etter Guds vilje, blir det velsignet.

C. Når folket ikke gjør etter Guds vilje, blir det straffet.

d. Det som skjer med Israel er et forbilde for hedningenasjonene.

e. Gud har ikke gitt opp sine planer med folket og med landet.
Når han nå har gitt dem landet, og har begynt å føre folket til
bake til landet, så er dette et bevis på at han vil føre levningen av
folket tilbake til Israel, når tiden er inne til at det kan skje.

1 vår tid er jødene kommet tilbake til sitt land fra 140 nasjoner. Det har
bodd jøder i Israel i 4000 år- helt fira Abrahams tid. Mens befolkningen
på Jesu tid var ca.3 millioner, var den i 1800 10000, i 1990 70000, 1945
500000, i 1948 742000 og i dag 7150000. (1 dette tallet er det inkludert 1
millioner arabere og 425000 drusere. Disse har israelsk statsborgerskap.)

Mens jødene kom til Israel for mer enn 4000 år siden, kom de første
araberne til Israel først på 600-tallet etter Kristus. Fra denne tiden og fram
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til begynnelsen av dette århundrede var landet sunket ned dl en enorm &t-
dgdom og utarming. Det har vi mange uttalelser om. (Se min bok: Guds
løfter til kræl. s. 34.)

Israel ble i mellomkrigsdden lovet et hjemland i Israel. 11917 fikk vi den
såkalte Balfbur-deklarasjonen, som lovet jødene det området, som ble kalt
for Palestina. Det bestod av det gamle Israel og det som senere kom til å
hete Jordan. (Selve navnet Palestina er avledet av det romerske navnet Fe-
lestin, som kommer av navnet «filister». Filistrene stammer fra Kreta. De
slo seg ned på Israels kyst fira Gaza og til Joppe. (Amos 9,7.))

Jødene skulle få hele dette området. Araberne hadde fått opprette an
dre stater i mellomkrigsdden. Det gjaldt stater som Egypt» Syria, Irak og
Libanon.

Balfbur-deklarasjonen ble senere gjort til INTERNASJONAL LOV i og
med at Folkeforbundet tok den opp i sitt eget lovverk, men stormaktene
holdt ikke det som de hadde lovet. 11922 utskilte de 3-4 deler av dette
området til en ny stat: (Trans)Jordan. Israel stod igjen med et lite område,
som vi kan kalle for Rest-Israel. Dette området ble igjen delt i 2 i 1947 i
forbindelse med at F.N. bestemte med 33 mot 13 stemmer (10 stater unn
lot å stemme) at jødene kunne få sin egen stat, dersom de ønsket det. De
såkalte «palesrin-araberne» skulle få det resterende området til å opprette
sin egen stat. (Jeg skriver ordet «palestin-arabere» eller ordet «palesti
ner» i parantes fordi disse begrepene er kunstige og er blitt komponert i
den hensikt å ødelegge Isræl. «Palestinerne» hører med til «den arabiske
nasjonen».)

Den 14. mai ble staten Israel opprettet av den jødiske nasjonalforsamlin
gen. Araberne var ikke enig i denne avgjørelsen. Den 15. mai brøt det ut
krig mellom Isræl og 7 arabernasjoner. Det var 650000 jøder mot 60 mil
lioner arabere. Det var et UNDER at jødene greidde å vinne denne krigen.
Den^^te i 8 måneder. (Se min bok: Jødenes Konge Bind l,s.l67-174.)

Opprettelsen av staten Israel blir på arabisk hold kalt for «katastrofé-
dagen» (arabisk «al nakbah».) Den 15. mai blir feiret i hele den arabiske
verden som «katastrofedagen».

Jeg vil derimot kalle den 14.mai 1948 fi>r en av de viktigste dagene fi>r
Guds oppfyllelse av det profetiske ordet. Jeg vil sitere hva Elieser Berko-
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vitz har sagt om dette: «Gjenfødelsen av staten Israel er ÅPENBARING
I SAMTIDEN. Det er Guds stemme som taler ut av historien. Spesielt
har hendingene i 1967 en åpenbaringskvalitet som man ikke slipper unna.
Tilbakekomsten til landet må forståes både som historiske og som eskato
logiske hendelser. Tilbakekomsten er historiens motstykke til den troens
visshet at denne verden skal etableres som Guds kongerike. Hjemkomsten
til Sion er det ENDELIGE BEVIS på Guds nærvær i historien, og på hans
forutseende styring av meimeskene og verden.

I Auschwitz og i tidligere pogromer opplevde vi at Gud skjulte sitt an
sikt. I gjenfødelsen av staten Israel har vi sett et smil over Guds ansikt, og
det er nok for oss.»

Siden 1948 tid har vi hatt en rekke kriger i området. I krigen i 1967 tok
Israel tilbake Gamlebyen av Jerusalem, templet, Judea, Samaria, Gaza og
Golanhøydene. Dette er ikke okkuperte områder, men det er gjennerob-
rede områder- både i følge Guds ord og i følge Balfour-deklarasjonen. Jeg
vil sitere hva overrabbiner Goren uttalte om gjenerobringen av den gamle
bydel av Jerusalem: «Lovet være Herren! Lovet være Herrens tjenere! Lo
vet være Herrens navn! Ha tillit til Israels Herre, for Han er din styrke og
ditt skjold. Han har hørt dine bønner. Han er blitt din frelse. Takk Her
ren, for Han er god. Hans urokkelige kjærlighet varer evig. Vi har inntatt
Guds by. Vi går inn i DEN MESSIANSKE ÆRA FOR DET JØDISKE
FOLKET.» (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 1. Kapittel: Høvdingen
over Israels hærer, hvor jeg skriver utførlig om de 4 første krigene mellom
jødene og araberne.)

I september i året 2000 startet en ny konflikt mellom jødene og «pales
tinerne». Påskuddet fra palestinsk side til å begynne dette opprøret mot
Israel, var det forholdet at daværende statsminister Ariel Sharon besøkte

Tempelplassen. Dette besøket var for øvrig klarert av de palestinske myn
dighetene, slik at det var et «lovlig» besøk.

Dette opprøret mot den jødiske staten ble kalt for «intifadaen». Selve
ordet er arabisk, og det betyr «oppstand».

«Intifadaen» ble planlagt av «palestinerne» etter toppmøtet i New York
i 2000.1 dette møtet ble «palestinerne» lovet en stat i Israel av både stats
minister Barak og president Clinton. De skulle få 98 prosent av det land-
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området som de gjorde krav på. Yasser Arafat godtok ikke planen, for han
ønsker i det hele tatt ikke at Israel skal eksistere. (Terje Rød Larsen, som
var F.N.S talsmann i Midt-Østen, har i ettertid sagt om Yasser Ara&t at
HAN LØY HELE TIDEN. Det gikk ikke an å forholde seg til ham, for
det var ikke sant det som han sa. Han levde i grenselandet mellom virkelig
het og fantasi.

«Intifadaen», som startet i året 2000, varer ved like til denne dag. Det
blir ingen fred i Midt-Østen før selve Fredsfyrsten kommer, og folkene blir
Ham lydige.

I følge arabisk tankegang er det både naturstridig og mot Allahs vilje at
det er en sionistisk stat i Midt-Østen. Det som en gang er blitt erobret av
araberne, kan ikke eies av noe annet folk. Det er imot Allahs vilje. Dersom
ikke Allah får det tilbake, så er det et uttrykk for at jødenes Gud er sterkere
enn islams gud- og det er han også.

Araberne operer med 2 forskjellige uttrykk hva som gjelder landområ
der, og det er:

a. «Dar al Harb» og

b. «Daral Sallem».

Det første uttrykket betyr «krigens leir». Det er jødenes og de kristnes
område. Det andre utrykket betyr «fredens leir.» Dette er de islamske
områdene, og særlig gjelder det områdene i Nord-Afrika og Midt-Østen.
Islam tar ikke bare sikte på å beholde de landområdene som de engang
har hatt. Den tar sikte på verdensherredømme. Selve ordet «islam» betyr
« underkastelse ».

Den palestinske fåseplanen fra 1974 gjelder fortsatt, og den går ut på 3
forhold, og det er:

a. Å få opprettet en palestinsk stat.

b. Å fortsette krigen mot Israel fra dette området.

C. Å sette i gang en større krig for å utslette staten Israel.

Både Al Fatha, som er en del av PLO, og Hamas ønsker å utslette staten
Israel. De har forskjellig strategi men målet er det samme. Mens Al Fatha

150



Kapittel 8 - Guds planer med Israel og hedningenes motstand mot Guds planer

ønsker å holde seg til faseplanen fra 1974, ønsker Hamas å gå til en større
krig mot Israel med det samme, for å utslette staten Israel.

Av en eller annen merkelig grunn greier ikke Vestens politikere å gjen
nomskue dette renkespillet fra «palestinernes» side. De tror på deres løg
ner. Jeg kan ikke forstå annet en at det er en LØGNENS ÅND, som har
inntatt Vestens politikere, slik at de ikke greier å gjennomskue dette.

«Palestinerne» har forsøkt å svekke den jødiske tilknytningen til Israel på
følgende måter:

a. De hevder at det ikke har eksistert noen jødisk stat i Midt-Øs-
ten i gammel tid.

b* De hevder at det ikke har vært noe jødisk tempel i Jerusalem.

€• De hevder at Jesus og aposdene var arabere.

d. De hevder at «palestinerne» er etniske etterkommere av både
kanaanittene og filisterne i gammel tid.

Alt dette er løgn og historieforfalskning. De såkalte «palestinerne» er
arabere, som har bodd i Israel. De fleste av dem kom til Israel på 1920 og
1930 tallet. De flyttet til Israel da jødene begynte å skape arbeidsplasser
der i forbindelse med, at jødene dyrket opp landet.

«Palestinerne» hører dermed med til den store arabiske nasjonen, som
hersker over 21 stater fira Middelhavet til og med Irak. De har et landom
rådet på nesten 12 millioner kvadratkilometer, mens jødene har et område
på 27000 kvadratkilometer. Det utgjør 84 mål jord for hver araber, men
det utgjør 6,6 mål jord for hver jøde. Araberne har 13 ganger så meget jord
per innbygger som jødene. Striden om landområder kan derfor ikke være
det store problemet i Midt-Østen.

De såkalte «palestinerne» har en meget kort historie. De har ingen egen
religion eller språk. De har islam som religion, og de taler og skriver ara
bisk. De identifiserer seg med araberne og islam. (Yasser Ar^at var f.eks,
født i Egypt.)
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De bygger opp sin identitet stort sett på en ting, og det er krigene og ha
tet mot Israel. Det er en meget tvilsom måte å by^e opp et folks identitet
på hatet mot Guds folk og Guds planer med folket og landet.

Islam er hatets religion. £n arabisk kristenleder, Ralph, sa følgende om
Islam i avisen Norge IDag. nr.19.2002: «Løgn er en stor synd i islam. Det
er 3 unntak, og de er:

a. Løgn mot kvinner er tillatt.

b. Løgn under hellig krig (Jihad) er tillatt.

C. Løgn for å opprette en fred er tillatt.

I islam helliger målet midlet, og målet er å ustelle staten Israel. Det er der
for vanskelig å forholde seg til en slik etikk. Det er lov å lyge når det bare
tjener islams sak. Det er umulig for en, som har en annen praksis, tanke
gang og etikk, å forholde seg til et slikt etisk grunnlag. «De har gjort løgn
til sin tilflukt og svik til sitt skjul.» (£s.28,l 5.)

Araberne regner med 2 typer fred og 2 typer fredsavtaler. Det er de virke
lige avtaler, og det er de mindreverdige avtaler. De kalles for «hudna».
De siste skal bare holdes for en kort tid, og deretter kan de brytes. Disse
går tilbake til både Muhanuned og Saladin, som sloss mot korsfarerne.
De mindreverdige avtalene bør ikke vare mer enn 10 år. «Oslo-avtalen»
varte fra 1993-2000.

Yasser Arafat hadde aldri ment at Oslo-avtalen skulle vare eller holdes.

Han uttalte det allerede den 15.mai i 1993 i en tale til den palestinske lov
givende forsamlingen. I et intervju egyptisk TV fra 1998 sammenlignet
han seg både med Muhanuned og med Saladin og sa: «Den fredsavtalen,
som vi har undertegnet, er en «mindreverdig fred».

£tter Oslo-avtalens nedleggelse har det vært gjort mange forsøk på å fa
i stand lignende avtaler mellom jødene og «palestinerne», men det har
ikke lykkes. Akkurat nå er det «Veikartet for fred» som det arbeides med.
Denne kommer heller ikke til å lykkes, for «palestinerne» er ikke interes
sert i en varig fred med jødene, men de ønsker å ødelegge staten Israel.

Til tross for alle de forsøk som er blitt gjort, med å løse konflikten
mellom Israel og «palestinerne», så blir det ingen fred i Midt-Østen, for
verken «palestinerne», araberne eller muhammedanerne er interessert i
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fred. Israel ønsker fred, men de oppnår ikke denne freden, for deres naboer
ønsker å utslette staten og folket. I Tanach står det følgende om dette: «Ve
meg, at jeg lever som fremmed blant Mesek, at jeg bor ved Kedars telt.
Lenge nok har min sjel bodd blant dem som HATER FRED. Jeg er BARE
FRED, men når jeg taler, er de FERDIGE TIL KRIG.» (Sal. 120,5-7.)

Israel blir også kritisert for at de både forsvarer seg, og at de bygger på «ok
kupert» område. Det bor ca. 200000 jøder i Judea og Samaria. Dette er
ikke bare nye bosetninger, men det er også gamle bosetninger der. Jødene
har aldri inngått noen avtale verken med PLO eller andre «palestinske»

organisasjoner om at de ikke skal opprette bosetninger på en del av
disse områdene.

Målet for PLO og Hamas er at disse områdene skal være helt UTEN
JØDER. De skal være «judenffei». Dette begrepet kjenner vi til fra na
zitiden. Vi godtar ikke denne målsetningen, for vi vet hva den fører til. En
lignende målsetning førte til at 6 millioner jøder ble utryddet i Europa i
tidsrommet 1938 og til 1945.

Israel har en helt annen målsetning i forhold til «palestinerne». Staten
Israel har integrert 1 million «palestinere» innenfor sine grenser og gitt
dem jødisk statsborgerskap. Jødene ønsker å leve i fred med sine naboer.

Hvorfor lar de såkalte «kristne» nasjoner i Vesten seg lure og manipulere
av islam og araberne? Det er følgende svar på dette:

a. Når et menneske ikke vil tro sannheten, kommer det til å tro
løgnen. (2.Tess.2,9-ll.)

b. Det sekulariserte Vesten regner heller ikke med de åndelige rea
litetene som er lagt ned i tilværelsen. Det regner ikke med at
der er gode og onde åndsmakter i tilværelsen, som står bak både
hvert enkelt menneske og de ideologiske systemene og driver
dem fremover. Kommunister, sosialdemokrater og verdslige
humanister tror at de er alene i verden. De tror at de tar avgjø
relsene selv på et fritt grunnlag, og forstår ikke at de blir drevet
framover av demonene. Demonene har alltid vært imot Israel

og jødene.
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Når vi menneskene underslår Guds planer med Israel, så er det i sin yt
terste konesekvens hatet mot Gud som ligger til grunn for det. Når man
hater Israel, hater man både Gud og Jesus. H.D.Leuner har sagt følgende
om dette: «Hva man senere sammenfattet under begrepet «Auschwitz»,
var et bevis på at kristendommen kun er spindelvevstynt finer, under hvil
ken den vestlige verden - også i den 20. århtmdrede- skjuler sin avgudsdyr
kelse.»

Andre Scwartz-Barth har sagt: «De «kristne» sier de elsker ham (Jesus),
men jeg for min del tror at de avskyr ham uten å vite om det. Derfor tar de
korset i den andre ende og gjør et sverd av det og slår oss jødene med det.»

Det dummeste vi gjør i Vesten, er at vi undervurderer islam og dens ånde
lige kraft. Islam er ute etter verdensherredømme. «I dag skal vi ødelegge
«lørdagsfolket», og i morgen skal vi ødelegge «søndagsfolket» er et av
de slagordene som araberne benytter seg av. «Lørdagsfolket» er jødene,
og «Søndagsfolket» er Vestens nasjoner.

Hvorfor greier heller ikke den norske kirken og store deler av kristenfolket
å stå imot de usannhetene som rettes mot jødene og Guds planer med Is
rael? Dette skyldes den såkalte «erstatningsteologien». Den går ut på at
Gud har oppgitt sine planer med Israel, og at han har overført dem til kir
ken. Denne utviklingen begynte på 300-t^et og har fortsatt firam til i dag.
Hvor mye sterkere hadde ikke både kirken og Israel ha stått, om teologene
hadde hevdet det, som Bibelen sier om disse ting?

Den offisielle kirken mener stort sett at det profetiske ordet fikk en for
andret betydning, daJesus kom. Teologene kaller det for «Kristus-transfor-
masjonen». Det betyr at Jesus forandret Guds løfter til jødene til å gjelde
den kristne menigheten. Israel ble til kirken. «1000 års-riket» ble det sam
me som kirkens tid. De baserer denne vurderingen på blant annet følgende
Skrift-ord: «for så mange som Guds løfter er, i ham (i Jesus) har de sitt ja.
Derfor far de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss.» (2.Kor.l,20.)

De fleste teologene mener at da Jesus kom, fikk løftene til Israel en foran
dret betydning. Professor Oskar Skarsaune skrev følgende om dette i sitt
studiehefte: Hvordan forstå Bibelens endetidsprofetier? s.34: «Så langt
jeg kan se, finnes det knapt noe sentralt profetisk motiv i G.T, som ikke
taes opp i N.T. og der det gjennomgår denne dyptgripende NYTOLK-
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NINGEN. Det er så å si en transformasjon (omforming). La oss kalle den
«Kristus-transformasjonen ».

Dette er et LAVMÅL av fortolkning av bibelsk profeti. Profetiene om
Guds planer med Israel og jødene skal forståes slik som de er skrevet ned.
De er heller ikke overtatt av kirken.

Israel fører en rettferdig kamp for å overleve. Det er en kamp mot terror,
som også Vesten skulle ha støttet fiillt ut, men den gjør ikke det. Den ser
ikke at Israels kamp er vår kamp. Israel blir kritisert uansett hva de gjør. Jeg
for min del vil ikke være med på denne usakelige og uriktige kritikken. Jeg
vil protestere mot det som er galt. Jeg vil ha min åndelige integritet i orden.

Det blir ingen fred verden før «Fredsfyrsten kommer og folkene blir ham
lydige.» (l.Mos.49,I0.) Vi skal arbeide for fred, men vi må arbeide på et
riktig grunnlag, og det er det jødiske og det kristne grunnlaget. Vi skal
hevde det som Bibelen sier, og den sier at inntil enden er det krig og ikke
fred, men det skal komme en tid da freden skal bre seg over hele verden,
som vannet dekker havets bunn». «Ingen skal gjøre noe ondt og ingen
ødelegge noe på hele mitt hellige berg, for jorden er full av Herrens kunn
skap, likesom vannet dekker havets bunn.» (Es. 11,9.)

Den sier videre at det bare er gjennom Israels Messias, som er Jesus fra
Nasaret, at det kan skapes fred i verden. Han er den SENTRALE PER
SONEN i verdenshistorien, som i grunnen alt dreier seg om, for han er
både Gud og menneske i en og samme person.

Gud kommer til å gjennomføre sine planer med Israel og jødene. Når ver
den ikke frivillig vil underkaste seg dette, vil Gud tvinge dem inn i det.

Vi ser fram til at fredstiden kan komme, men før det skjer, så går verden
inn i den forferdligste tiden, som den har opplevd. Gud må renske ut det
som er galt. Vi skal begynne på nytt igjen, og da skal verden baseres på det
som Bibelen sier om Guds planer med Israel. (Se mine bøker: Jesu Gjen
komst. Bind 1-5, hvor jeg skriver mye om selve endetiden.)

Tingvoll den 01.06.2002 og den 03.05.2007
Oskar Sdin Indergaard
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Kampen mellom Israel
og «palestin-araberne»

pyH elt fra staten Israel ble opprettet i 1948 har det vært krig og uroligheter
yTJi Midt-Østen mellom jøder og arabere. Vi kan nevne krigene i 1948,
1956,1967 og 1973. Disse blir kalt for henholdsvis « Frigjøringskrigen »,
«Suez-krigen», «6-dagerskrigen» og «Yom Kippur-krigen». Israel har
gjennom disse krigene greidd å forsvare seg og utvide sitt landområde.

Det har også i løpet av denne tiden, fra 1948 og fram til i dag, vært gjort
en rekke forsøk på å få til fred i området, uten at dette har lykkes.

Så er det store spørsmålet: Ønsker araberne og de såkalte «palestin-
araberne» å skape fred med jødene. Svaret på dette er: Nei. De ønsker
å utslette både Israel og de vestlige nasjonene, som har jødedommen og
kristendommen som sitt åndelige fundament. De ønsker å nedkjempe alle
land og nasjoner som ikke har islam som sitt åndelige fundament. Dette er
nedfelt i arabernes hellige bok Koranen.

Koranen oppfordrer alle arabere og andre tilhengere av islam å kjempe mot
de vantroe til den siste av dem er utryddet. De vantroe er først og fremt jø
der og kristne. Vi skal i det følgende bare nevne et vers fra Koranen som
viser at dette er riktig. «Og bekjemp dem inntil det IKKE FINNES flere
Fitnah (vantroe og tilbedere av andre enn Allah) og tilbedelsen er for Al
lah alene. Men hvis de ikke holder opp, la det ikke bli noen overtredelse
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bortsett fra mot As-Zatimun (flergudsdyrkere og syndere).» (Sura Al-
Baquara. 2,193.)

De, som dør i kampen for Allahs sak, blir lovet vin, kjøtt og 72 vakre
kvinner når de kommer til paradiset. «Spis og drikk med glede på grunn
av hva du pleide å gjøre. De (martyrene) vil lene seg tilbake på troner satt
opp i rekker. Og Vi (Allah og Muhammed) skal vie dem til Hur (vakre
kvinner) med store vakre øyne. Og Vi skal skaffe dem frukt og kjøtt slik de
måtte ønske.» (Sura At-Tur. 52,17 og 17,20,22.)

« Hager og vingårder og unge jomfruer med utviklede bryst og lik alder
og et fult beger med vin.» (Sure An-Naba. 78,32-34.)

På bakgrunn av slike utsagn er det ikke vanskelig å forstå at det er man
ge arabere, som ønsker å gi sitt liv for islams sak i kampen mot de vantroe.

Islam deler verden i 2 deler. Den første del er «Dar Al Harb. Det er «kri

gens leir». Dette er jødenes og de kristnes områder. Den andre del er
«Dar Al-Sallam». Det «fredens leir», hvor muslimene lever. Målet er å

utrydde «Dar Al Harb» og opprette et islamittisk verdensrike.
Den som ikke kjenner Koranens innhold, kjenner heller ikke til hvilke

planer araberne har både overfor Israel og den øvrige verden.
11974 vedtok Det Palestinske Nasjonalrådet den såkalte faseplanen for

å ødele^e Israel. Den gikk ut på 3 faser. Fase nr. 1: Opprettelse av en pa
lestinsk stat. Fase nr. 2: Bruk av den palestinske staten til å fortsette krigen
mot Israel. Fase 3: Sette i verk en større krig, for å utslette Israel. Dette er
denne planen som «palestin-araberne» arbeider etter for å utslette Israel.

Jødene er klar over dette. De har fått merke dette i altfor stor grad i sin
korte historie fra 1948 og fram til i dag. Verdenssamfunnet og de forskjel
lige internasjonale organisasjonene er ikke klar over den store faren som
islam representerer. Dette gjelder også det store flertall av norske politi
kere. Det gjelder også de «kristne» politikerne. De tør ikke å regne med
hva Bibelen sier om hatet mot jødene og Guds planer med landet og med
folket. Bibelen gjelder dessverre ikke i den internasjonale politikken enda
den forteller oss om det som skal skje i framtiden.

På bakgrunn av det som jeg har skrevet ovenfor, ser vi at det ikke nytter
å arbeide for fred i Midt-Østen gjennom de vanlige kanalene. Verdens
samfunnet tror at dersom jødene gir fra seg tilstrekkelig med land i Midt-
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Østen, så vil det bli fred, men dette er ikke tilfellet. PLO og Hamas kunne
forlengst ba hatt sin egen stat i Midt-Østen dersom de hadde ønsket det,
men det er ikke det de er ute etter. De er ute etter å ødelegge staten Israel
og utslette og jage bort den jødiske nasjonen, for den hører ikke med til
« Dar Al-Sallam ».

Verdenssamfunnet tror også at denne konflikten kan bli løst gjennom
forhandlinger. Det er også en gal vurderingen. Fra palestinsk side er for
handlinger bare et påskudd til å svekke staten Israel, for på et senere tids
punkt å gå til nytt angrep på jødene.

Dessuten er dette en kamp mellom to åndssystemer. Det er en kamp mel
lom islam på den ene siden og jødedom-kristendom på den andre siden.
Det er ikke bare en kamp om landområder, men det er også en kamp på
det åndelige planet. Det er en kamp mellom den enste sanne Gud og hans
hovedmotstander, som er satan. Denne kampen vi tilspisse seg nå i endens
tid, og den vil få et klimaks ved Harmageddon. «Og han Gud) samlet dem
(sine motstandere) på det sted som på hebraisk heter Harmageddon.»
(Joh.Åp.I6,Ié.)

Dersom vi ikke er klar over det som jeg har skissert ovenfor, forstår
vi ikke konflikten mellom jøder og arabere. Den kan ikke løses på van
lig måte. Den kan bare løses på det grunnlaget som Bibelen skisserer, og
den sier at det bare er gjennom troen på Jesus Kristus, at denne konflikten
kan få sin avslutning. I og med at den tiden ikke er kommet enda, at både
jødene og hedningene ikke vil underkaste seg Jesus, så blir det ikke fred i
verden på nåværende tidspunkt.

Tingvoll den 06.04.2002 og den 03.04.2007
Oskar 8din Indergaard
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Norske media

må be Israel om tilgivelse

er tiden kommet til at alle som har ført galt vitnesbyrd mot Israel i
(Iliade senere år, må omvende seg fra sine onde gjerninger og be om tilgi
velse. Dette gjelder både norske media, lokalt som sentralt, norske politi
kere og andre som har ført usann tale om Israel. Dersom dette ikke skjer,
øker vi vår skyld ovenfor Gud, for vi må huske på at Israel er Guds folk og
Guds øyenesten på en spesiell måte.

Bibelen sier at din tale skal være: «ja, ja» eller «nei, nei.» (Mat.5,37.)
Dette betyr ikke at vi ikke skal bruke ord, når vi taler eller skriver, men
det betyr at det som vi sier, skal være så korrekt at vi kan svare «ja» eller
« nei» på det, som er sagt, når vi skal stå til rette angående sannhetsgraden
i våre utsagn.

Vi behøver ikke å være redd for sannheten. Den vil bestandig overleve og
komme for en dag. Løgnen derimot vil bestandig ha en kortvarig tid. Et
ter en tid blir den avslørt, og den som har formidlet løgn, må stå til rette
både ovenfor samfunnet og Gud. Dersom løgnen ikke blir rettet opp i li
vet, så følger den med oss inn i evigheten. Bibelen sier at noen gjerninger
følger med menneskene til dommen, mens andre gjerninger følger et
ter dem til dommen på den store dagen, da alt det som er skjult, skal bli
åpenbart- enten det er tanker, ord, vurderinger, uttalelser eller gjerninger.
(2.Tess.5,24.)
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Hva som gjelder media eller mennesker, kan man ikke skjule seg bak
det faktumet at man bare gjentar det, som andre har sagt, eller det som
de store avisene eller nyhetsbyråene har sendt ut. En er selv ansvarlig for
det som en har satt sitt navn under og formidlet videre, og en kan ikke
unnskylde seg med at en ikke visste bedre, og at en har benyttet seg av
andrehånds kilder.

Dette gjelder så mye mer nå når sannheten om Midt- Østen konflikten
begynner å komme fram over alt og bli åpenbar. Det viser seg at Yasser
Arafat har samarbeidet med de palestinske terroristene og betalt dem 9
millioner dollar, for at de skulle sprenge jødiske kvinner og barn i luften.
Dette er penger som er kommet fra EU landene. Det er også blitt brukt
norske penger til dette skitne arbeidet.

Yasser Arafat bør være ferdig i palestinsk politikk. Hvordan kan en som
gir seg ut for å arbeide for fred, og som likevel arbeider for ufred, kunne ha
tillit blant jødene og i verdenssamfunnet? Det skal normalt ikke gå an at
en som bedrar deg bak din rygg, likevel kan være din venn.

Etter Israels opprenskningsaksjoner i den siste tiden mot de forskjel
lige terrorgrupper i Israel, er det nå kommet fram over 1000 dokumenter
som avdekker alt dette. Den som ønsker det, kan selv sette seg inn i dette
materialet.

De, som har vært med på å spre gal informasjon om Israel, må derfor, der
som de skal ha sin åndelige integritet i orden, stå offentlig fram og be Israel
om tilgivelse for dette. Dersom de ikke gjør det, har de mistet sin åndelige
integritet og er på full fart mot Guds dom.

Hvordan har det seg, at en del mennesker gjennom lengre tid har hatt
ANDRE VURDERINGER enn de, som er kommet fram i media og i de
aller fleste avisene? En av grunnene til det er det forholdet at vi har skaf
fet oss ALTERNATIVE KUNNSKAPER. Dersom en ønsker å omvende

seg og få korrekte opplysninger om striden mellom Israel og «palestin-
araberne», kan ikke bare høre på NRK, TV2 og lese de vanlige avisene.
En må skaffe seg aviser og blader som holder fram det, som er sant i denne
konflikten. Slike blader er for eksempel: Dagen, Norge I Dag, Magazinet,
Karmel-Israel Nytt, Israels Røst, Evangelisten, Ordet og Israel, Exodus
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Nord, Hjelp Jødene Hjem, Et Ord Fra Jerusalem, BKI-Nytt, Korsets Seier
og Troens Bevis.

Tingvoll den 11.05.2002 og den 03.04.2007
Oskar Sdin Indergaard
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Utdanningsforbundet, Intifadaen,
Palestina, Muren og Irak

Pen 28.09 i 2004 hadde Utdanningsforbundet en markering i flere nor
ske byer der sentrale personer i denne organisasjonen demonstrerte

for 4 års-dagen for Intifadaen, mot krigen i Irak, mot Israels okkupasjon
av «Palestina» og mot bygging av Muren.
Som medlem av Utdanningsforbundet protesterer jeg på det STER

KESTE mot denne demonstrasjonen.
For det første skal ikke denne organisasjonen beskjeftige seg med po

litiske markeringer av denne typen. Den skal drive med faglig arbeid, for
den er en fagforening, som har over 134000 medlemmer.

For det andre skal den representere det synet som medlemmene har på
de forskjellige problemstillingene. Jeg vil tro at mange av medlemmene er
imot denne demonstrasjonen.

For det tredje er det UHELDIG å blande krigen i Irak samen nxed «kri
gen» mellom Israel og «palestin-araberne». Dette er to Forskjellige pro
blemkomplekser, som ikke skal blandes sammen. De er for ulike til det,
men dersom Utdanningsforbundet ikke er i stand til å se disse forskjellene,
så blir det naturlig for ledelsen av denne organisasjonen å blande disse to
konfliktene sammen. Dette punktet har med kunnskaper og vurdering å
gjøre eller mangel på dette.
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For det §erde er det ingen stat som per i dag heter «Palestina». Dette
har med kunnskaper å gjøre på samme måten som punktet ovenfor. Det
området, som både bestod av Jordan og Israel, ble av engelskmennene kalt
for Palestina. Det opphørte å eksistere i 1922 da Jordan ble utskilt fra Pa
lestina som egen stat.

For det femte går det ikke an å være for Intifadaen og imot Muren på samme
tid. Det første går ut på å myrde jødene og ødelegge staten Israel, mens det
andre går ut på beskytte de jødiske borgerne mot angrep fra Intifadaen.

PLO og Hamas er ikke interessert i at staten Israel skal eksistere. Mens
Hamas sier dette rett ut, representerer PLO en litt annen politikk. Den
ønsker å svekke Israel over tid, men det endelige målet er utryddelsen av
jødene og Israel.
PLO og de såkalte «palestin-araberne» kunne ha hatt sin stat i året

2000. I dette året ble de tilbudt en egen stat av statsminister Ehud Ba-
rak. Den utgjorde 98 av de territoriale krav, som de hadde. Yasser Arafat
avslo dette tilbudet til den amerikanske presidenten Bill Clintons store
forbauselse. Han har i ettertid sagt at Yasser Arafat hadde gjort ham til en
FIASKO som politiker, for Clinton hadde lagt hele sin prestige i at dette
skulle lykkes.

Yasser Arafat er nå så ettertrykkelig avslørt av store deler av verdenssam
funnet at nå må venstresiden i norsk politikk også begynne å forstå, at han
ikke er ute etter å fremme «palestin-arabernes» sak, men at han sammen
med en del andre, er ute etter å ødelegge staten Israel og underslå økono
miske midler, som de kan bruke på seg selv.

Amerika har for lengst slått hånden av Yasser Arafat. PLO og Yasser
Arafat etterforskes nå av EU for at de har underslått 5 milliarder kroner.

Naive norske representanter fra Det Norske Utenriksdepartementet
har sagt at de mange millioner kroner, som Norge har gitt til PLO, ikke
har gått til krigen mot Israel, men til fredelige formål. Den som er godtro
ende nok, kan tro det.

I 2007 har igjen Den norske regjeringen bevilget 60 millioner kroner til
den palestinske regjerningen og det til tross for at Hamas, som utgjør den
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største fraksjonen i regjerningen, ikke ønsker å anerkjenne staten Israel,
men har uttalt gang på gang at den går inn for å ødelegge staten Israel.

I tillegg til dette utkjemper Hamas og PLO nå en blodig borgerkrig i
Gaza.

Hamas er blitt definert som en terrorristorganisasjon både av USA og
av EU. Dette bryr Den norske regjerningen seg ikke om, men bevilger pen
ger til denne regjeringen. På denne måten bryter Den norske regjerningen
internasjonale lover, som den selv har underskrevet, og som sier, at det ikke
er lov å støtte en terrororganisasjon, og at en stat har rett på å få leve i fred
bak sikre grener.)

«Palestin-araberne» har ingen ting å oppnå i samarbeidet med PLO og
Hamas. Dersom de ønsker å oppnå noe, må de samarbeide med jødene.
Jødene er villige til å gi dem en stat, men først må Intifadaen opphøre. Det
er ikke så vanskelig å forstå det.

Hva som gjelder byggingen av Muren eller Gjerdet, som den heller burde
være kalt, for Muren utgjør bare en liten del av gjerdet, så er dette et forsøk
fra jødenes side på å beskytte sitt land og sitt folk. Det er en regjerings pri
mære oppgave å forsvare innbyggerne i staten. Dersom den ikke gjør det,
har den ikke gjort jobben sin.

Det er videre forskjell på Intifadaen og Gjerdet. Intifadaen går ut på å
myrde sivile og barn, og Gjerdet går ut på å forsvare kvinner og barn.

Etter som jeg ser det, er problemstillingene i Midt-Østen konflikten nær
mest snudd på hodet. Det som er rett, er blitt gjort til galt, og det som er
galt, er blitt gjort til rett. Det har skjedd før i Europa at løgnen er blitt
gjort til sannhet. Nazistene greidde å utrydde 6 millioner jøder.

Men det er en ting som det ikke går an å utrydde, og det er SANNHE
TEN, selv om den kan ha sin STORE PRIS. Sannheten kom også fram
etter andre verdenskrigen, men prisen var livene til 6 millioner jøder samt
slavere, russere, sigøynere og andre folkeslag.

På grunn av en gal og misvisende vurdering av de politiske forholdene i
Midt-Østen nærmer vi oss stadig vekk en nytt «Holocaust». Selve ordet
betyr «Det store brennofferet». Mange i Vesten har ikke lært noe av his-
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terien, og historien er den at verden ikke kan elske Guds folk og Guds
ordninger.

Dessuten har vi det så godt rent materielt sett at vi ikke bryr oss om at
jødene lider, og at de er utsatt for en GEDIGEN LØGNPROPAGAN
DA. Det er ikke bare jødene som lider. «Palestin-araberne» gjør det også.
Likegyldigheten er den største fienden som sannheten har. Likegyldighe
ten og løgnen er brødre på jorden.

Denne konflikten mellom Israel og PLO og Hamas har også et bibelsk as
pekt, som jeg ikke rekker å utdype i en kort artikkel. Vi vet at Gud har lovet
jødene Israel og et større landområde i Midt-Østen. (LMos.12.) Dette bør
teologene, prestene, forkynnerne og de kristne politikerne ta fatt i og for
telle både Utdanningsforbundet og andre hva Bibelen sier om dette.

Vi må takke Gud for opprettelsen av staten Israel, for i det ligger DEN
ENESTE REDNINGEN for verden. Jesus, som er jødenes Messias, skal
komme tilbake til Israel og opprette et FREDSRIKE der. (Se mine bøker:
Jesu Gjenkomst. Bind 1-5.)

Med denne demonstrasjonen har Utdanningsforbundet ikke bare gitt
seg ut på en politisk vurdering, som er gal. Det har også begitt seg inn på et
åndelig område, som det ikke har kunnskaper om. Dette er ikke fagkamp,
men det er ÅNDSKAMP.

Tingvoll den 07.10.2004 og 15.06.2007
Oskar 6din Indergaard
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Støtt Staten Israel

' tåten Israel ble opprettet av Gud i gammel tid. Abraham fikk det løftet
'av Gud at Gud ville før ham ut av hedenskapet i Mesopotamia (Irak)

og gi ham og hans folk et nytt land- landet Israel. (1 .Mos. 12,7.)
På et senere tidspunkt fikk Abraham løfter fra Gud om et enda

større landområde i Midt-Østen- fra Middelhavet og til elven Eufrat.
(I.Mos. 15,18. (Dette burde teologene lære sine menigheter.) Dette land
området skal jødene fa administrere en gang i framtiden. I mellomtiden
far de greie seg med det landområdet som de nå har, og som de har forsvart
i en rekke kriger fra 1948 av.

I løpet av året 70 og årene 132-135 ble store deler av den jødiske be
folkningen i Israel sendt ut av Israel av romerne. Jødene ble sendt ut i den
store landflyktigheten. I året 1800 var det bare 10000 jøder i Israel, og
landet var i en sørgelig forfatning.

I følge Balfour-deklarasjonen av 1917 fikk jødene løfte om en stat i Midt
østen. Denne staten skulle omfatte både Israel og Jordan. Dette området
ble kalt «Palestina». Balfour-deklarasjonen ble senere en del av Folkeret
ten. I 1922 ble dette området delt opp i to stater, og det var Israel og Jor
dan. Folkeforbundet brøt dermed sin egen Folkerett.

Det er ikke de mange resolusjoner i F.N. som er gjeldene folkerett, men
i denne konflikten er innholdet i Balfour-deklarasjonen folkerett. At F.N.
har fordømt Israel i en rekke resolusjoner, er ikke noe merkelig, for mange
av medlemsstatene i F.N. er både antisionistiske og antisemittiske.
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11947 ble det, som var igjen av Israel, delt opp i to landområder, og det
var Israel, og det som nå etter hvert har fått navnet «Palestina».

Fra 1948 av har Israel vært innblandet i en rekke kriger mot sine naboland,
som hele tiden har vært fiender av opprettelsen av staten Israel. I følge is
lamsk tankegang kan ikke et område som en gang har vært under okkupa
sjon av islam, bli en selvstendig stat som ikke er tilsluttet islam. (Israel har
vært en del av Det Ottomanske Riket.)

Ut ifra islamsk tankegang er opprettelsen av staten Israel en umulig
het, for islamistene tror at Allah og islam er den sterkeste makten i verden,
men det er de ikke. Det er en makt som er sterkere, og det er jødenes og de
kristnes Gud. Gud har på en spesiell måte lagt ned sine planer i Israel og i
jødene, og de kommer han til å gjennomføre.

Det er ikke sant at jødene ikke har forsøkt å skape fred i Midt-Østen. De
har gang på gang tilbudt araberne fred, men hver gang er de blitt avvist.
Siste gang dette skjedde, var høsten i 2005. Da tvangsflyttet de jødiske
myndighetene 9000 jøder fira Gaza, for at de såkalte «palestin-araberne»
skulle få dette landområdet. Nå er det bare kaos og uro i dette området.
Det blir også brukt til skyte raketter inn i Israel.

Jødene har også gitt fra seg Sinai-halvøya to ganger til Egypt. De har
også gitt fra seg flere byer og området i Judea og Samaria til araberne, men
uansett hvor mye de gir til araberne, så vil disse aldri bli fornøyd. Det enes
te, de er fornøyd med, er en utradering av staten Israel, og at de fleste jøder
enten blir myrdet eller må flytte ut av sitt land.

Det, som jeg har skrevet ovenfor, er en del fakta om denne konflikten, men
til min store forundring ser jeg at det er mange mennesker, som oppfatter
dette på en helt annen måte. De påstår at Israel har tatt land fra «palestin-
arberne», men det er ikke rett. De landområdene som de har tatt, er ikke
erobrede områder, men de er BEFRIDDE OMRÅDER.

Jødene har erobret disse landområdene ved en rekke kriger. I følge Fol
keretten er det lov å forsvare seg mot en ytre fiende. Det er også lov å be
holde land som er tatt i en forsvarskrig, når dette er nødvendig for å sikre
staten trygge grenser mot en aggressiv nabostat.

Israel kan ikke gi tilbake til araberne de landområdene som de har vun
net i en krig, for så å ta dem tilbake i en ny krig. Dette blir en helt uvanlig

170



Kapittel 12 - Støtt staten Israel

måte å føre krig på. Det er ikke slik internasjonal politikk fimgerer, men
en fred og en eventuell tilbakegivelse av land skjer gjennom en fredsavtale
mellom de krigførende landene.

Sannheten er den at uansett hvor mange byer og hvor mye landområde
jødene gir araberne, så blir de ikke fornøyd. Dette er ikke en kamp om
landområder, men det er EN ÅNDSKAMP mellom jødenes Yhvh og
arabernes Allah. Denne kampen vil føre fram til Harmageddon. (Joh.
Ap.l6,16.)

At store deler av den arabiske befolkningen lider, det er rett, men de
lidelsene som de har, er ikke påført dem av jødene, men av de arabiske le
derne og islam, som krever en utslettelse av staten Israel. Det er de arabiske
nabostatene som har startet krigene eller provosert dem fram.

Dersom araberne hadde villet samarbeide med jødene i Midt-Østen,
hadde dette vært en stor fordel og velsignelse for begge partene, men dette
er på nåværende tidspunkt en umulighet. Dette er også det dilemmaet som
de mange fredsorganisasjonene kjemper imot.

Araberne har heller ikke gjort noe med de mange arabiske flyktningene
som ennå lever i flyktningeleirene, og det til tross for at både EN. og Israel
har tilbudt å være med på å løse dette problemet. Araberne ønsker å bruke
disse menneskene som et press mot Israel.

Israel blir også kritisert for at det forsvarer sine innbyggere mot ter
rorisme fra arabernes side. I den kampen har de måttet bygge et gjerde
mellom seg og araberne. Dette gjerdet har ført til store problemer for de
arabiske bøndene som i mange tilfelle bor på den ene siden av muren, og
som har sine jorder på den andre siden. Dette gjerdet også ført til store
problemer for de araberne som har sitt arbeid i Israel.

Byggingen av dette gjerdet har ført til at antall terrorhandlinger mot
Israel har gått ned med ca.90 prosent. Det er en av statens oppgaver å for
svare sine innbyggere fra fiendtlige stater. Betyr ikke dette noe for de som
kritiserer Israel for byggingen av dette gjerdet?

Vi vet at det er flere politiske partier og organisasjoner i Norge som ønsker
å boikotte jødiske forbruksvarer. Hvorfor ønsker ikke disse organisasjo
nene å boikotte alle produkter som kommer fra Israel? Svaret er at vi har
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bruk for den høyteknologien, som kommer fra Israel. Her ser vi hulheten i
denne boikotten. Det som er livsviktig for oss, det boikotter vi ikke.

Det er bra at det er engasjerte mennesker i Norge, som støtter «pales-
tin-araberne». Det gjør også undertegnede, men denne støtten skal ikke
skje på bekostning av jødene. De har lidt nok.

En må kunne kreve at de som støtter «palestin-araberne», vurderer
alle sidene ved denne konflikten og ikke ensidig støtter «palstin-araber-
ne». Det er ingen som er tjent med ensidighet.

Det er en ÅNDELIG GIFT i verden som heter antisionisme og antisemit
tisme. Når man ensidig støtter «palestin-araberne» i denne konflikten og
ikke ser helheten i den, står man i fare for å bli en talsmann for hatet mot
jødene. Det er på frammarsj i verden i dag.

Det er også mennesker i Norge som positivt ønsker, at den antisemit
tiske ånd igjen skal få innpass i vårt land. Den har vært her før, og vi ønsker
ikke at den skal komme tilbake.

Når vi protesterer mot boikotten av Israel og kjøper israelske varer,
oppnår vi følgende:

^ Vi får del i Guds velsignelse, for den som velsigner Israel, vil Gud
velsigne.

0 Vi støtter staten Israel.

0 Vi støtter fredsbevegelsen i Israel.

^ Vi støtter de 1 million arabere som bor i staten Israel.

^ Vi støtter de araberne som ikke bor i Israel, men som har sitt arbeid
i Israel.

^ Vi motarbeider antisemittismen.

Tingvoll den 17.01.2006og den 05.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Israel har rett til å forsvare seg

||R^et er ikke noe nytt at Israel er i krig med sine nabostater. Dette skjed-
liU/de både i 1948, 1956, 1967, 1973 og i 1982-2000 (de forskjellige
krigene i Libanon). Etter den tid har det vært militære aksjoner og trefnin
ger mellom den jødiske hæren og forskjellige militære grupperinger både
på Vestbredden, i Gaza, i Jordan og i Libanon.

Det er ikke riktig at krigen mot HizboUa, som betyr «Allahs parti»,
begynte med at Hizbolla den 12.07 i 2006 gikk til angrep på Israel og
drepte 8 og tok til fange 2 soldater. Den har pågått i lengre tid. Hizbolla,
som har en hær på 10000 mann, har over 200 utskytningsramper for ra
ketter i Libanon. De har skutt hundrevis av raketter inn over israelsk ter

ritorium. Dette har vi ikke fatt vite noe særlig om i de norske medier, som
stort sett er antijødiske.

Det er derfor ikke sant det som en fransk dame uttalte på NRK den
19.07.2006, at Israel ikke kunne bombe et helt folk bare på grunn av 2
bortførte soldater. Når en argumenterer på denne måten, viser en bare hvor
lite en har forstått av konflikten, og hvor lite kunnskaper en har om den.

Det er ikke Israel som er skyld i konflikten, men det er Hizbolla og den
libanesiske regjerningen, som har godtatt at Hizbolla har fatt lov å bygge
opp sitt eget forsvar i en annen stat. Den libanesiske regjerninger burde ha
satt en stopper for dette for lenge siden, men i og med at den samarbeider
med Hizbolla om utryddelsen av Israel, så er den selv medansvarlig for
Hizbollas angrep på Israel.
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Hizbolla ble dannet av Revolusjonsgarden i Iran i 1982. Det er en
sjiamuslimsk terrororganisasjon, som regner seg selv som arvtager etter
ayatolla Kohmeini. Den har samarbeid både med Al Qaida, Iran, Syria og
Libanon. Alle disse har det samme målet, og det går ut på å tilintetgjøre
Israel og drepe eller sende alle jøder ut av Israel.

Hva som gjelder det store omfanget som denne konflikten har fått, så er
jødene blitt sterkt kritisert for at de ødelegger mye av infrastrukturen i
Libanon, men jeg har en forståelse for at de gjør det. De vil ødelegge både
Hizbolla og uskadeliggjøre Libanon, som har vært det geografiske utgangs
punktet for disse angrepene. De vil hindre at Hizbolla trekker seg inn i de
libanesiske byene med sitt krigsutstyr og gjemmer seg blant sivilbefolknin
gen, for på et senere tidspunkt å bygge opp igjen de våpenstillingene, som
nå er ødelagt av Israel.

Dessuten har Israel villet sende kraftige signaler til både Iran og Syria
om at Israel ikke kan sitte med hendene i fanget og se på at deres fiender
legger opp planer om å ødelegge Israel. Det er internasjonal rett at et land
har rett til å forsvare seg.

Hva som gjelder den menneskelige tragedien ved en krig, så er den for
ferdelig. Dette gjelder alle kriger, og dette har ikke minst Israel fått erfare.

Ved siden av selve krigen og bakgrunnen for den, så har undertegnede
merket seg 3 forhold, og de er:

a. De som har kritisert Israel på et tidlig tidspunkt i denne kon
flikten, har ikke fått med seg alle fakta, eller de har underslått
fakta. Det kan være litt lurt å vente til en får litt større kunnska

per om en konflikt. En skal ikke bare kritisere Israel fordi det er
vanlig å gjøre det.

b. Mange av de intervjuene som er blitt gitt, og mange av de kom
mentarene som er kommet fram om konflikten, har vært bemer

kelsesverdig balansert. Til og med konsekvente Israel-hatere har
balansert sine uttalelser. Vi får håpe at dette er en trend og ikke
bare en engangshendelse.

C. Til og med mange av de arabiske lederne i forskjellige arabiske
land har selv uttalt seg negativt om Hizbollas angrep på Israel.
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De har beskrevet dette som en eventyrpolitikk, som kan kaste
hele regionen ut i en større krig. Sannheten er ikke at de er redd
for en krig, for de ønsker alle sammen at Israel skal bli ødelagt,
men de redd for sin egen makt. De ønsker ikke at deres egne
land skal bli underlagt den islamske fundamentalismen.

Det er ikke «palestin- araberne» eller andre folkeslag i Midt-Østen som
er Israels fiender i dette dramaet, for de er selv undertrykt av sine egne
ledere, men det er den islamske fundamentalismen, som har sitt utgangs
punkt i Koranen og de fundamentalistiske islamske skriftene. Vi vet hva
islamsk fundamentalisme går ut på, og det er å få opprettet en islamsk ene
veldig stat i hele verden. Dette ser og forstår Israel, og vi bør takke jødene
for at de tar opp kampen mot islam. Det mange ikke ser og ikke forstår er
at Israels kamp for demokrati og frihet, ikke bare er deres kamp, men det
er også vår kamp.

Tingvoll den 20.07.2006og den 05.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 14

En kritisk vurdering av
Jostein Gaarders kronikk:
«Guds utvalgte folk»

' om de fleste kjenner til, stod denne kronikken i Aftenposten den 5-08
P2006. Innholdet i kronikken har voldt voldsomme reaksjoner- både i

Norge og i udandet. De fleste har vært imot enten hele artikkelen eller de
ler av den, men det overraskende er at det også er mange, som har godt god
for hele innholdet i artikkelen. Kronikken er i seg selv både antisionistisk
og antisemittistisk (i betydningen antijødisk) og fører helt sikkert til økt
jødehat. Den er nå oversatt og spredd til mange arabiske land. Den spren
ger alle grenser for saklighet.
Da Gaarder har trukket seg fra debatten, kan jeg ikke stille noen spørs

mål til ham, men jeg skal kommentere en del av innholdet i artikkelen.

Gaarder anerkjenner staten Israel av 1948, men ikke staten av 1967. Det er
en inkonsekvens å anerkjenne staten Israel av 1948 og ikke den staten som
vi har i dag, for det er den samme staten. Det som skjedde i 1948 var at sta
ten Israel ble opprettet av F.N., og mange jøder begynte på innvandringen
til Israel. Det er en historisk umulighet både å anerkjenne et forhold for så
å forkaste det.

Gaarder skriver: «Staten Israel i sin nåværende form er historie.» Det
tror jeg ikke er en riktig vurdering. Staten Israel er opprettet av RN. i 1947,
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og den kommer til å forbli. I sin ytterste konsekvens er det RN. og verdens
samfunnet som har hovedansvaret for staten Israels eksistens. Ved siden av
dette er den basert både på et historisk og bibelsk fundament. Ingen stat i
verden er så godt fundert som Israel.

Av artikkelen går det tydelig fram at Gaarder regner det som helt sikkert,
at staten Israel kommer til å tape denne kampen mot Hizbolla og den is
lamske fundamentalismen, for han ber verdens befolkning om å ta imot
disse uskyldige innbyggerne av Israel, som er blitt forført av sine egne le
dere. Han skriver i artikkelen: «Gi de israelske flyktningene husrom, gi
dem melk og honning.»

Dette er heller ikke en riktig vurdering. Israel kommer ikke til å tape
denne kampen. Israel kan ikke tape en eneste krig mot muslimene. Der
som de gjør det, så vil dette føre til et nytt Holocaust og en ny nedslakting
av jødene, men det kommer ikke til å skje.

Araberne derimot kan tape en krig. De taper sin ære, men de kommer
stadig vekk tilbake med nye kriger, for de har god støtte av det internasjo
nale samfunnet og mange enkeltmennesker. Tror Gaarder og hans likesin
nede at islam er bedre enn jødedom og kristendom? Vi må be Gud om at
han åpner folks øyne, slik at de kan se klart.
«A gå inn for islam» er det samme som å gå inn under et ÅNDELIG

Ak. Dette åket har jødedom og kristendom befridd oss fra i flere tusen år
allerede, men den som ikke vil ta vare på sin åndelige arv, den kommer til
å miste den.

Gaarder tror heller ikke at jødene er et utvalgt folk. Han skriver: «Vi tror
ikke på forestillingen om Guds utvalgte folk.»

Til dette er det å si følgende: I følge Bibelen er jødene Guds utvalgte
folk. Den som fornekter det, fornekter Bibelens innhold og Yhvh som den
eneste sanne Gud.

Garder skriver videre om jødenes vurdering av å være Guds utvalgte
folk: « A opptre som Guds utvalgte folk er ikke bare dumt og arrogant,
men en forbrytelse mot menneskeheten.»

Til dette er det å si: Gaarder behandler her alle jødene likt. Det er slett
ikke alle jødene som ønsker å være Guds utvalgte folk. Til det har de lidd
for mye i verden. De som betrakter seg som Guds utvalgte folk av jødene,
er kanskje til og med i et mindretall.
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Kapittel 14 - En kritisk vurdering avJostein Gaarders

KRONIKK: «GUDS UTVALGTE FOLK»

Det er ikke jødene som har utvalgt seg seiv tii å være Guds utvalg
te folk. Det er Gud, og sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på.
(Rom, 11,29.)

Gaarder skriver videre; «Vi ler av dette folks griller og gråter over deres
misgjerninger.»

Til dette er det å si: Det store flertallet av det jødiske folket har ingen
planer om et stort rike i Midt-Østen. Det eneste de ønsker, er å leve i fred
sammen med sine arabiske naboer. Hva som gjelder det, som Garder kaller
for «jødenes misgjerninger», så går de ut på at de har måttet forsvare sin
eksistens hele tiden fira 1948 av. Dette er ingen misgjerning, men det er en
stats oppgave å forsvare sine interesser og sine innbydere.

Det er ikke jødene som er skyld i stridighetene i Midt-Østen, men det
er islam som ikke vil tillate, at verken Israel eller noe annet land i verden
skal eksistere. Alt og alle skal inn under islam, som for øvrig betyr « under
kastelse».

Hvor lang tid skal det gå før Vestens politikere og andre begynner å
forstå dette? Det er ikke Israel som er det store problemet i verden, men
det er islam, som ikke vil tolerere noen annen religion enn islam og noen
annen stat enn den islamske staten. Vi skal i den kommende tid få nok av

bevis på at det, som jeg skriver, er rett.

Gaarder skriver videre: «Vi vil alt folket i Israel, alt vel, men vi forbeholder
oss retten til ikke å spise JaflFa-appelsiner så lenge de smaker vondt og er
giftige.«

Her er det ennå en inkonsekvens i det som Gaarder skriver. En kan ikke

på den ene siden boikotte Israels varer for så å ønske jødene alt vel. En boi
kott av Israels varer vil gå ut over hele den jødiske befolkningen- også den
arabiske befolkningen.

Gaarder skriver videre: «Vi anerkjenner ikke staten Israels retorikk. Vi
anerkjenner ikke blodhevnens gjengjeldelsesspiral med «øye for øye og
tann for tann... To tusen år er gått siden en jødisk rabbi kritiserte den ur
gamle doktrinen om «øye for å øye og tann for tann.»

Til dette kan en si: Det eneste språket som islam, Hizbolla, Hamas,
Libanon, Syria og Iran forstår, er den gamle doktrinen: «Øye for øye og
tann for tann.»
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Det er to muligheter for å oppnå fred i verden, og det er;

!• At de fiendtlige islamske statene blir slått fiillstendig på slagmar
ken, slik at de kan be om fred.

2. At vi må vente til Messias konuner. Bibelen sier at det blir ikke

Bred i verden, før Fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.
(l.Mos.49,10.)

Det er det siste alternativet som er realistisk. I og med at folket og statene
i verden ikke vil bøye seg for Fredsfyrsten, som er Jesus Messias, blir det
ikke fred i verden før han konuner. Det behøver ikke å være så lenge til det
skjer.

Når Garder skriver at Jesus har opphevet prinsippet med «øye for øye og
tann for tann», så er det en halvsannhet, for Jesus sa også følgende: «Men
disse mine fiender som ikke ville at jeg skulle være konge over dem, før dem
hit og hugg den ned for mine øyne.» (Luk. 19,27.)

Når en skal uttale seg om en sak eller et forhold, må en ta med alle si
der ved saken. Viss en ikke gjør det, har en manipulert både saken og den
personen som dette gjelder. Dersom en skal uttale seg om Jesu utsagn på
et område, må en ta med alt. Dette viser bare hvor lite av Skriften Gaarder

kjenner til.

Gaarder anerkjenner heller ikke det kommende Davidsriket. Han skri
ver: «Vi anerkjenner ikke det gamle Davidsriket som normgivende for
det 21.århundrets kart over Midt-Østen. Den jødiske rabbi hevdet for to
tusen år siden at Guds rike ikke er en krigersk gjenreisning av det gamle
Davidsriket, men at Guds rike er inni oss og iblant oss. Guds rike er barm
hjertighet og tilgivelse.»

Her manipulerer Gaarder igjen med Skriftens tale. Davidsriket, som er
det samme som Det Messianske Fredsriket, er sentralt både i G.T. ogN.T.
Det åndelige innholdet i det er fred og rettferdighet, men det skal oppret
tes slik som Bibelen forteller om det. Jesus skal komme tilbake til jødene,
og da skal de anerkjenne ham som både frelser og Messias. Det skal bli
til en stor velsignelse for hele verden- også for araberne. ISLAM ER DA
BORTE FOR GODT.

Dette Davidsriket, som Gaarder snakker så nedsettende om, er det
eneste håpet som vi har. (Vidkun Qusling kalte det for «Satansriket».)
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KRONIKK: «GUDS UTVALGTE FOLK»

Menneskene greier ikke å skape fred i verden. De har bevist at de ikke grei
er det. Krig og rykter om krig er det som kjennetegner tiden som vi lever
i. (Mat.24,6.)

Ellers så er det mange forhold som kan diskuteres i forbindelse med Gaar
ders kronikk, men det rekker jeg ikke i å ta opp i denne artikkelen. Gaar
ders kronikk er fiill av usannheter. Den er lite balansert. Den manipuler
sannheten. Den er antijødisk, og den fører til et større jødehat. Den er
preget av forvirring.

Det å gå mot Guds ordninger og gå sammen med islam, vil alltid føre til
forvirring, for bak løgnen lurer de onde åndsmakter, og de er ikke interes
sert i sannhet, men de er derimot interessert i forvirring og kaos. Vi må be
Gud om å gi oss opplatte øyne, slik at vi kan velge rett.

Tingvoll den 13.08.2006og den 05.05.2007
Oskar Edin Indergaard
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Kapittel 15

Kjærlighet til Israel og jødene

I eligionshistoriker Terje Emberland har i avisa Dagen hevdet at de
iler av kristenfolket bygger sin begeistring for Israel på antijødiske

holdninger. Det er oppfyllelsen av det profetiske ordet som gjør, at mange
kristne er begeistret for opprettelsen av staten Israel og ikke kjærligheten
til det jødiske folket og dets tradisjoner.

Jeg tror at han har noe rett i dette, men dette bildet må naturligvis ny
anseres. Grunnen til at vi er begeistret eller ikke-begeistret for jødene, vil
være individuelt. Det vil også bygge på ulike motiver.

Vi kan ikke si at kristenfolket hater Israel og jødene, men vi kan si at
deler av kristenfolket er LIKEGYLDIGE i sitt forhold til Israel og jødene.
Vi kan også si at mange kristne elsker Israel og jødene.

Når vi skal diskutere denne saken, lønner det seg å dele opp denne pro
blemstillingen i følgende saksområder:

a. Kjærlighet til Israel og jødene på grunn av at Jesus var jøde.

b. Kjærlighet til Israel og jødene på grunn av Guds ord. (Bibe
len.)

C. Kjærlighet til Israel og jødene på grunn av det eskatologiske og
det profetiske ordet.

d. Kjærlighet til Israel og jødene på grunn av opprettelsen staten
Israel den 14. mai 1948.
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0. Kjærlighet til de messianske jødene.

f. Kjærlighet til jødene som folk og nasjon.

9* Kjærlighet til Israel og jødene på grunn av den rabbinske jøde
dommen.

h. Kjærlighet til Israel og jødene på grunn av den messianske jø
dedommen.

1. Kjærlighet til Israel og jødene på grunn av den paulinske teolo
gien.

j« Kjærlighet til Israel og jødene på grunn av jødenes kriger. (Det
betyr at de forsvarer sitt land og den demokratiske tradisjo
nen.)

Her må enhver spørre seg selv hva en vil legge vekt på i sitt forhold til Israel
og jødene. Jeg vil ikke gå inn på de enkelte punktene og analysere dem.
Det vil variere fra person til person hvilke argumenter som er viktige og
mindre viktige i denne vurderingen. Vi må imidlertid huske på to forhold,
og det er:

3* Opprettelsen av staten Israel i nyere tid er i overensstemmelse
med Guds vilje og Guds planer.

b* Alle jødene er elsket av Gud på grunn av fedrene, for sine løfter,
nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. (Rom.l 1,28-29.)

Tingvoll den 23.08.2006og den 05.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 16

Kan vi bruke Bibelen

i  Israel-debatten?

ØMagazinet den 26.08.2006 og i Dagen den 04.09.2006 hadde under
tegnede en artikkel: «Kjærlighet til Israel og jødene». Bakgrunnen for

at jeg skrev denne artikkelen, var at religionshistoriker Terje Emberland
hadde hevdet i avisa «Dagen», at kristenfolkets begeistring for jødene
mer bygget på det forholdet, at det profetiske ordet gikk i oppfyllelse enn
direkte kjærlighet til Israel og jødene. Jeg satte opp 10 punkter i min artik
kel der jeg utfordret kristenfolket på hva deres kjærlighet eller mangel på
kjærlighet til Israel og jødene bygget på. Dette var altså en utfordring til
kristenfolket. De har også godt av å bli utfordret på sin tro og sine vurde
ringer.

Helge Løkke likte ikke denne listen som jeg hadde satt opp i min artik
kel. Han skrev i Magazinet den 29-08 en artikkel med tittelen: «Svar til
Indergaard». Jeg siterer begynnelsen av artikkelen: «Jeg skal ikke debat
tere listen (kjærlighetslisten) til Oskar Edin Indergaard i Magazinet 26
august: Min støtte til Israel er av rettslig art, og den burde være den eneste
relevante. Selv om det er fullkomment «legitimt å elske jøder», men jeg
synes det er noe pompøst, en fullstendig avsporing.»

Jeg er enig i det som Helge Løkke skriver, at staten Israel er legitimt opp
rettet av F.N. og har derfor rett til å eksitere på linje med resten av de sta-
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tene som vi har i verden. Vi behøver derfor ikke å debattere ut ifra bibel

ske argumenter, for å vise at staten Israel har sin berettigelse. Vi kan bare
bruke rettslige og folkerettslige argumenter i denne debatten. Jeg er enig i
alt dette.

Jeg er videre helt enig med Løkke når han peker på den unnfallenhet,
som Vesten har vist ovenfor den islamske verden.

Artikkelen til Løkke er godt skrevet, og jeg er enig i det aller meste av
det som han skriver. Vi må be for og håpe på at våre politikere kan få det
rette synet på Israels rett til å eksitere, og at de må få åndelig kraft og mot
til å gå imot islams manipulering med sannheten.

Løkke er imot at jeg utfordret kristenfolket på deres kjærlighet til Israel
og jødene. Han har rett til å ha sin oppfatning om dette, men jeg tror at
han misforstod min artikkel. Den var ikke et forsvar for Israels rett til å

eksistere. Den var en utfordring til kristenfolket og også andre folk.

For meg som en kristen vil det også være helt naturlig at jeg argumenterer
ut fra Bibelen og det profetiske ordet, når jeg skal forsvare Israel rett til å
eksistere. Løkke synes at en slik argumentasjon er både «klam, pompøs og
en avsporing av debatten».

Jeg er uenig i dette. Når vi bruker de bibelske argumentene for Israels
rett til å eksistere, peker vi på den retten som Gud har gitt jødene til å ha
en stat i Midt-Østen. Vi peker videre på at det profetiske ordet går i opp
fyllelse, og at Gud, som er historiens Herre, står bak sitt ord og oppfyller
det.

Når vi bruker det profetiske ordet i vår argumentasjon, utfordrer vi
både kristenfolket og andre folk på det som Bibelen sier om dette. Det er
vår plikt som kristne å gjøre dette.

Når vi både argumenterer med rettslige og bibelske argumenter for
staten Israels rett til å eksistere, så ser vi den enestående posisjonen som
jødene og Israel har i Guds planer.

Tingvoll den 30.08.2006og 05.05.2007
Oskar Gdin Indergaard
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Kapittel 17

Jesus fra Nasaret
er jødenes Messias

/Tyriichal Rachel Suissa har en artikkel i avisa «Norge I Dag» nr. 35
U^ljZOOé med tittelen: Den barbariske jødedommen. Hun går der i
rette både med den kristne kirken, med de såkalte «kristne nasjonene»
og med Jostein Gaarder på grunn av hans hatske angrep på jødedommen
og jødene i hans fatale artikkel: «Guds utvalgte folk».

Jeg må bare innrømme at M.R.Suissa har rett i det som hun skriver i sin
artikkel. Det er ikke jødene som har startet og ledet de forskjellige forføl
gelser mot jøder og andre folkegrupper opp igjennom historien, men det
er de såkalte «kristne» nasjoner. (De arabiske nasjonene har også stått for
den samme holdningen ovenfor jødene, men det har hun ikke tatt opp i
sin artikkel.)

Når vi diskuterer dette, må vi på det teologiske området skjelne mellom
den virkelige Jesus fra Nasaret (jødenes Messias) og grekernes Kristus. Vi
beklager og ber om tilgivelse for at den kristne kirken har laget et bilde av
Jesus fra Nasaret, som jødene ikke kan kjenne igjen. Både selve Jesus-skik-
kelsen og kristendommen er full av hedenske symboler og hedensk lære.
Dette gjelder særlig Den Romersk Katolske læren. Mye av denne læren går
tilbake til babylonsk tid.
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Videre vet vi at den kristne kirken i middelalderen har brukt Jesu navn
til å tvinge jødene til å gå inn i den kristne læren ved tvangsdåp. Vi tar
avstand fra dette.

Vi tar også sterk avstand fra Martin Luthers forferdelige uttalelser om
jødene.

Vi kjenner også godt til de mange beskyldningene som har vært rettet
mot jødene opp igjennom historien. De har fått skylden for både Svarte-
døden, Første og Andre Verdenskrig.

Det verste av alt var at nazistene med delvis støtte av Den Katolske Kir

ken myrdet 6 millioner jøder i den andre verdenskrigen. Vi ber både Gud
og det jødiske folket om å tilgi oss denne udåden.

Vi hadde håpet at kirken og de ledende politikerne hadde lært noe av
historien, men det har de tydeligvis ikke gjort. Nå går de vestlige nasjo
nene i allianse med islam og forsøker å utrydde jødene nok en gang og
hindre dem i å bo i sin egen stat.

Den kristne kirken har heller ikke tatt tilstrekkelig avstand fra den uret
ten som blir begått mot jødene i vår tid.

Er det noe merkelig at jødene har mistet troen på oss «kristne» ?

Alt dette er medvirkende til at jødene ikke ser, at Jesus fra Nasaret er deres
Messias. Jødene må ikke gå til historien når de vil se dette, men de må gå til
sine egne Skrifter. De reformerte jødene sier følgende om dette:

1 • Det er forskjell på jødenes Messias og grekernes Kristus.

2. Den Jesus, som det fortelles om i de 3 første evangeliene, han tilhø
rer jødedommen. Han står midt i den jødiske tradisjonen med sin
lære. Vi vil ha ham tilbake til synagogen.

3. Det er Johannes og Paulus som er skyld i at det er motsetning mel
lom jødedommen og kristendommen. De forkynte ikke den mes
sianske jødedommen. De forkynte en avart av denne.

Hva som gjelder de ortodokse jødene, så forkaster de hele den kristne læ
ren.

Det som jødene må gjøre, dersom de vil ha et riktig bilde av Jesus fra
Nasaret, er at de må studere de jødiske Skriftene i N.T. Dersom de gjør det.
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vil de få det rette bildet av Jesus fra Nasaret. Disse Skriftene er en FORT
SETTELSE AV TANACH.

De må videre skille ut de paulinske Skriftene fra den messianske jøde
dommen. De paulinske Skriftene angår den kristne menigheten. (Se mine
bøker: Kristendommens Jødiske Røtter, Matteus Evangeliet. Jesu Liv og
Lære og Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus.

Tingvoll den 11.09.2006og den 05.05.2007
Oskar Sdin Indergaard
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Kapittel 18

Teologene og Guds løfter til Israel

Jeg henviser til en artikkel av Otto Høvik i avisa «Dagen» av den 10-
2-07. Den har tittelen: «Israelsmisjonen og Prinsipperklæringen».
I 2004 utarbeidet Sverre Bø, Torleif Elgvin, Harald Hegstad, Kurt

Hjemdal, Reidar Hvalvik, Olav Myklebust, Oskar Skarsaune og Jostein
Adna en prinsipperklæring for Den Norske Isralemisjonen (DIN). Den
ble vedtatt av Landstyret i DIN, og den skal være retningsgivende for den
forkynnelsen og den undervisningen som skal finne sted i DIN.

Otto Høvik er fornøyd med en del av det som nemnda kom fram til,
men når det gjelder nemndas uttalelser om Israel landløfte og hvorvidt
opprettelsen av staten Israel i 1948 er en del i dette landløftet, så er han
ikke fornøyd- og det med det rette.

Han siterer følgende fra Prinsipperklæringen: «Det Nye Testamentet ut
vider perspektivet på løftene om landet i retning av den endelige forløs
ning, knyttet til Guds rikets komme. I Rom.4,13 sier Paulus om Abraham
at han fikk det løftet, at han skulle bli arving til verden (jfr. Mat.5,5.) Dette
svarer til løftene om at det forløste gudsfolket skal oppleve fellesskapet
med Gud på den nye jord (Åp.21.) Løftets land blir altså utvidet til å om
fatte hele det forløste skaperverket.»
Om opprettelsen av staten Israel står det følgende i denne erklæringen:

«Det universelle perspektivet på landløftet gjør det problematisk å se
opprettelsen av en jødisk stat i 1948 som en direkte og endelig oppfyllelse
av de bibelske løftene om landet.»
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Dette er et uttrykk for den såkalte «erstatningsteologien». Den går ut
på å frata jødene og Israel de løftene som de har fitt av Gud.

Gud lovet Abraham et stort og sammenhengende landområde i Midt- Øs
ten med Israel som sentrum. Dette løftet er ikke opphevet eller utvidet til
å gjelde den nye jorden. Det kommer til å skje akkurat slik som det står i
Tanach.

Dersom man svekker landløftet til Israel, så svekker man også følgende
pakter som Israel har fått av Gud:

a. Abrahampakten. I denne pakten ble Abraham lovet både lan
det Israel og et stort sammenhengende landområde i Midt- Øs
ten- fra Middelhavet og til elven Eufrat. (1.Mos. 15,18.)

b. Landpakten. Den er en gjentagelse av Abrahampakten.
(5.MOS.28-30.)

C. Davidpakten. I denne pakten lovet Gud at det aldri skulle man
gle en konge som skulle sitte på Davids trone i Jerusalem, og at
Messias skulle komme og ha denne funksjonen. (2.Sam.7,12-
l6.)Det geografiske utgangspunktet for dette løftet er landet
Israel.

d* Pakten om et nytt prestedømme. (Jer.31,31-34.) Denne pak
ten vil ha som sitt geografiske utgangspunkt det gjenoppbygde
templet i Jerusalem.

Jeg vet ikke hvilken teologisk utdannelse de personene har, som har utar
beidet denne prinsipperklæringen, men jeg regner med at mange av dem
er teologer. En kan ikke overlate et så viktig arbeid til teologene, for de
er gjennomsyret av «erstatningsteologien». Selv om det finnes noen få
teologer, som har det riktige synet på disse forhodene, så er teologene og
teologien IKKE TROVERDIG i disse spørsmålene. De har stilt seg selv
fram som de, som ikke har greie på disse tingene, for de fortolker Guds ord
på en gal måte. Store deler av kristenfolket er oppmerksom på dette, men
de tar ikke til motmæle, og må derfor bøye seg for det som er galt.

Det JØDISKE ASPEKTET har falt ut i kirkens og i mange kristne
organisasjoners syn på Israel og Guds løfter til jødene. Vi tror ikke på det
som de sier og lærer om dette, for de lærer ikke i samsvar med Guds ord.
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Kirken og teologene er blitt blinde veiledere for andre blinde i disse spørs
målene.

Tingvoll den 19.03.2007og den 05.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 19

Svar til Rolf G. Heitmann

Pen 06.03.2007 skrev jeg et leserinnlegg i Dagen med tittelen: Teolo
gene og Guds løfter til Israel. Det var en reaksjon på to utsagn i Den

Norske Israelmisjonens nye Prinsipperklæring.
Generalsekretæren i Israelsmisjonen, Rolf G.Heitmann, har et svar til

meg med tittelen: Israel, løftene og Israelsmisjonen. i Dagen 9-2003. Jeg
takker for svar og reaksjon på mitt leserinnlegg.

I sitt svar til meg forklarer han og fortolker det som ligger i de to ut
sagnene, som jeg kommenterte i mitt leserinnlegg. Jeg må for sammen
hengens skyld gjenta de to utsagnene og kommentere dem nok en gang.

Det første utsagnet lyder: «Det Nye Testamente utvider perspektivet på
løftene om landet i retning av den endelige forløsning, knyttet til Guds
rikets komme. I Rom.4,13 sier Paulus om Abraham at han fikk det løftet,
at han skulle bli arving til verden (jfr.Mat.5,5.) Dette svarer til løftene om
at det forløste gudsfolket skal oppleve det fellesskapet med Gud på den
nye jord (Åp.) Løftets land blir altså omfattet til å omfatte hele det forløste
skaperverket.»

Det er HELT GALT det som står her. Løftet om landet er en ting,
og løftet om den kommende verden er noe annet. Dette er to forskjellige
forhold. Løftet om landet er et løfte om et geografisk område i Midtøsten,
men løftet om «den kommende verden» eller «den kommende tidsalde

ren» er et rabbinsk uttrykk for «Riket for Israel» eller «1000 års-riket».
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Guds planer med Israel og den kristne menighet

Dette begrepet er ikke et uttrykk for «den nye himmelen og den nye jor
den». Vet ikke Heitmann det?

Teologene har ikke bare underslått og sådd tvil om hvorvidt opprettelsen
av staten Israel i 1948 er en oppfyllelse av det løftet som Gud har gitt jø
dene om et geografisk område i Midt-Østen, men de har også fortolket
bort den herlige tidsperioden som kommer i forlengelsen av opprettelsen
av staten Israel, og det er «Riket for Israel». Dette kaller vi for erstatnings
teologi.

Teologene både i og utenom DIN regner ikke med denne herlige tids
perioden i sine religiøse systemer. De går rett fra kirkens tid og inn på
«den nye himmelen og den nye jorden». Dette er galt. (Se mine bøker
om alt dette.)

Det andre usagnet lyder: «Det universelle perspektivet på landløftet gjør
det problematisk å se opprettelsen av en jødisk stat i 1948 som en direkte
og endelig oppfyllelse av de bibelske løftene om landet.»

Det burde ikke være mye tvil om at opprettelsen av den jødiske staten i
1948 er et uttrykk for at det profetiske ordet går i oppfyllelse. Det er ikke
DEN ENDELIGE OPPFYLLELSEN, men det er en DEL AV OPPFYL

LELSEN. Israel er lovet et enda større område i Midt-Østen- fra Egyptens
elv og like til Eufrat. (LMos. 15,18.)

Det utvidede landområdet har med «1000 års-riket» å gjøre. Jesus
skal ifølge det profetiske ordet komme tilbake å styre hele verden ut ifra
Israel og Jerusalem. Det blir i Rikets tid. I og med at teologene ikke regner
med denne tidsperioden, så trekker de disse løftene inn i et diffust prinsipp
som de kaller «det universelle perspektivet på landløftet».

Heitmann hevder videre at dersom vi skal skille ut løftet om landet fra de

andre profetiske utsagnene, så fører dette til et «sorteringsproblem» og
en «reduksjonistisk teologi». Dette er bare ord som teologene bruker,
for å tilsløre hele denne problemstillingen. Dersom de hadde hatt et rett
syn på løftet om landet som grunnlag for «Riket for Israel», så hadde de
ikke behøvd å bruke slike ord og uttrykk som tilslører det hele. Dette er
teologisk tåkeprat. Teologene har brakt det profetiske ordet i vanry med
slik tale. Det profetiske ordet er enkelt å forstå.

196



Kapittel 19 - Svar til Rolf G. Heitmann

Dersom teologene i DIN hadde talt riktig og forståelig om disse for
holdene, så hadde de heller ikke behøvd å utrede slike Prinsipperklæringer
med jevne eller ujevne mellomrom. Da kunne de holdt fast på det som
Bibelen sier om disse tingene.

Grunnen til at disse Prinsipperklæringene dukker opp er følgende:
Teologene har et FORKLARINGSPROBLEM i forhold til både det som
står i Bibelen og i forhold til sine medlemmer, men i og med at de ikke
ønsker å komme inn i en rett teologisk forståelse av det profetiske ordet,
så blir disse erklæringene fortsatt diffuse og ikke riktige. De blir bare halv-
sannheter, og det har aldri vært sannhet.

Ellers så er det flere forhold ved Heitmanns artikkel, som jeg kunne ha hatt
lyst til å kommentere, men for at mitt leserinnlegg ikke skal bli for langt,
må jeg avslutte her. Jeg håper at jeg kan få anledning å komme tilbake til
resten ved en senere anledning.

Tingvoll den 10.03.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 20

Den nye pakten i jesu blod

)en nye pakten i Jesu blod er et løfte til jødene om at det skulle komme
en ny tid, der loven SKULLE FLYTTES fra en ytre overholdelse av

den inn i jødenes hjerter. I tillegg til dette fikk jødene løfte om at Den
Hellige Ånd skulle flytte inn i hjertet ril de messianske jødene, slik at Den
Hellige Ånd kunne hjelpe dem med å holde loven. (Jer. 31,31 -34 og Esek.
36,27.)

Jødenes lov er IKKE OPPHEVET, men den er oppfylt til frelse for
jødene på to måter, og det er:

a. Jesus oppfylte lovens krav da han sonet all synd på Golgata.

b. Den Hellige Ånd skulle hjelpe jødene slik at de kunne holde
Guds lov.

Det sentrale i de messianske jødedommen, som begynte med Abraham, er
følgende faktorer:

a. Messias og Messiasriket.

b. Herrens lidende tjener som tok på seg jødenes synder. (Esaias
53.) ^

€• Moseloven og den nye pakten i Jesu blod.

Det er ikke de store motsetningene mellom Moseloven og den nye pak
ten i Jesu blod som både luthersk og reformert teologi hevder. DET SEN-
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Guds planer med Israel og den kristne menighet

TRALE i den messianske Gudstjenesten var å komme til tro på jødenes
Messias og å holde loven.
Da Jesus kom første gangen, utvidet han lovens krav ovenfor jødene.

«Dere har hørt at det er sagt (i Moseloven): Du skal ikke drive hor. Men
JEG SIER DERE...» (Mat.27-28.) Dette betyr to forhold, og det er:

a. Jesu utvidelse av Moseloven gjorde det ENDA VANSKELI
GERE å holde den til egen frelse.

b. Jesu utvidelse av Moseloven peker framover mot en tid da jøde
ne skal greie å holde Jesu fornyede krav. Denne tiden er «Riket
for Israel» hvor satan og de onde ånder er fengslet i avgrunnen
(gr.abyssos) i 1000 år.

C. Jesu utvidelse av Moseloven peker framover mot en tid da Den
Hellige Ånd vil hjelpe jødene med å holde Jesu bud.

Det er en STOR MISFORSTÅELSE å hevde at Moseloven er opphevet.
Den er ikke opphevet, men den er oppfylt.

Når det gjelder kravene i den nye pakten i Jesu blod, så er disse basert
på kravene i Moseloven. Moseloven er ikke opphevet, men den er JUS
TERT eller FORANDRET. «Omskriftes (forandres) prestedømme, da
går jo nødvendigvis en OMSKIFTELSE AV LOVEN (MOSELOVEN)
for seg.» (Hebreerbrevet 7,12.)

Alt det som Jesus og aposdene sa og lærte i sine taler og i sine brev, skal ikke
falle bort, men det skal komme igjen i Rikets tid.

Under sitt jordeliv, i Bergprekenen (Mat.5-7) og i Sletteprekenen
(Luk.6,6-38), som er Grunnloven i «1000 års-riket», i Jesu avskjedstale
til sine aposder (Joh. 14-17), i misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20 og
i sin 40 dagers undervisning til sine disipler etter sin oppstandelse fra de
døde (Ap.gj.I,3.) lærte Jesus det samme. Disiplene skulle gå ut- først i Is
rael og siden i hele verden- med det budskapet om at menneskene skulle
LÆRE og HOLDE ALT DET SOM JESUS HADDE UNDERVIST
OM. (Mat.28,20.)

Det er den samme læren som går igjen i aposdenes brev. Det som er i
sentrum der er:

a. Troen på Jesus.
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Kapittel 20 - Den nye pakten i Jesu blod

b. Jesu forsoning.

€• Den nye pakten i Jesus blod.

d. Etterlevelse av Jesu bud og forskrifter.

Hva som gjelder selve frelse, har den skjedd ved tro gjennom Guds nåde
i hele frelseshistorien. Ingen kan frelse seg selv ved gode gjerninger. Det
ligger i sakens natur, for dersom dette skal skje, må menneskene være per
fekte, og det er ingen av oss. (Se Brevet til Romerne 3,10-18.)

I den messianske jødedommen var derimot bevarelsen av den troende
avhengig av om vedkommende holdt Jesu bud og forordninger. (Joh. 15,1-
10.)

Det sentrale i både rabbinsk og messiansk jødedom er spørsmålet:
HVA SKAL JEG GJØRE FOR Å ARVE TIDSALDERLIG LIV? som
er et liv i «Riket for Israel».

Det sentrale i kristendommen er spørsmålet: HVA SKAL JEG TRO
FOR Å ARVE TIDSALDERLIG LIV? Det er et liv i himmelen i Rikets
tid.

Da Paulus kom, etter at nådetiden for opprettelsen av «Riket for Israel»
var ute, kom han med et HELT NYTT BUDSKAP, og det var at både jø
der og hedninger blir frelst av Guds nåde ved tro UTEN GJERNINGER.
(Ef.2,8-9.)

Dette budskapet ble ikke godtatt av store deler av den messianske for
samlingen. De såkalte «judaistene», som også var kommet til en person
lig tro på Jesus, mente at også hedningene måtte holde Moseloven, for å
bli frelst. Dette spørsmålet ble behandlet på apostelmøtet i Jerusalem i året
50. Der ble det bestemt at hedningene ikke behøvde å holde Moseloven,
for å bli frelst. De 12 apostlene GODKJENTE Paulus nye budskap, og
Paulus var MEGET GODT FORNØYD med utfallet av apostelmøtet.
Det var en av de beste dagene i hans liv.

Store deler av de messianske jødene kunne ikke forstå og godta at det had
de kommet EN NY TID MED ET NYTT BUDSKAP. Det forstår heUer

ikke den kristne kirken i dag. Den har TOLKET BORT DET JØDISKE
ASPEKTET ved Den Nye Testamentet gjennom den såkalte «erstat
ningsteologien». Straffen forder er at teologene og forkynnerne blander
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Guds planer med Israel og den kristne menighet

både Guds løfter til jødene og Moseloven inn i den paulinske forkynnel
sen. Dette er galt, og kirken lider under dette, for den forkynner ikke et
RETT BUDSKAR Den blander sammen den frie nåden med Moseloven.

Kirken og de kristne organisasjonene kan nok godta at vi er frelst av nåde,
men de kan ikke godta at vi både er frelst og blir bevart av Guds nåde, og
at vi allerede her og nå er satt inn i himmelen sammen med Jesus. Det går
ikke an å falle ut av nåden for en som er frelst. Dette er SENTRUM I

PAULUS NYE BUDSKAP.

Paulus sin undervisning er IKKE EN PROGRESSIV ÅPENBA
RING, men den er EN NY ÅPENBARING. Den er en ny undervisning
både hva som gjelder det teologiske innholdet i den, og hva som gjelder
det forholdet at den ikke har vært før. Den uttykker både det greske ordet
«kainos», som betyr «ny hva som gjelder innholdet» og «neos», som
betyr «ny» i den betydningen at «det ikke har vært før».

Den nye pakten i Jesu blod ble opprettet i forbindelse med Jesu død
og oppstandelse. Da den Hellige Ånd ble utgydt 50 dager etter Jesu opp
standelse, var den nye pakten i Jesu blod opprettet. Den var opprettet med
den messianske forsamlingen, og de som var troende fikk ikke bare Den
Hellige Ånd som pant og innsegl på frelsen, men de ble også FYLT AV
DEN HELLIGE ÅND. Både apostlene og disiplene underviste om den
nye pakten i Jesu blod, Jesu utvidelse av Moseloven og «Riket for Israel».

Den nye pakten i Jesu blod er opprettet med jødene, men i og med at
ikke HELE ISRAEL tok imot Jesus som sin frelser og Messias, kunne ikke
Gud fullt ut opprette den nye pakten i Jesu blod for jødene og Israel. Det
som gjenstår er gjenoppbyggingen av et NYTT TEMPEL i Jerusalem,
innsettelsen av et NYTT PRESTESKAP og det forholdet at VANNDÅ-
PEN inn i Jesu person, forskjellige typer OFRINGER og RENSELSE-
SKIKKER skal bli gjenopprettet igjen. Dette vil bli minne- og underkas-
telsesoffer under Jesus, som er jødenes Messias.

Da jødene ikke ville anerkjenne Jesus som sin Messias, hadde dette føl
gende konsekvenser:

1. Gud utvalgte Paulus, som hadde et HELT ANNET BUDSKAP
enn det som Jesus og aposdene hadde. Paulus hadde også sitt bud
skap fra Jesus, men det var ikke fra Jesus som jødenes Messias, men
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Kapittel 20 - Den nye pakten i Jesu blod

det var fra Jesus som HODET FOR MENIGHETEN. «Derfor
kjenner vi fra nå av ingen etter kjødet. Har vi og kjent Kristus etter
kjødet (som jødenes Messias), så kjenner vi ham dog nå ikke lenger
således.» (2.Kor.5,16.)

«...for at deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i
kjærlighet og når fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til
kunnskap OM GUDS HEMMELIGHET. DET ER KRISTUS.»
(Kol. 2,2.) (Jesus som jødenes Messias var ingen hemmelighet.)

2. Nådetiden for opprettelsen av «Riket for Israel» gikk ut ved Pau
lus omvendelse i året 37, men den messianske menigheten fortsatte
helt inn til templets ødeleggelse i år 70, ja, enda lenger enn det.

Paulus måtte skrive Brevet til Hebreerne til både jødene og den messianske
forsamlingen. 1 dette brevet poengterte han følgende forhold:

a. «Riket for Israel» skulle opprettes. (Hebr.4,9.)

b. Jødene måtte inkludere den nye pakten i Jesu blod med «de
første grunnene i Guds ord» eller «barnelærdommen».
(Hebr.5,12 og 6,1.) Dette var de elementære læresetningene i
den messianske læren.

C. Jesu forsoning og den nye pakten i Jesu blod var en mye be
dre ordning og en mye bedre pakt for jødene enn Moseloven
(Hebr.7,22 og 8,6.), da den førte fram til fullkommenhet.
(Hebr. 7,19.)

d. Jesus var den nye ypperstepresten i den nye pakten i Jesu blod.
(Hebr.7,26-8,3.)

e. De messianske jødene skulle også i sin tid far del i det himmel
ske Jerusalem. (Hebr. 11,10 og 16.) (Brevet til Hebreerne ble
sannsynligvis skrevet i årene 58-60 da Paulus satt som frnge i
Cesarea ved Havet.)
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Den kristne menigheten er også koblet inn i den nye pakten i Jesu blod. Vi
har del i frelsen i Jesus Kristus, og vi har del i Den Hellige Ånd som pant
og innsegl til forløsningenes dag.

Vi er ikke kommet inn i den nye pakten gjennom løfter og pakter, men
gjennom JESU FORSONING . «at dere på den tid stor utenfor Kristus,
utelukket fra Israels borgerskap («Riket for Israel») og fremmed for pak
tene med deres løfte (om Messias), uten håp og Gud i verden, men nå I
KRISTUS JESUS er dere som fordum var langt borte, kommet nær til
VED JESU BLOD.» (Ef.2,12-I3.)

Den kristne menigheten har 4 tilknytningspunkt til den nye pakten i
Jesu blod, og det er:

a. Løftet som ble gitt til Abraham om at «i deg skal alle jordens
slekter velsignes ». (1 .Mos. 12,3.)

b. Abrahams liv. Abraham levde som «hedning» helt til han ble
99 år gammel. I denne tiden representerte han oss hedningene.

C. Jesu forsoning.

d. Den Hellige Ånds komme.

Den kristne menigheten har indirekte del i en del av jødenes pakter og
løfter. Jødenes løfter og pakter skal realiseres i «1000 års-riket». Mens
den kristne menigheten har en HIMMELSK TILKNYTNING til en del
av paktene, har jødene en JORDISK TILKNYTNING til paktene. Den
kristne menighet skal også ha oppgaver i «Riket for Israel». Vi skal ikke
leve et isolert liv i himmelen i Rikets tid. Paulus innordnet også den kristne
menigheten i Rikets tid. «Så er dere da ikke lenger fremmede og udendin-
ger, men dere er de helliges MEDBORGERE og GUDS HUSFOLK.»
(Ef.2,19.)

Den kristne menighet er koblet inn i følgende av jødenes pakter og løf
ter:

e. Løftet om landet. Vi skal ikke være med å styre ut ifra Jerusa
lem, men vi skal styre HELE VERDEN ut ifra det himmelske
Jerusalem i «1000 års-riket». (l.Kor.6,2.).
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f. Løftet om at Jesus som Davids sønn skal styre verden i 1000
år. Vi skai være med å styre hele verden ut ifra det himmelske
Jerusalem.

9* Løftet om at jødene skal være konger og prester i «Riket for
Israel». Vi skal være med å gjennomføre denne tjenesten ut ifra
det himmelske Jerusalem. Enkelthetene i dette vet vi ikke, men
vi skal samarbeide med de messianske jødene i Rikets tid.

h. Løftet om Den Hellige Ånd. Vi har Den Hellige Ånd i vårt
hjerte som pant og innsegl til forløsningens dag, som er den
kristne menighets bortrykkelse.

i. Løftet om deltagelse i Det nye Jerusalem, som også er et løfte
til jødene.

I tillegg til alt dette har den kristne menighet sine EGNE LØFTER, som
Israel ikke har del i. Det er følgende løfter:

a. Vi utgjør en ÅNDELIG ENHET med Jesus, der han er hodet,
og vi er lemmene på hans legeme. Kristus og menigheten dan
ner en åndelig enhet som ikke kan skilles. Dette er en av grun
nene til at når et menneske en gang er frelst, så er det frelst for
alltid.

b. Alle de paulinske hemmelighetene. De skal vi ikke komme inn
på i denne artikkelen.

C. Vi er i Kristus Jesus HØYT HEVET OVER ALLE TING.
« Over enhver makt og myndighet og velde og herredømme og
ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også
I DEN KOMMENDE («Riket for Israel»), og han la de alle
ting under hans føtter, og gav ham som hode over de alle ting til
menigheten, som er hans legeme, fylt av Gud som fyller de alle
tingi alle.» (Ef. 1,21-23.)

Det, som er spesielt med Paulus sin forkynnelse, og som de fleste troende
ikke ser og forstår, er det forholdet at den jødiske loven ikke har gyldighet
i vår tid. Den er TATT UT AV frelsessammenhengen. Både selve gjenfø-
delsen, vandringen og herliggjørelsen er av bare nåde. (Rom.8,30.) Dette
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betyr at den som er kommet INN I JESUS KRISTUS, ikke kan komme
UT AV JESUS KRISTUS. FOR ET HERLIG BUDSKAP. «For synden
skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden.»
(Rom.6,14.)

«men etter at troen (den paulinske læren) er kommet, er vi ikke lenger
under tuktemesteren (loven).» (Gal.3,25.) (De messianske jødene var un
der loven.)

«for i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller forhud noe, men
BARE TRO, virksom ved kjærlighet.» (Gal.5,6.)

Åge Aleskjær har sagt dette på en treffende måte: Den som holder seg til
loven, FLØRTER MED GAMMELKJÆRESTEN. Jeg er enig med ham
i det. Ja, vedkommende ikke bare flørter med gammelkjæresten, men han
holder seg også til sin AVDØDE EKTEMAKE. (Rom.7,4.)

Det var ikke bare på Paulus sin tid at judaistene eksisterte. De har vært i
funksjon hele tiden fram til i dag. Vår kirke og våre «kristne» organisasjo
ner er fortsatt full av judaister, som ikke forstår Paulus sitt herlige nådes-
budskap, at vi både er frelst av nåde, og at vi blir bevart av Guds nåde.

Tingvoll den 16.02.2007og den Ol.06.2007
Oskar £din Indergaard
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Kapittel 21

De to evangeliene
i det Nye Testamentet

I ijet i 9 evangelier i N.T. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
lilgå/S. Kapittel: De 8 evangeliene i N/L) I denne artikkelen skal vi be
skrive to av dem. Det er RIKETS EVANGELIUM, som angår jødene og
hedningene, og det er DEN KRISTNE MENIGHETS EVANGELIUM,
som angår hedningene og jødene. Jesus og apostlene forkynte Rikets evan
gelium, mens Paulus forl^nte den kristne menighets evangelium.

Det første evangeliet er knyttet både til oppfyllelse av jødenes Torah
(loven) og til Guds nåde, mens det andre evangeliet baserer seg uteluk
kende på Guds nåde.

Til tross for at Jesus oppfylte og opphevet den jødiske loven for den
kristne menigheten på Golgata (Ef.2,l4-I6 og Kol.2,13-14.), så ble jø
dene fortsatt forpliktet på å holde loven i vandringen som troende. «Da
de (de messianske jødene) hørte det, priste de Gud, og så sa de td ham
(Paulus): Du ser, bror, hvor mange titusener det er blant jødene som har
tatt ved troen (på Jesus), og ALLE ER DE NIDKJÆRE FOR LOVEN.»
(Ap.Gj.2I,20.)

Dersom vi ser dette, at den kristne menighet er løsrevet fra den jødiske
loven, og at den messianske forsamlingen var forpliktet på å holde den i
vandringen som troende jøder, så er dette en STOR ÅPENBARING og
et STORT LYS for oss.
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I denne artikkelen vil jeg beskrive de forskjellige syn som det har vært og
er angående innholdet i N.T., og hvordan de forskjellige trosretningene i
Norge har vurdert dette og løst denne problemstillingen.
De forskjellige trosretningene kan også inneha flere av de vurderinger

som blir beskrevet.

Vi har følgende vurderinger av iimholdet i N.T.:

1. For det første har vi den såkalte «erstatningsteologien». Den har
ikke noe positivt syn på Guds planer med jødene. Den hevder at
da Jesus kom, kom han med det teologiske gnmnlaget for kirken.
På grunn av at Israel hadde motsatt seg Guds kall gjennom hele
Tanach, så var nådetiden ute for jødene. Israel var satt til side for
alltid, og Gud handler ikke mer med Israel som nasjon. Det hadde
kommet inn et «nytt Israel», og det var menigheten.

Denne teologien kalles også for «substitusjons-» eller «trans-
formasjonsteologien». Det siste betyr at da Jesus kom, så ble alle
Guds løfter til Israel transformert opp på et annet og «høyere»
nivå. Guds løfter til Israel skulle ikke lenger forståes på en konkret
og historisk måte, men de skulle forståes i overført betydning.

Professor Oskar Skarsaune kaller dette for «Kristus-transfor-
masjonen». Se hans hefte: «Endetid. Hvordan forstå Bibelens en-
detidsprofetier. s.34. (Dette heftet burde ikke ha vært skrevet, for
det forkludrer Guds ord for oss.)

Store deler av Den lutherske kirken, de lutherske organisasjone
ne og den såkalte «paktsteologien», som er et begrep for klassisk
reformert teologi har denne holdningen. Disse kirkesamfunnene
har et negativt syn på Guds planer med jødene. (Se min bok: Kris
tendommens Jødiske Røtter.)
De hevder at de har forandret syn, men de forandringene som

har funnet sted, er mikroskopiske. «Erstatningsteologien» lever
dessverre i beste velgående i kirken.

Hva som gjelder pinsemenigheten og trosbevegelsen, så har de vært
positive til Guds planer med jødene. Dette kommer også fram i den
forkynnelsen som de har, men de har ikke noe syn for at vi må skille
mellom Jesu forkynnelse og Paulus sin forkynnelse.
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Det er ett unntak her, og det er Oslo Kristne Senter. Pastor Åge
Aieskjær sier klart ifra at det er Paulus sin forkynnelse, som gjelder i
dag, men han skiller dessverre ikke mellom det paulinske evangeliet
og Rikets evangelium. (Han har fått mye negativ kritikk for sitt syn.
Det samme har også undertegnede fått.)

2. For det andre blir Guds planer med jødene blandet iim i menighe
tens tid. Dette er også en form for «erstatningsteologi». Man ser
ikke at det er TO EVANGELIEFORKYNNELSERI N.T. Man

blander det teologiske innholdet i N.T. sammen i en teologisk røre,
som ikke blir rett. Man blander sammen Jesu krav i loven med Pau
lus sin nådelære. Dette gjør at kristenfolket ikke ser sin egenart. De
blir dermed ufne og usikre på sitt teologiske fundament. De mister
gleden og friheten som Paulus sitt nådebudskap gir oss. Vi er både
frelst og opprettholdes som kristne ved Guds nåde. (Ef.2,8-9 og
Tims 2,11-12.)
De aller fleste trossamfunn i Norge gir uttrykk for denne form

for teologi. Man blander loven inn i nåden. Man drar Paulus og
hans nådeforkynnelse inn i en jødisk og inn i en gammeltestament
lig sammenheng.

3« For det tredje har vi det synet at det, som Gud krever i loven, det
gir han i nåden. Dette er også en variant av den andre vurderingen.
De som hevder dette synet, ser heller ikke at vi har to forskjellige
evangelier i N.T., som vi ikke skal blande sammen.
De aller fleste trossamfunn i Norge gir uttrykk for denne form

for teologi. Dette kan ha som konsekvens at man ikke tar Guds bud
og hans krav så alvorlig, for det som Gud krever i loven, det gir han
i nåden. Man bruker Paulus sin teologi om nåden når man skal for
tolke de tekstene i evangeliene eller i aposdenes brev, som angår de
krav, som Jesus stilte til jødene- både i forbindelse med det å få tak
i frelsen og i forbindelse med det å bli bevart i den.

Denne måten å tenke på kjenner vi godt igjen fra folkereligiøsite-
ten i Norge, og den går ut på følgende: Når jeg gjør så godt, som
jeg kan, så gjør Gud resten. Dette blir galt, for i den paulinske teo-
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logien, så gjør Gud alt med hensyn til frelsen og bevarelsen av en
troende, og vi gjør ingen ting uten det å ta imot hrelsen.

Vi må lære oss å skille mellom BETINGET og FRI NÅDE.
Guds krav eller Guds bud er ikke opphevet i vår tid. Paulus har mer
enn 400 formaninger til den kristne menigheten. Det, som er opp
hevet i vår tid, er Sinaipakten og Jesu lære, slik som de kommer til
uttrykk i de jødiske Skriftene. De enkelte bud og formaninger be
høver ikke å være opphevet av den grunn. De står der som KUNN
SKAP OM GUDS VILJE i enhver tidsperiode.

Vi må være oppmerksomme på det forholdet at i vår tidsperiode,
som er den frie nådens tidsperiode, så er FOKUSET flyttet fra en
ytre overholdelse av Guds bud til en indre og åndelig overholdelse
av dem. Det er nåden eller Den Hellige And, som bor i våre hjerter,
som må virke slik, at vi lever et rett liv og oppfyller Guds bud. Det
er nåden som må arbeide med oss og ikke en ytre oppfyllelse av bud
og regler. (Jeg tenker ikke her på de 10 bud, men på sununen av de
bud og de formaninger som Paulus har til menigheten.)

4. Det Qerde synet går ut på at vi har en progressiv (flremadskridende)
åpenbaring i N.T. Dette betyr at det ikke er noen motsetning mel
lom Jesu og aposdenes forkynnelse og Paulus sin forkynnelse, men
at Paulus sine åpenbaringer var en videreføring av det som Jesus og
aposdene lærte.

Denne formen for teologi vil samle både den messianske jøde
dommen og den paulinske kristendommen i en FELLES TEOLO
GI. Dette synet vil ha be^e delene som grunnlag for sin teologi.
Denne teologien blir en «Ole Brumm- teologi». Når han ble stilt
følgende spørsmål: «Vil du ha honning eller boksmelk til brø
det?», svarte han: «Be^e deler, takk.»

Denne måten å se det på, er ikke riktig, for Paulus sa følgende
om sin lære: «Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som
er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk, for heller ikke har
jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi
åpenbaring.» (Gal.l,11-12.)

Dette betyr at Paulus sin lære IKKE ER PROGRESSIV TEO
LOGI, men den er NY TEOLOGI, som ikke har vært før.
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Denne vurderingen, at Paulus sin lære er uttrykk for progressiv
teologi, deles av samdige trossamfunn i Norge. Det er ikke en rett
oppfotning, for Paulus kom med en HELT NY ÅPENBARING,
som verken Jesus eller aposdene forkynte. Den var heller ikke gjort
kjent i Tanach.

5. Det femte synet går ut på alt det som står i N.T., og som skjedde før
Golgata, hører med til det jødiske aspektet ved Skriften. Det som
skjedde etter Golgata hører derimot med til den kristne menighe-
ten. Dette gjelder både teologisk innhold og begivenheter.

Når vi ser på aposdenes forkynnelse etter pinsefestens dag, så
forkynte de ikke bare nåden. De forkynte også loven. (Se for eksem
pel det som står i Jakobs brev, kapittel 2 om dette.)

En annen konsekvens av at man setter et skille ved Golgata, er det
forholdet at de mange under og tegn, som ble gjort av aposdene i
den første tiden, blir retningsgivende for den kristne menigheten.
Dette blir også galt. Under og tegn er først og fremst en åpenba-
ringssform som angår Israel og «Riket for Israel».

I vår tidsperiode viser ikke Gud sin storhet gjennom store under
og tegn, slik som han gjorde på Jesu og aposdenes tid. Han viser
dette gjennom sin nåde. (Gal.3,5.) Under og tegn er neddempet
i vår tidsperiode. Guds nåde er nok for oss. (Se mine bøker; Kris
tendommens Jødiske Røtter og Matteus Evangeliet. Jesu Liv og
Lære.)

I vår tidsperiode er det heller ikke nødvendig å ha en sterk tro, for
å bli helbredet. Dette hører med til den messianske jødedommen,
og det var den Jesus og aposdene forkynte. I vår tid er det Guds
nåde som gir helbredelse. Den nåden som vi har i vår tidsperiode,
behøver ikke å gå veien om menneskets tro, for at mennesket skal
bli helbredet.

Vanndåpen hører heller ikke med til den kristne menighets tidspe
riode. Den er urettmessig tatt ut av det jødiske systemet og plassert
inn i den kristne menighets tid. Da Paulus skrev om DÅPEN, så er
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det en helt annen dåp han skrev om, og det er GJENFØDELSENS
DÅP. (Rom.6,3-5 ogKol.2,11-12.)
Da Paulus fikk åpenbaring om at vanndåpen ikke hørte med tii

den kristne menighets tidsperiode, sluttet han å døpe med vann.
(l.Kor.1,17.) Dette skjedde i året 51.

Hva som gjelder det siste punktet, har samthge fh- og karismatiske
menigheter det synet at det ikke er gjenfødelse i dåpens vann, og det
er rett, men de hevder indirekte at gjenfødelsen skjer i dåpen, for
de mener at dåpen gir en god samvittighet med Gud (l.Pet.3,21.)
Vanndåpen gir ingen god samvittighet med Gud. Det er bare gjen
fødelsen som kan gjøre det. (Hebr.9,14.) Her må det ryddes kraftig
opp.

Den katolske og Den lutherske kirken mener at gjenfødelsen
ligger i dåpens vann, og at en må døpes i vann, for å bli frelst. Dette
er DEN STØRSTE VILLFARELSEN som vår kirke har. Dette er

et LAVMÅL AV TEOLOGISK VURDERING. Denne læren har
vært med på å føre mange millioner mennesker inn i fortapelsen.
En kan ikke henvise til dåpens vann når oppgjørets dag kommer,
men det eneste, som holder på den dagen, er hvorvidt en har Den
Hellige Ånd som pant og innsegl i sitt hjerte. Dette er det samme
som å ha troen på Jesus, og den er en gratis gave.

Som vi har beskrevet ovenfor, så er det ikke riktig å sette skille mel
lom Israel og menigheten ved Golgata, men en må sette det ved
Damaskus. Dersom en ikke er villig dl å innse dette, så blir konse
kvensene av dette at man trekker med seg aspekter h:a den jødiske
perioden inn i menighetens tid. Dette fører til forvirring og sam
menblanding.

Dette blir også en form for «Ole Brumm-teologi», der en vil ha
begge delene, takk.

6. Det sjette synet er det som undertegnede representerer, og som jeg
mener er DET RETTE SYNET. En må sette skillet mellom den

jødiske menigheten og den kristne menigheten ved Damaskus.
En må skille mellom Jesu og apostlenes forkynnelse og Paulus sin
forkynnelse. Mens Rikets forkynnelse le^er vekt på både nåden
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og loven, så forkynte Paulus bare nåden. Han kom med et HELT
NYTT BUDSKAP til verden, som ikke hadde vært åpenbart før.
(Ef.3,1-9.)

Dette betyr ikke at det finnes likheter mellom disse to evangelie
ne, for det gjør det. En kan også bruke en tekst fra evangeliene eller
aposdenes brever i forkynnelsen i vår tid som en ILLUSTRASJON
på en trosmessig sannhet. Det kan en også gjør med mange tekster i
G.T., men det viser seg ofte at det er trekk i firamsdllingen, som ikke
passer inn i vår tid. Dette må da forklares på en skikkelig måte.

Det er ingen menighet i Norge som har forstått dette. Hva som
gjelder Den norske lutherske kirken, så bruker den nesten helt kon
sekvent en tekst fira evangeliene som hovedtekst i Gudstjenesten.
Dette blir som oftest galt, for tekstens innhold angår ikke den krist
ne menigheten, men den angår Israel. En skal bruke nesten uteluk
kende tekster som er hentet fra Paulus sine brever som hovedtek

ster, og så kan en supplere med andre tekster fira Bibelen, for det er
den paulinske teologien som gjelder i vår dd.

Det er stadig flere mennesker i Norge som ser og forstår dette, at vi
må sette et teologisk skille ved Damaskus og ikke ved Jesu fødsel,
Golgata eller pinsefestens dag. Alt dette er først og fremst for jøde
ne. Greier vi å se og forstå at den tidsperioden, som vi har i vår tid,
er HELT SPESIELL, og at det kom en ny rid med Paulus ? Eller har
fortolkningens mange irrganger ført oss bort fi'a Guds planer både
med Israel og med menigheten?
Den som ikke ser sin egen egenart, kan heller ikke gjøre seg bruk

av Guds ord på en rett måte. Paulus oppfordrer oss til å fordele Guds
ord på en rett måte. (l.Tim.2,15.)

Tingvoll den 04.11.2004 og den 06.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Den messianske jødedommen og
den paulinske kristendommen

|aulus oppfordret den kristne menighet at den måtte fordele Guds ord
på en rett måte. «Legg vinn på å framstille deg for Gud som en som

holder prøve, som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, idet du
RETTELIG FORDELER SANNHETS ORD.» (2.Tim.2,15.)

Dersom en gjør det, kan en både forstå Den hele Skrift og uttale seg om
de forskjellige problemstillingene som er nedlagt i Bibelen, «for at dere
MÅ KUNNE DØMME OM DE FORSKJELLIGE TING, så dere kan
være rene og uten anstøt på den Herre Jesu Kristi dag (Jesu komme for
menigheten).» (Fil. 1,10.)

Guds ord blir på ingen måtte rett fordelt i forkynnelsen i dag. Det skjer
en GEDIGEN SAMMENBLANDING av Guds ord, og av den grunn
blir også teologien gal og kraften i evangeliet uteblir.

Hva er det som er galt med forkynnelsen i dag? Svar: Det er det forholdet
at man blander sammen den messianske jødedommen og den paulinske
kristendommen. Dette skjer i samdige forsamlinger i Norge i dag, og det
skjer utover i store deler av verden.

Det som er galt, blir vurdert som rett, og det som er rett, blir vurdert
som galt.
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Det er den såkalte «erstatningsteologien» som far ta skylden for dette,
men bak denne typen teologi skjuler det seg enkeltmennesker. Den har en
ubrutt tradisjon helt fra det 1. århundrede og fram til i dag.

Jeg skal ikke beskrive inngående denne typen teologi i denne artikke
len, men rent generelt går den ut på at kirken har tatt over jødenes løfter,
oppgaver og plass i det profetiske ordet.

Denne teologien furnes både innenfor den katolske, den lutherske og
den reformerte kirken. Den lever i beste velgående iimenfor alle kirkesam
funn og alle menigheter.

Den største feilen som denne teologien gjør, er det forholdet, at den
ikke skiller mellom det som Guds har lovet og sagt til jødene på den ene si
den, og det som Gud har sagt til og lovet menigheten på den andre siden.

Den lærer at når vi er kommet til pinsefestens dag i frelseshistorien, så er vi
kommet til den kristne menighets begynnelse. Dette er ikke rett. Den Hel
lige Ånds komme er et gammelt løfte til jødene om at Gud ville opprette
en ny pakt med dem og gi dem en ny ånd, som skulle gjøre at de holdt Her
rens bud, som var nedfelt i Torahen og i Jesu forkynnelse. (Jer.31,31-34
og Esek.36,25-27.)

Når Den Hellige And ble utgytt over de 120 jødene på pinsefestens
dag, sa Peter at dette var oppfyllelsen av et løfte, som Gud hadde gitt jø
dene. (Ap.gj.2,16-18.)

Den nye pakt i Jesu blod er blitt introdusert for jødene, men de lever
ikke i den i dag, for de forkastet Jesus fira Nasaret som sin Messias. På slut
ten av den store trengselen vil de igjen gå inn i Den nye pakt i Jesu blod,
og de vil da bli firelst som rest og levning, «og når jeg (Gud) borttar deres
synder, da er dette min pakt med dem (jødene).» (Rom. 11,27.)

Den kristne menigheten begynte ikke på pinsefestens dag, men den be
gynte ved Paulus sin omvendelse utenfor Damaskus i året 37 etter Mes
sias.

Dette vil ha som følge at vi må dele innholdet i N.T. i to deler. Det er:

1. De jødiske Skriftene og

2« Paulus sine Skrifter.
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Det er de siste som gjelder for oss i dag. Dette betyr ikke at vi ikke kan
bruke deler av de jødiske Skriftene i den kristne menighetens tid, men vi
kan ikke bruke alt som står der, for det vil komme i strid med Paulus sitt
nådebudskap.
De jødiske Skriftene, som er de 4 evangeliene, første halvdel av Apost

lenes Gjerninger og apostlenes brev, er den forkynnelsen som vi vil ha i
«Riket for Israel». Det er en jordisk periode med Jesus som konge ut ifra
Jerusalem.

De paulinske Skriftene tar ikke sikte på å utta mennesker for «Riket for
Israel», men de tar sikte på å utta mennesker for himmelen.

Når man ikke er klar over dette faktumet, så blir resultatet av dette at man
blander sammen Skriftene i N.T. og tror at de gjelder den samme saken-
nemlig å ta ut den kristne menigheten. Dette stemmer ikke. Det er TO
MENIGHETER som blir uttatt i N.T, og det er den messianske menig
heten, og det er den kristne menigheten.

På grunn av «erstatningsteologien» er det JØDISKE ASPEKTET i
N.T fdt bort i forkynnelsen. Dette er typisk for denne typen teologi at
den STJELER fra andre. Den er EN TYV. Det opprinnelige 8. budet sier:
«Du skal ikke stjele.» (2.Mos.20,I5.)

Vi har dermed TO EVANGLIETYPER i N.T. Det er den messianske
jødedommen, og det er den paulinske kristendommen. Paulus var et ut
valgt redskap fra Herren til å forkynne HEMMELIGHETENE med den
kristne menigheten. Disse var ikke gjort kjent i de forrige tidsaldere. De
var skjult i og hos Gud. (Ef.3,5 og 9.)

Jesu forkynnelse i de 4 evangeliene og aposdenes forkynnelse i de jø
diske Skriftene er en VIDEREFØRING av det profetiske ordet som er
nedtegnet i Tanach. Paulus sin forkynnelse er NYHETER, som ikke var
åpenbart i G.T. Det som de har felles, er to forhold, og det er:

1. Jesu person og

2. Jesu forsoning.

Hva som gjelder Jesu person, må den sees ut fra tre synsvinkler, og det er:

1 • Jesus som jødenes Messias,
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2* Messias som forsoneren og den oppstandne frelseren for jødene.
(Dette har med «Riket for Israel» å gjøre. Forkynnelsen om Riket
gikk parallelt med Paulus sin forkynnelse helt til år 70.)

3. Jesus som forsoneren og den oppstandne frelseren for den kristne
menigheten. Han er hodet for menigheten.

Den kristne menigheten skal ikke forholde seg til de to første punktene,
men den skal forholde seg til det siste punktet, og det er her at Paulus sine
Skrifter kommer inn. Den kristne menigheten er en PARANTES i Guds
planer med jødene og med Israel. Når det kristne legemet er hilltallig, skjer
den krisme menighets bortrykkelse, og jødene kommer inn igjen på den
frelseshistoriske arena som Guds folk. Da skal igjen den messianske jøde
dommen bli trosgrunnlaget på jorden. Paulus sin kristendomsforståelse vil
da være historie.

Vi må være oppmerksomme på det forholdet at enhver tidsperiode har
sin egen lære eller Torah, som betyr «undervisning» eller «lære». Vi kan
henholdsvis kalle disse to lærene for «Jesu første undervisning» og «Jesus
andre tmdervisning».

Paulus hadde sin lære fra den oppstandne Jesus. Han kalte seg for «JESU
APOSTEL» og oppfordret menneskene til å FØLGE HAM, slik som
han fulgte Jesus. «Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel- til de hellige i
Efesus, som tror på Jesus Kristus.» (Ef.l,L)

«Jeg formaner dere derfor: Bli mine etterfølgere! Derfor har jeg sendt
Timoteus til dere, han som er mitt elskede og trofaste barn i Herren, for at
han skal minne dere om MINE VEIER I KRISTUS, således som jeg lærer
overalt i menigheten.» (l.Kor.4,4,16-17.)

Hva er det så som skiller den paulinske kristendommen fra den messianske
jødedommen? Det er mange ting og forhold, men i denne artikkelen skal
vi ikke gå inn på de mange forskjellene, men vi skal nøye oss med å beskrive
deres forhold til Moseloven og Jesu første undervisning, som er en utdy
ping av Moseloven. Jesus sa at han ikke var kommet for å oppheve loven og
profetene (Mat.5,17-18.) Paulus sa at loven var opphevet for den kristne
menigheten (Ef.2,15 ogKol.2,14.)

I den messianske jødedommen hadde frelsen TRE FUNDAMENT, og
det var Jesu forsoning, den frelsende tro og etterfølgelse av Moseloven eller
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Jesu første undervisning. Dette kunne være omskjærelsen, overholdelse av
Jesu forskjellige bud, som vi blant annet finner i Bergprekenen (Mat-5-7.)
eller vanndåpen, som mange er så begeistret for i vår tidsperiode. (Se min
bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

I den paulinske kristendommen har frelsen TO FUNDAMENT, og
det er Jesu forsoning og DEN FRELSENDE TRO. At vi skal leve et så
bra liv som mulig i vandringen som troende, har ingen ting med FREL-
SESGRUNNLAGET å gjøre. Det er en naturlig følge av at vi er frelst.
(Ef.2,10.)

Apostlene forstod at Jesu forsoning var hovedfundamentet for frelsen, men
til tross for det var det nødvendig med EN ETISK HELLIGGJØRELSE
eller OVERHOLDELSE AV LOVEN og JESU BUD i vandringen for de
messianske jødene.

Når vi undersøker de jødiske Skriftene, ser vi ser vi at de inneholder
en rekke bud, som de messianske jødene måtte holde I TILLEGG TIL
Jesu forsoning og troen på ham. «Om noen ikke blir i meg, da kastes han
ut som en grein og visner, og de sankes sammen, og kastes på ilden, og de
brenner. Dersom dere blir i meg, og MINE ORD (mine bud) blir i dere,
da bed om hva dere vil, og dere skal få det.» (Joh. 15,6-7.)

«og han er en soning for våre (jødenes) synder, dog ikke bare for våre,
men og for hele verdens.» (l.Joh.2,2.)

Når det gjelder Paulus sine Skrifter, så har de gode gjerningene ingen ting
med frelsesgrunnlaget å gjøre. Vi er frelst av nåde ved tro uten gjernin
ger. «For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er
GUDS GAVE, ikke av gjerninger (loven), for at ikke noen skal rose seg.
«(Ef.2,8-9.)

Dette forholdet at frelsesgrunnlaget er delt i tre i den messianske jødedom
men, og at det bare er to frelsegrimnlag i den paulinske kristendommen,
gjenspeiler seg også i VERBETS TIDER i henholdsvis de jødiske Skrif
tene og i de paulinske Skriftene. Mens de jødiske Skriftene ofte er skrevet
i PRESENS eller i IMPERATIV, når det gjelder beskrivelsen av frelses-
verket, brukte Paulus enten IMPERFEKTUM, AORIST eller PERFEK
TUM når han beskrev frelsen. (Imperfektum på gresk beskriver «det som
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er avsluttet i fortiden». Aorist beskriver også en handling «som er avslut
tet i fortiden. I tillegg til det skjedde den plutselig». Denne tiden er det
samme som passe simple i fransk. Perfektum beskriver en handling «som
hendte i fortiden, men som har betydning for nåtiden».)

Dette betyr at i den messianske jødedommen, var frelsen USIKKER helt
til avslutningen av et menneskes liv, mens i den paulinske frelseslæren er
frelsen SIKKER for den som er kommet til tro på Jesus.

Vi skal i det følgende sitere noen utsagn fra den messiansk jødedom
men, som viser at det er rett, det som vi har hevdet ovenfor. (Dette har
ingen ting med den paulinske kristendommen å gjøre.) «Derfor SKAL
dere VÆRE FULLKOMNE, likesom deres himmelske Fader er fullkom
men.» (Mat.5,48.)

«For dersom dere FORLATER menneskene deres overtredelser, da

skal deres himmelske Fader også forlate dere.» (Mat.6,l4.)
«Men den som HOLDER UT inntil enden, han skal bli frelst (og gå

inn i Riket for Israel).» (Mat.24,13.)

«Således er det også med troen, HAR den ikke (gode) gjerninger, da er
den død i seg selv.» (Jakob 2,17.)

«Derfor, brødre, legg enn mer vinn på å GJØRE deres kall og utvel
gelse fast! For når dere GJØR disse ting, skal dere ingensinne snuble.»
(2.Pet.l,10.)

«...dersom vi BEKJENNER våre synder, er han trofast og rettferdig, så
han forlater syndene våre og renser oss fra all urettferdighet.» (l.Joh.1,9.)
«Kom derfor i hu hva du er falt ifra og OMVEND deg og GJØR DE

FØRSTE GJERNINGER, ellers kommer jeg over deg (dom) og vil flytte
din lysestake (Messias) fra dens sted, viss du ikke OMVENDER deg.»
(Joh.Åp..2,5.)

Vi som tror påJesus i vår tidsperiode, er allerede her og nå satt inn i himme
len sammen med Jesus. Dette skjedde FØR VERDENS GRUNNVOLL
BLE LAGT. «likesom han UTVALGTE OSS (tiden er «aorist») i ham
(Jesus) før (gr.pros) verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige
og ulastelige for hans åsyn, idet han i kjærlighet FORUT BESTEMTE
oss (tiden er « aorist») å fa barnekår hos seg selv ved Jesus Kristus etter sin
viljes frie råd.» (Ef. 1,4-5.)
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«Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld
som han ELSKET oss med, GJORT OSS (tiden er «aorist») levende
med Kristus, enda vi VAR døde ved våre overtredelser- av nåde er dere
frelst, og OPPVAKT OSS (tiden er «aorist») med ham og SATT OSS
(tiden er «aorist») med ham i himmelen i Kristus Jesus.» (Ef.2,4-6.) (Se
også Romerbrevet, kapittel 8 som omhandler vår utvelgelse i Kristus før
verdens grunnvoll ble lagt.)

På denne måten ser vi at i den messianske jødedommen, var muligheten
til frelse eller til fortapelse aktuell til enhver tid. I den paulinske kristen
dommen er frelsesspørsmålet AVGJORT en gang for enhver som tror.

Det er riktig det som blir hevdet, at i jødedommen spør man etter, hva
man skal GJØRE, for å bli frelst, mens man i kristendommen spør etter
hva man skal TRO, for å bli frelst.

Dette forholdet kommer godt til uttrykk i Jakob 2,14, hvor det står:
«Hva nytter det, mine brødre, om en sier at man har tro, når han ikke
har gjerninger? KAN VEL TROEN FRELSE HAM?» I den messianske
jødedommen kunne ikke bare troen frelse et menneske. Det måtte også
gjerninger til.

I den paulinske kristendommen kan troen frelse et menneske. Sammen
med Jesu forsoning er troen det eneste frelsesgrunnlaget i vår tidsperiode,
som vi kaUer for DEN FRIE NÅDENS TIDSPERIODE.

Det er MER ENN MERKELIG at ikke flere ser dette, at vi må skille mel
lom de jødiske Skriftene på den ene siden og de paulinske Skriftene på den
andre siden, men dette skyldes den famøse «erstatningsteologien», som
har en snart 2000— årig tradisjon i kristenheten. Den holder kristenfolket
fast i en teologisk tvangstrøye og hindrer dem i å se og forstå at de er frelst,
og at de er fri i frelsesspørsmålet.

Dette gjelder også- dessverre- mange av de jødene som er kommet til
tro på Jesus i vår tidsperiode. De kaller seg for «messianske jøder». De
ser heller ikke at de er fri, og at Moseloven eller Jesu undervisning til jø
dene ikke gjelder i dag. Grunnen til at det er slik, er at de har sluttet seg
til kirkens teologi, som er gal, hva som gjelder det, som vi har beskrevet
ovenfor.
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Kirkens teologi er IKKE RETT hva som gjelder dette. Når skal teologene
og forkynnerne begynne å innse, at de har tatt feil på dette området? Det
spennende spørsmålet er: Kommer dette til å skje før Jesus konuner for å
hente den kristne menigheten? Jeg tror ikke at dette konuner til å skje, for
forvirringen innenfor teologien har aldri vært så stor som nå, og Jesus kan
konune NÅR SOM HELST, for å hente den kristne menigheten..

Det, som i alle fall er sikkert, er at det pågår en STILLE REFORMA
SJON innenfor deler av kristenfolket i Norge i dag. Stadig flere oppdager
at de er fn i helsespørsmålet og gleder seg over det. Det vil udøse takknem-
melighet til Gud og ikke usikkerhet og hustrasjon.

Oslo Kristne Senter med Age Aleskjær i spissen har også begynt å for
kynne Paulus sitt lovfrie evangelium, og han har fått mye negativ kritikk av
den grunn- noe som også undertegnede har fått.

Kirken målbærer ikke det riktige evangeliet. Den blander loven inn i
nådens budskap. I stedet for å være til hjelp for de troende, er den med på å
le^e STORE ANDELIGE BYRDER på de troende. Det er ikke kirkens
oppgave. Den skal være med på å peke på at nåden er fri, og at vi allerede på
nåværende tidspunkt er satt inn i himmelen sammen med Jesus. Den skal
ikke forkynne den messianske jødedommen til de troende i dag, men den
skal forkynne den paulinske kristendommen.

Det er 3 innvendinger, som gjør, at mange troende ikke kan være enige i, at
nåden er fri i vår tidsperiode, og de er:

1 • Dersom nåden er fri, er det bare å synde så meget som mulig, for en
får automatisk syndenes forlatelse i troen på Jesus. Denne innven
dingen møtte også Paulus. Han skrev i Romerbrevet 6,1 følgende
om dette: «Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden, for at nå
den skal bli dess større?»

Paulus gav følgende svar på dette spørsmålet i Romerbrevet 6,2:
«Langt derifra! (Det må ikke skje.) Vi som er avdød fra synden,
hvorledes skulle vi ennå leve (aktivt) i den?»
Som vi ser, er dette ikke en aktuell problemstilling, og de som

stiller et slikt spørsmål, viser bare hvor lite de har forstått av hele
problemstillingen. Den, som er avdødd fra synden, kan ikke leve
aktivt i den.
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2. I en del av Paulus sine brev er det også en del utsagn som kan tyde
på, at en kristen kan falle ut av nåden. Dersom en undersøker disse
Skrift-stedene ordentlig, ser man at det ikke gjelder Guds frelsende
eller bevarende nåde, men det gjelder Guds helliggjørende nåde.
(Se min bok: Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus. Kapitlene:
«En gjenfødt kristen kan ikke falle ut av nåden» og «Den frie nå
den.)

3. Mange troende hevder også at, en som har det synet, som under
tegnede har, setter Paulus opp mot Jesus. Det er ikke sant. Paulus
forkynte bare sporadisk Jesus som Messias, men han forkynte den
oppstandne Jesus som hodet for menigheten. Paulus sa at vi ikke
lenger skulle kjenne «Jesus etter kjødet». Det betyr at vi ikke len
ger skal ha et forhold til ham som jødenes konge og Messias. Det
hører med til den messianske jødedommen. «Derfor kjenner vi fra
nå av ingen etter kjødet. Har vi og kjent Kristus etter kjødet, så
kjenner vi ham dog nå ikke lenger således.» (2.Kor.2,l6.)

Dersom en ikke ser og forstår, at det er to evangelieforkynnelser i N.T, så
kommer også mange av utsagnene i de jødiske Skiftene i motsetning til
mange utsagn i Paulus sine Skrifter. Dersom en deler opp innholdet i N.T.
i den messianske forkynnelsen og i den paulinske forkynnelsen, faller dette
problemet bort, og Skriften harmonerer.

Tingvoll den 21.07.2006og den 07.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 23

De to budskap
fra Guds trone etter Golgata

Dette foredraget ble holdt I Ålesund 3.-5 november 2006

tet er IKKE MANGE i Norge i dag som ser og forkynner, at vi har TO
'FORSKJELLIGE EVANGELIER i N.T. Det er evangeliet om den

frie nåden og evangeliet om «Riket for Israel».
Det er 7 som vitner om at vi har to evangelier i N.T., og det er:

3. Jesus selv som den oppstandne frelseren.

b. Den Hellige Ånd som formidler Guds ord.

C* Faderen som er opphavet til alt Guds ord og Guds ordninger.

d* Aposdene.

e. Paulus og hans medarbeidere.

f. Det er N.T. selv.

g. Det er de i den kristne menigheten som har fått se dette.

Vi blir bedt om å fordele Guds ord på en rett måte. «Legg vinn på å frem
stille deg for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har
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noe å skamme seg over, idet du RETTELIG FORDELER GUDS ORD.
(2.Tim.2,15.)

Guds ord skal fordeles på 3 kategorier av mennesker, og det er:

a. Hedninger.

b. Jøder og

C. Den kristne menigheten.

Dersom vi gjør det, har vi muligheten til å uttale oss RETT om de forskjel
lige problemstillingene i N.T. «Og dette beder jeg om at deres kjærlighet
ennå må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, for at
dere må kunne DØMME OM DE FORSKJELLIGE TING, så dere kan
være rene og uten anstøt til Kristi dag.» (Fil. 1,10.)

Det er enda et forhold vi må være oppmerksomme på, når vi skal fordele
Guds ord på en rett måte, og det er det forholdet at mens jødene bygde sin
lære på det profetiske ordet i Tanach, på Jesu og apostlenes undervisning,
bygger den kristne menighet sin lære på Paulus sine Skrifter (med unntak
av Hebreerbrevet, som er skrevet til jødene.)

Paulus byggde sin lære opp omkring HEMMELIGHETEN, som ikke
hadde vært åpenbart før. «Men han som er mektig til å styrke dere et
ter MITT EVANGELIUM og JESU KRISTI FORKYNNELSE, etter
DEN ÅPENBARING AV DEN HEMMELIGHET som HAR VÆRT
FORTIDD fra tidsalderlige tider, men NÅ er kommet for lyset og ved
PROFETISKE SKRIFTER etter den tidsalderlige Guds BEFALING
kunngjort for ALLE FOLK (både jøder og hedninger), for å virke troens
lydighet (lydighet mot troen).» (Rom. 16,25-26.)

I den paulinske forkynnelsen betyr ordet «hemmeligheten» noe «som
ikke har vært åpenbart og forkynt før». Det er noe HELT NYTT (gr.
neos.) Det åndelige innholdet i det er også nytt (gr.kairos.)

Selve hemmeligheten er det forholdet at det har kommet i stand en NY
TIDSHUSHOLDNING, der jøder og hedninger er likestilt i ett legeme.
Dette var ikke åpenbart før. (Les Efeserbrevet 3,1-11.)

I Kapitlene 1-2 i Brevet til Efeserne nevnte Paulus følgende del-hem-
meligheter:
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a. Vi er velsignet med ali åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.
Dette betyr blant annet at hele vår frelse (både rettferdiggjørel
sen, helliggjørelsen og herliggjørelsen) er i himmelen. (Ef. 1,3.)

b. Vi er utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi
skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. (Ef. 1,4.) Dette er
et uttrykk for FRELSENS SIKKERHET.

C. Hemmeligheten med en husholdning i tidenes fylde. (Ef. 1,9-10.)
Denne husholdningen var i seg selv ingen hemmelighet. De

troende jødene kjente godt til tidsperioden for «den nye him
melen og den nye jorden». (Hebr.l 1,10 og 16.) Hemmelighe
ten var at den kristne menigheten skulle være sammen med de
troende jøder i denne perioden. (Se artikkelen: «Den nye him
mel og den nye jorden» er ikke det samme som «himmelen».

d. Vi er satt sammen med Jesus i himmelen, i Kristus Jesus.
(Ef.2,6.)

e. Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)

f. Vi er IKKE koblet inn i frelsen på grunnlag av jødenes pak
ter og løfter, men vi er koblet inn i frelsen ved Kristi blod.
(Ef.2,12-13.)

g* Jesus avskaffet jødenes lov for den kristne menigheten. (Ef.2,15.)
(Loven er ikke opphevet for de messianske jødene.)

h. Jesus gjorde jøder og hedninger til et NYTT MENNESKE.
Det er den kristne forsamlingen. (Ef.2,15.) «Derfor, dersom
noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle (den
gamle læren) er borte, se, alle ting (den nye læren) er blitt nytt.»
CZ.Kor.5,17.)

Det er også andre del-hemmeligheter i Paulus sin lære. Vi skal nevne føl
gende:

a. Jesus er Guds hemmelighet. (Kol.2,2.) Det er ikke Messias, som
kongen i «Riket for Israel», som er Guds hemmelighet, men
det er Kristus som hodet for den kristne menigheten. Jødene
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kjente godt til det profetiske ordet om Riket og Messias som
kongen i dette Riket.

b. Evangeliet er en hemmelighet. (Ef.6,19.) Evangeliet om Riket
var ingen hemmelighet, men evangeliet om den frie nåden og
Jesu legeme var en hemmelighet.

C. Hemmeligheten med kristne menighets bortrykkelse.
(l.Kor.l5,51-52.).

d. Den kristne menigheten far Den Hellige Ånd ikke ved gjer
ninger (dåp og omskjærelse) men ved forkynnelse av troen.
(Gal.3,13-14.)

Vi, hedningene, som før hadde vært langt borte fra jødenes løfter og pak
ter, er kommet nær til disse VED KRISTI BLOD (forsoningen), «at dere
på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerskap (borger
skap i Riket) og fremmed for paktene med deres løfte (om frelse), uten
håp og uten Gud i verden, men NÅ, i Kristus Jesus, er dere som fordum
var langt borte, kommet NÆR TIL ved KRISTI BLOD (forsoningen).»
(Ef.2,12-13.)

Vi er ikke kommet nær til frelsen (den nye ordningen) og jødenes løfter
og pakter på grunn av løftene og paktene til Israel, men på grunn av Jesu
forsoning.

Det er GJENNOM JESUS at vi er kommet inn i en del av jødenes
løfter. Det som vi har sammen med jødene, er følgende:

3* Jesus fra Nasaret.

b. Forsoningen i Jesu blod.

C. Den Hellige Ånd. «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannel
se, i det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet: For
bannet er hver den som henger på et tre, for at ABRAHAMS
VELSIGNELSE kunne komme over hedningene I JESUS
KRISTUS, så vi ved TROEN kunne få Ånden, som var oss lo
vet.» (Gal.3,13-14.)

d. Vi administrerer deler av Den nye pakt i Jesu blod. «som og
gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for
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bokstav, men for Ånd, for bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør
levende.» (2.Kor.3,6.)

Det er INGEN MOTSETNING mellom Jesus og Paulus. Paulus fikk sin
lære fra DEN OPPSTANDNE JESUS. Han forkynte ikke Jesus som Mes
sias, som skulle opprette Riket for jødene, men han forkynte forsoningens
Jesus. Det var JESU FORSONING som var i sentrum i Paulus sin for
kynnelse og ikke de gammel-testamendige løftene og Moseloven. «Derfor
kjenner vi FRA NÅ AV ingen etter kjødet (bare som en ny skapning).
Har vi og kjent Kristus etter kjødet (som jødenes Messias), så kjenner vi
ham dog NÅ ikke lenger således (Vi kjenner ham som hodet for menighe
ten).» (2.Kor.5,l6.)

Paulus kalte videre sin lære for MINE VEIER I KRISTUS. «Derfor

har jeg sendt Timoteus til dere. Han som er mitt trofaste og elskede barn i
Kristus, for at han skal MINNE dere om MINE VEIER i Kristus, således
som jeg lærer overalt i menigheten.» (I.Kor.4,17.)

Paulus er kalt for «hedningenes apostel». I forbindelse med hans første
besøk i templet i Jerusalem etter sin omvendelse ble det sagt to ting til ham
av Jesus, og det var:

a. «Skynd deg å gå i hast ut av Jerusalem, for de kommer ikke til
å ta imot DITT VITNESBYRD OM MEG. (Dette betyr at
det var forskjell på det budskapet, som Paulus hadde, og det
budskapet som aposdene hadde.)» (Ap.gj.22,18.)

b. «Dra ut for jeg vil sende deg til hedningefolk langt borte.»
(Ap.gj.22,21.)

I forbindelse med sin omvendelse sa Herren til Annanias: «Gå av sted (for
å møte Paulus), for han er meg et utvalgt redskap til å bære mitt navn fram
for hedninger, konger og jøder.» (Ap.gj.9,15.)

Paulus la en NY GRUNNVOLL for den kristne menigheten. Den
er bygget på Kristus. «Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt
GRUNNVOLL som en vis byggmester, men enhver se til hvordan han
bygger videre.» (1 .Kor.3,10.)

Paulus ble også kalt «ET LYS FOR HEDNINGER». «For så er Her
rens bud (det nye budskapet) til oss: Jeg har satt deg (Paulus) til et lys
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for hedninger, for at Paulus skal være til frelse inntil jordens ende.» (Ap.
gj.13,47.)

Det er bare to personer i N.T., som er blitt kalt «lys» for menneskene,
og det er Jesus og Paulus.

Det er også bare to personer i N.T., som har oppfordret sine tilhengere
til å bli DERES ETTERFØLGERE, og det er Jesus og Paulus. «Men Jesus
sa til ham: FØLG MEG, og la de døde begrave sine døde.» (Mat.8,22.)

«Bli MINE ETTERFØLGERE, likesom jeg etterfølger Kristus (den
oppstandne Jesus.)» (1 .Kor. 11,1.)

Det står også i N.T at det er TO EVANGELIER i N.T. Det er omskjæ
relsens (lovens) evangelium og uomskjærelsens evangelium. (Gal.2,7-10.)
Dette er galt oversatt i våre Bibler. Det første skal forkynnes til jødene
mens det andre skal forkynnes til hedningene.

Det var Paulus sitt LOVFRIE EVANGELIUM som skulle drøftes på
apostelmøtet i Jerusalem i året 50. «DET EVANGELIUM som jeg for
kynner blant hedningene.» (Gal.2,2.)

Paulus gikk dit etter en åpenbaring fra Herren. Han tok med seg Bar-
nabas, Titus og noen andre. Titus var ikke omskåret. Dette gjorde han for
å prøve jødene angående omskjærelsen.

Paulus fortalte om hvor store ting Gud hadde gjort blant hedningene.
(Ap.gj.15,4.)

Noen av fariseerne, som hadde tatt ved troen, hevdet at hedningene
måtte omskjæres og holde Moseloven.» (Ap.gj.15,5.) Det var de såkalte
«judaistene». De var frelst, men de ble kalt for «falske brødre», for de
forkynte et GALT EVANGELIUM til hedningene. (Gal.2,4.)

Det ble da et SKARPT ORDSKIFTE mellom aposdene og fariseerne.
(Ap.gj.15.7.)

Peter uttalte følgende om hedningenes frelse:

3. Gud hadde utvalgt ham til å være den første som skulle forkynne
evangeliet til hedningene. Han forkynte «lovens evangelium»
i Kornelius sitt hus. (Ap.gj. 10,35.)

b. Gud gav dem Den Hellige Ånd på samme måten som jødene
hadde fått Den Hellige Ånd.

€• Gud renset hedningenes hjerte ved troen på Jesus.
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d. Hedningene skulle ikke være forpliktet på å holde Moseloven.
Ikke engang jødene hadde greidd å holde den.

©• Jødene ble frelst på samme måten som hedningene, og det var
ved tro. (Ap.gj. 15,7-11.)

Deretter talte igjen Paulus ogBarnabas. (Ap.gj. 15,12.)
Tilslutt talte Jakob. Han sa at først (før jødenes endelige frelse), skulle

Gud ta seg ut et folk av hedninger for sitt navns skyld. Dette var 1 SAM
SVAR MED det profetiske ordet. (Dette er den store parantesen i frel-
sehistorien.) Deretter skulle Gud igjen ta seg av jødene som igjen skulle
vinne hedningene. (Ap.gj. 15,13-18.)

a* Deretter foreslo Jakob at hedningene skulle holde seg fra føl
gende forhold:

b. Avgudenes urenhet, som er avgudsdyrkelse,

C. Hor.

d. Det som var kvalt. Det er dyr som var selvdød, for blodet var i
det.)

e. Blod, for det var det samme som sjelen. (Ap.gj. 15,20.)

Lederskapet i Jerusalem hadde FULL FORSTÅELSE for Paulus sitt bud
skap. De aksepterte det, for de forstod at det var fra Herren, men de for
stod ikke det fiille teologiske innholdet i det (2.Pet.3,16.), og de forkynte
det heller ikke.

Apostelmøtet i Jerusalem var en FULLSTENDIG SEIER for Paulus
og hans budskap. Apostlene på sin side fortsatte med å forkynne det lov
bundne evangeliet til jødene- både i Israel og ute i diasporaen.

Det står også i Brevet til Galaterne 1,6-7 at det ikke er noe ANNET
EVANGELIUM, som skal forkynnes for hedningene enn Paulus sitt evan
gelium, «Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham
som KALTE DERE VED GUDS NÅDE til et annen (gr.»heteros»)
evangelium, skjønt det er ikke noe annet (gr.»allos»). Det er bare noen
(judaistene) som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.»

Det greske ordet «heteros» betyr «annet av et annet slag». «AUos»
betyr «annet av det samme slaget». Dette betyr to forhold, og det er:
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a. At det var TO FORSKJELLIGE EVANGELIER.

b. At det bare var Paulus sitt evangelium, som skal forkynnes for
hedningene.

Det kommer også til uttrykk i Brevet til Galaterne at det var EN AN
NEN TYPE APOSTLER, og det var Rikets aposder. «men noen annen
(gr.»heteros») av aposdene oppsøkte (besøkte) jeg ikke, uten Jakob, Her
rens bror.» (Gal.1,19)

Det kommer også til uttrykk i Det andre Brevet til Korintierne at det var
ET ANNET EVANGELIUM, og det var Rikets evangelium. «For om det
kommer en (en hebreer eller en judaist (2.Kor.11,22.) til dere og forkyn
ner en annen (gr.» allos») Jesus (Jesus kan ikke være delt), som ikke vi har
forkynt, eller får en annen (gr.»heteros») ånd, som dere ikke før har fått
(En får en «annen ånd» ved en «annen forkynnelse». Dette gjelder ikke
Den Hellige Ånd som frelsespant, men det gjelder den læremessige forstå
elsen som ethvert menneske har i sin ånd), eller et annet (gr.»heteros»)
evangelium (som er Rikets evangelium), som dere ikke før har mottatt, da
vil dere gjerne tåle det.» (2.Kor.l 1,4.)

Dette gjelder også i dag. Store deler av den kristne menigheten forstår
ikke Paulus sitt nådeevangelium, men de blander det sammen med Rikets
evangelium til et BLANDINGSEVANGELIUM som har mistet mye av
sin kraft.

Det står videre at Paulus var den FØRSTE som ble frelst ved det nye bud
skapet. (I.Tim. 1,15-16.) Det greske ordet «protos», som er brukt to
ganger i denne teksten, betyr ikke «størst», men det betyr «først». Det
betyr at Paulus var DEN FØRSTE som ble frelst ved dette evangeliet.

Ut ifra det som er skrevet ovenfor, skulle det være HELT KLART at

det er 2 EVANGELIER 1 N.T.

En sammenligning mellom Rikets
evangelium og den frie nådens evangelium

1 Rikets evangelium var den jødiske loven fortsatt til stede både som FOR
UTSETNING FOR FRELSEN og som krav i VANDRINGEN for den
troende. Den messianske jødedommen opererte med TO RETTFER-
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DIGHETS BEGREP, og det var GUDS RETTFERDIGHET og LO
VENS RETTFERDIGHET. Dette kommer tydelig frem både i Jesu og
apostlenes forkynnelse.

Rikets evangelium bygger på Sinailoven, Jesu fortolkning av den og
det profetiske ordet. Jesu FORSONING er selve frelsegrunnlaget, men
det krevdes også FULLKOMNE GJERNINGER i vandringen. Det er
NÅDE PLUSS GJERNINGER.

Dette kommer fram over alt i Jesu og apostlenes undervisning.
«Dersom dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere at enhver som

GJØR RETTFERDIGHET, er født av ham.» (l.Joh.2,29.)
«Mine barn! La ikke noen forføre dere. DEN SOM GJØR RETT

FERDIGHET, ER RETTFERDIG, likesom han (Kristus) er rettferdig.»
(LJoh.3,7.)

I Paulus sitt evangelium er den jødiske loven satt helt til side både som for
utsetning for frelsen og i vandringen for den troende. Den jødiske loven er
SATT TIL SIDE eller OPPHEVET i vår tid. Vi er frelst av nåde ved tro

uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)
Gud, som begynte en god gjerning i oss, skal fullføre den inntil Jesu

Kristi dag. (Fil. 1,6.)
Vi er ikke under loven, men vi er under nåden. (Rom.6,14.)
I den kristne menighets tid er loven tatt ut av selve frelsessammenhen-

gen- både som forutsetning for frelsen og i vandringen.
Dette betyr ikke at vi skal leve et liv i synden. «Hva skal vi da si? Skal

vi holde ved i synden, for at nåden skal bli større? Langt derifra. (Det må
ikke skje.) Vi som er AVDØD FRA SYNDEN, hvorledes skulle vi ennå
leve i den?» (Rom.6,I-2.)

Dette er en helt uaktuell problemstilling. Vi kan ikke leve i det som vi
er avdød fra. Synden er i det hele tatt ikke til stede i det nye livet.
De formaningene som Paulus gav, har ingen ting med selve frelsen å

gjøre. De gjelder vandringen. Det er Den Hellige Ånd i oss som gjør, at vi
kan holde formaningene. Paulus gav ingen bud eller noen lov.

Det som betyr noe i den paulinske teologien, er to forhold, og det er:

a. «...for i Jesus Kristus gjelder verken omskjærelse eller forhud
noe, men BARE TRO, virksom ved kjærlighet.» (Gal.5,6.)
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b. «For verken omskjærelse eller forhud er noe, men bare EN NY
SKAPNING.» (Gal.6,15.)

Da Jesus kom, stilte han en REKKE KRAV til jødene for at de kunne få
del i «Riket for Israel». (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel:
Jesu forkynnelse.)
Da Peter forkynte i Kornelius sitt hus i året 40, sa han at Gud tar imot

dem som FRYKTER HAM og GJØR RETTFERDIGHET (holder lo
ven i en eller annen form). (Ap.gj.10,35.)
Da Paulus besøkte Jerusalem i året 58 uttalte de jødiske lederne føl

gende: «...Du ser, bror, hvor mangfoldige titusener det er blant jødene
som har tatt ved troen, og alle er de NIDKJÆRE FOR LOVEN.» (Ap.
gj.21.20.)

Når man presenterer Jesu krav for de troende, så sier de følgende: Ja,
dette var før Golgata. På Golgata tok Jesus alle lovens krav på seg, og loven
ble opphevet. Dette er ikke rett. I misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20,
som er gitt ETTER GOLGATA, sa Jesus at disiplene skulle lære alle folke
slag og HOLDE ALLE JESU BUD og FORSKRIFTER.

Johannes lærte at den som ikke BAR FRUKT i sitt kristenliv, den TOK
GUD BORT FRA VINTREET, som er et bilde Jesus. Dersom jødene
holdt Guds bud, forble de i Guds kjærlighet. Dersom de ikke gjorde det,
ble de tatt bort fra vintreet. (Les Joh. 15,1-10.) Dette er BETINGELSER,
og det er ikke i samsvar med Paulus sin lære om den frie nåden.

Dette er også i samsvar med det som står i Brevet til Romerne 11,16-
24. De av jødene som ikke forble i det jødiske oljetreet, som er et bilde på
selve frelsen, ble tatt bort fra oljetreet. (v.22.)

Dette gjelder ikke den kristne menigheten. Dette sees av to forhold, og
det er:

a. Den kristne menighet er ikke koblet inn i det gode jødiske ol
jetreet, men den er koblet inn i Jesus Kristus som hodet for me
nigheten.

b. Den kristne menigheten kan ikke falle ut av frelsen. Den som
først er satt inn i himmelen sammen med Jesus, kan ikke bli
fratatt denne posisjonen. (Se kapitlet: Den rette fortolkningen
av Romerbrevet 11,16-27.)

234



Kapittel 23 - De to budskap fra Guds trone etter Golgata

Johannes Åpenbaring 2,4-5, 2,26, 3,2, 3,8 og 3,18 beskriver også den
messianske menigheten. Her er det lagt vekt på gjerninger i forhold til frel
sen. De 7 lilleasiatiske menighetene er messianske menigheter. De måtte
holde Moseloven og Jesu undervisning, for å bli bevart som troende.

Det var bare to av de lilleasiatiske menighetene som var etisk fullkomne,
og det var menigheten i Smyrna (Joh.Ap.2,8-11) og menigheten i Filadel-
fia (Joh.Åp.3 ,7-13.) De andre menighetene var delte menigheter.

Den kristne menigheten i betydningen Jesu legeme er ikke en delt menig
het. Den er allerede her og nå satt inn i himmelen i Jesus Kristus (Ef.2,6.)
Hva som gjelder kirken, så er den delt. Det er ikke alle, som er medlemmer
av kirken, som er gjenfødt og frelst. Både kirken og de lutherske organisa
sjonene har en altfor svak og misvisende forkynnelse av hva det vil si å være
frelst.

Både kirken og de lutherske organisasjonene lærer at det er frelse i vann-
dåpen. Dette er galt.

Jakob, Jesu kjødelige bror, skrev at troen alene kunne ikke frelse et men
neske. Det måtte også lovgjerninger til. «For dommen skal være ubarm
hjertig mot den som ikke har gjort barmhjertighet, men BARMHJER
TIGHET ROSER SEG MOT DOMMEN (Guds dom.) Hva nytter det
mine brødre, om en sier at han har tro, men ikke har gjerninger? Kan vel
troen frelse ham?» (Jak.2,13-14.)

«Således og med troen: Har den ikke gjerninger, er den død i seg selv»
(Jak.2,17.)

Paulus derimot lærte at vår ROS ER UTELUKKET i frelsesammen-

hengen, fordi vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. Vår ros er uteluk
ket, fordi vi lever ikke lengre under GJERNINGENES LOV, men under
TROENS LOV. «Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov?

Gjerningenes? Nei, ved troens lov.» (Rom.3,27.)
«Etter at troen (nåden) er kommet, er vi ikke lenger under tuktemeste-

ren (Moseloven)» (Gal.3,25.)

Hva som gjelder Abraham, så er ÅNDELIG FAR til to typer mennesker
(Rom.4,1.), og det er:

a. Han er åndelig far til de mennesker som er frelst av nåde ved tro
uten gjerninger. Det er hedningene.
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b. Han er både åndelig og etnisk far til de mennesker som er frelst
av nåde ved tro pluss gjerninger. Det er jødene, «og han fikk
omskjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten ved den tro
som han hadde, da han var uomskåret, for at han skulle være
FAR TIL DE UOMSKÅRNE (HEDNINGENE), så rett
ferdigheten også kunne tilregnes dem, og FAR TIL DE OM-
SKÅRNE (JØDENE), som ikke bare har omskjærelsen (som
innebærer lovgjerninger), men også vandrer i fotsporene av
den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret.»

(Rom.4,11-12.)

Fra begynnelsen av sitt kall og fram til han var 99 år gammel levde
Abraham i en FRI NÅDESPAKT. Etter at han inngikk pakt med Gud
(I.Mos. 17,1-14.), ble det stilt FORPLIKTELSER til ham i vandringen
som troende. Slike betingelser var omskjærelsen, forkjellige typer offer og
det forholdet at han ble pålagt å ofre sin sønn Isak. «fordi Abraham lød
mitt ord og holdt alt det jeg bød ham å holde, mine bud, mine forskrifter
og mine lover.» (1 .Mos. 1,26.)

Fram til han var 99 år gammel, ble Abraham kalt«Abram», og det be
tyr «opphøyet far». Fra han var 99 år gammel og fram til sin død, ble han
kalt «Abraham». Det betyr «far til mange folk». Han ble 175 år gam
mel. Dette betyr at han er ÅNDELIGE FAR TIL ALLE SOM TROR-
både de som ikke har omskjærelsen, og de som har omskjærelsen. De løf
tene som Abraham fikk mens han var uomskåret, kan ikke forandres. De
står fast.

Abraham levde i den tidsperioden som vi kaller «Løftets Tidsperio
de», men til tross for det, var det 2 FORSKJELLIGE RETTFERDIG-
HETSBEGREPER i denne perioden, og det var:

a. Nåden alene og

b. Nåden og loven. (Dette var en forløper for Sinailoven.)

Dette er grunnen til at Jakob og Paulus framstilte Abraham på TO FOR
SKJELLIGE MÅTER med hensyn til frelsen. I Paulus sine brev blir Abra
ham framstilt som den som fikk løftene på grunn av Guds nåde og ble
frelst av nåde ved tro uten gjerninger. «For ble Abraham rettferdiggjort
av gjerninger, da har han noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud,
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for hva sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham tii rett
ferdighet.» (Brevet til Romerne 4,2-3.)

I Jakobs brev blir Abraham fremstilt som den som måtte framvise gjer
ninger i vandringen som troende. «Abraham, vår far, ble ikke han rettfer
diggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn på alteret? Du ser at troen
virket sammen med hans gjerninger, og at TROEN BLE FULLKOM
MEN ved gjerningene, og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde
Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og han ble kalt Guds venn.»
(Jakob.2,21-23.)

Dette viser klart at det i en tidsperiode kan eksistere forskjellige rettfer-
dighetsbegreper. Dette gjelder også tiden fira Paulus og inntil år 70 etter
Kristus. I denne tiden ble det både frelst mennesker inn i den messianske

menigheten og mennesker inn i den paulinske menigheten.
I Romerbrevet, kapittel 4 og i Brevet til Galaterne, kapittel 3,6-29 er

Abraham framstilt som den som fikk løftene ved Guds nåde, og som den
som ble frelst av troen alene. Det burde ha stått «Abram» i disse tekstene,
men på grunn av at det vil skape forvirring, dersom vi bruker to forskjel
lige navn på denne personen, vil vi bruke navnet «Abraham».

I Jakobs brev er Abraham framstilt som den som måtte framvise gjer
ninger ved siden av Guds nåde.

I Hebreerbrevet, som er et jødisk brev, står det flere steder at det går an
å falle ut av nåden. (Se Hebr. 3,14,6,4-6,10,38-39 og 10,26-29.)

Denne undervisningen finner vi ikke igjen i Paulus sine Skrifter. Han lær
te:

a. At vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger.

b. At nåden er en gave. (En gave er noe du får gratis- uten å betale
for den.) (Ef.2,8-9.)

C. At vi er rettferdiggjort bare ved troen på Jesus. (Rom.3,26.)

d. At evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror,
både for jøde først og så for greker. (Rom. 1,16.)

Paulus lærte at det GÅR IKKE AN Å FALLE UT AV NÅDEN, for frel
sen er av Guds nåde. Vi er både kjent, bestemt, kalt, rettferdiggjort, hellig-
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gjort og herliggjort. Alt dette skjedde «FORUT» for vår omvendelse. Vi
blir ikke frelst, men vi ER FRELST. (Rom.8,29-30.)

Ingen ting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.
(Rom.8,39.)

«For så sant som vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død, så skal
vi så MEGET MERE bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikt.»

(Rom.4,10.)

Den jødiske loven er satt til side som indirekte frelsesmiddel eller som
DØRÅPNER for frelsen i den frie nådens tidsperiode. «For synden skal
ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden.»
(Rom.6,14.)

«...men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger.» (Rom. 11,6.)
Den som først er frelst (gjenfødt), kan ikke falle ut av nåden, for han

er velsignet med ALL ÅNDELIGE VELSIGNELSE (frelse, rettferdig
gjørelse, helliggjørelse og herli^jørelse) 1 HIMMELEN og SATT INN
1 HIMMELEN SAMMEN MED JESUS. «Lovet være Gud og vår Jesu
Kristi, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i
Kristus.» (Ef. 1,3.)

«...gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre over
tredelser- av nåde er dere frelst- og oppvakte oss med ham og satt oss
med ham i himmelen, i Kristus Jesus.» (Ef.2,3.)

Dåpens betydning
Apostlene førte videre Jesu lære om dåpen (Mat.28,18-19 og Markus
16,16.) Dette sees både av første del av Apostlenes Gjerninger og av apost
lenes Skrifter. Peter lærte at jødene måtte omvende seg og ta dåpen, for å få
syndenes forlatelse og Den Hellige Ånd. (Ap.gj.2,38.)

Paulus lærte at den kristne menigheten ikke fikk Den Hellige Ånd ved
lovgjerninger (for eksempel vanndåpen), men den fikk Ånden ved forkyn
nelsen av troen og nåden. «Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden,
eller var det ved forkynnelse av troen?» (Gal.3,2.)

«Han som altså gir dere Ånden og virker kraftige gjerninger blant dere,
gjør han det ved lovgjerninger eller ved forkynnelse av troen? «(Gal.3,5.)

Paulus lærte at han ikke var utsendt for å døpe, men for å forkynne
evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft.
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«For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for
oss som blir frelst, er det en Guds kraft. (1.Kor. 1,17-18.)

«for jeg vil ikke vite noe blant dere (ikke lovgjerninger) uten Jesus
Kristus og ham korsfestet.» (l.Kor.2,2.)

Paulus lærte at gjenfødelsen ikke skjedde i forbindelse med dåpen, men at
den var uavhengig av dåpen. Dåpen har ingen ting med gjenfødelsen eller
frelsen å gjøre. Dåpen hørte med til det jødiske systemet, og den hadde
betydning i forhold til en YTRE RENSELSEN AV SYNDEN.
De fleste som kommer til tro på Jesus i verden i dag, blir frelst uten at

dåpen har funnet sted. Dette viser at gjenfødelsen ikke ligger i dåpen.
Den katolske og den lutherske kirken lærer at det er gjenfødelse eller

frelse i dåpens vann, men dette er galt og misvisende. Teologene og det sto
re flertallet av forkynnerne innenfor de lutherske organisasjonene HAR
MISOPPFATTET og MISFORSTÅTT de mange utsagn som Paulus
kom med angående frelsen og gjenfødelsen. De lærer at når Paulus bruk
te ordet «dåp», går dette på vanndåpen, men det er ikke riktig. Ordet
«dåp» har en re^e betydninger i N.T. (Se min bok: Kristendommens
Jødiske Røtter: Kapittel: De forskjellige typer dåp.)

I forbindelse med barnedåpen bruker Kirken det som står i Brevet til Ro
merne 6,3-9 for å vise, at det er frelse i vanndåpen. Dette Skriftavsnittet
går ikke på vanndåpen, men det angår Jesu død og oppstandelse og den
betydningen som det har for den som er kommet til tro på Jesus. Det angår
DET NYE LIVET som er likt med Jesu liv.

Brevet til Romerne 6,3-9, beskriver følgende forhold:

a. Vi er død samme med Jesus.

b. Vi er oppreist sammen med Jesus.

C. Vi har en død som er lik Jesu død. Det er den samme død.

d. Vi er forenet med Jesus i denne døden.

0. Vi har den samme oppstandelsen som Jesus.

f. Vi er forenet med Jesus i hans oppstandelse.

g. Vi lever et nytt liv.
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h. Vårt gamle menneske er korsfestet sammen med Jesus.

i. Syndeiegemet er tatt bort.

j. Vi tjener ikke lenger synden.

k« Den som er død, er rettferdiggjort fra synden.

!• Dersom vi er død sammen med Kristus, da skal vi også leve
sammen med ham.

m. Etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer.
DETTE GJELDER OGSÅ OSS.

Den som er død og oppreist sammen med Kristus, kan ikke dø mer, for
Kristus kan ikke dø. Det viser at den, som engang er frelst, kan ikke falle
ut av nåden.

Brevet til Romerne 6,3-9 går verken på barnedåpen eller på troendes
dåp, men det går på selve GJENFØDELSENS DÅP.

Når Den Lutherske Kirken og de lutherske organisasjonene ikke forstår
dette, så skyldes det to forhold, og det er:

a. De har ikke forstått Paulus sin nådelære.

b. De blander sammen Paulus sin nådelære med de jødiske Skrif
tene, som krever både nåde og gjerninger.

Barnedåpen er gal, for den gir menneskene en FALSK TRYGGHET om
at det er frelse i dåpen. Det er ikke i vanndåpen at frelsen ligger, men det
er i troen på Jesus.

Barnevelsignelsen er rett. Barnet behøver ingen frelse, for det er Guds
barn helt fra unnfangelsen av. Det er de «voksne» som trenger frelsen, og
den er ikke knyttet til vanndåpen, men det er en GAVE som vi får av nåde.
(l.Kor.1,17-18.)

De reformerte kirken lærer at troendes dåp er det eneste riktige. De har tre
vurderinger av vanndåpen:

a. Den er et GJENSVAR fra menneskets side om at frelsen er
kommet i stand. Til dette er det å si følgende: Frelsen behøver
ingen bekreftelse fra menneskets side. Når en har fått Den Hel-
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lige Ånd i sitt hjerte som pant og innsegl, så er dette en bekref
telse på at frelsen er kommet i stand. Det står ingen steder i N.T.
at vi må bekrefte vår frelse ved å ta dåpen. (Dåpen gjelder heller
ikke for den kristne menigheten.)

b. Den troende må følge Jesus i hans dåp. På samme måten som
Jesus ble døpt, må også vi bli døpt. Til dette er det å si at vi på
ingen måte skal følge Jesus i hans dåp. Ved sin første dåp tok
han på seg all verdens synd, og ved sin andre dåp forsonet han
all verdens synd.

C. Dåpen er en GOD SAMVITTIGHETS PAKT med Gud ved
Jesu Kristi oppstandelse. (l.Pet.3,I8-21.) Dette er også galt.
Det er FRELSEN som gir oss en god samvittighet og ikke då
pen. (Se Brevet til Hebreerne 9,14, hvor det står: «hvor meget
mer skal da Kristi blod, han som ved en tidsalderlig ånd bar seg
firam som et ulastelig offer for Gud, RENSE DERES SAMVIT
TIGHET fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud.»

Det erJesu forsoning og nåden som frelser oss, uten at vi behøver å framvise
gjerninger. Jødene hadde både loven, troen ogJesu forsoning som basis for
frelsen, mens vi bare har Jesu forsoning og troen eller nåden. I de jødiske
Skriftene er det TO SETT AV RETTFERDIGHETSBEGREP. Det er
GUDS RETTFERDIGHET og MENNESKETS RETTFERDIGHET.
I de paulinske Skriftene er det bare ETT RETTFERDIGHETSBEGREP,
og det er GUDS RETTFERDIGHET. (Se Jakob 2,20-24. og Brevet til
Romerne 3,21-31.) (I dette siste Skrifbtedet blir det sagt 3 GANGER at
vi er rettferdi^jort av nåde ved tro uten gjerninger.)

Moseloven og Jesu første undervisning er lagt til side eller opphevet i
vår tidsperiode. (Se Ef.2,15 ogKol.2,14.)

Det kristne legemet er EN PARANTES i Guds løfter til jødene. Ved
menighetens bortrykkelse, som skjer før trengselstiden på 7 år, og etter at
den store trengsel er avsluttet, blir jødene frelst som folk og levning. Jesus
vil komme tilbake som kongen (Messias) i«1000 års-riket». Jødene vil da
være med på å styre verden sammen med Jesus i 1000 år.
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Den kristne menigheten er koblet inn i en person, og det er Jesus fra Na
saret. Gjennom ham har vi fatt del i mange av jødenes løfter og pakter. (Se
Ef.2.12-13.)

I vår tidsperiode er jøder og hedninger likestilt i et legeme. (Se Ef.2,14-
18.)

Det er 2 EVANGELIEFORKYNNELSER som er beskrevet i N.T.

Den ene gjelder Israel, og den andre gjelder den kristne menigheten. De
4 evangeliene, første del av Aposdenes Gjerninger og de jødiske brevene
hører med til Rikets forkynnelse. Det er Paulus sine brev som gjelder for
oss. Det er også en del generelle problemstillinger i be^e forkynnelsene.

Det er TO LINJER i N.T. Det er DEN JORDISKE LINJEN, som
er RIKSLINJEN, og den HIMMELSKE LINJEN, som uttar de troende
for himmelen. Disse to utvelgelsene skal samarbeidet i Rikets tid, men det
er først på den nye jorden at de går sammen, «om en husholdning i TI
DENES FYLDE: at han ville samle alt til ett i Kristus, både de som er i
himlene, og de som er på jorden.» (Ef. 1,10.)

«Riket for Israel»

Det er flere viktige temaer i Tanach. Vi nevner følgende:

a. Guds løfter til Abraham. (1 .Mosebok 12-18.)

b. Innføringen av Moseloven. (2.Mosebok 19-3 Mosebok 1-
27.)

C. Messias død og forsoning. (Salme 22 og Esaias 53.)

d. Profetier om opprettelsen av «Riket for Israel», som er det
sanune som «Davidriket». (Esaias 9,6-7.), Daniel 2,44 og
7,13-14.)

e« Jødenes forkastelse av Messias. (Esaias 53.) (Det betydde utset
telse av «Riket for Israel» og innføringen av hemmeligheten.)

Ut fra Daniel 9,25-26 går det an å regne ut tiden for Messias første kom
me. Vi ser også at jødene forkastet Den Salvede i påsken i året 32. (Se mine
bøker: Israel og den kristne menighet og Jesu Gjenkomst. Bind 4. om de
70 årukene for Israel og Jerusalem.)
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Det var en stor Messias- forventning i Israel på Jesu tid. Jødene ventet
på at Messias skulle komme, men da Messias kom, ville ikke de religiøse
lederne i Israel ta imot ham som sin Messias. Det er følgende grunner til
det:

a. Det er bestandig motstand mot Guds ordninger og Messias
(Jesus.) Dette er generelt for alle folk til enhver tid. De fleste er
ikke imot Gud som skaperen og opprettholderen av alt liv, men
de er imot Messias (Jesus). De er imot forsoningen og korsets
budskap.

b. Flertallet av rabbinerne så på Messias som en krigshelt som
skulle frigjøre Israel og jage romerne ut av Israel. De hadde for
tolket bort forsoningssiden ved Messias. (I vår kirke gjør man
det motsatte.)

Døperen Johannes var forløperen for Jesus. Han introduserte «Riket for
Israel». I sin forkynnelse bygde han på følgende grunnsetninger, og det
var:

a. OMVENDELSEN. Han lærte: «Omvend dere, for Himlenes

Rike er nær» (Mat.3,2.) Det betyr at det var kommet. Dette var
ikke kirkens tid, men det var «Davidriket» som var kommet.

b. MOSELOVEN. Ordet «omvendelse» betyr på hebraisk ikke
bare «å skifte sinnelag», men det betyr «å vende tilbake og
gi svar.» Det betyr at jødene måtte vende tilbake til en RETT
FORSTÅELSE av Moseloven og Jesu undervisning.).» (Se
min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære. s.8.)

C. VANNDÅPEN. Han døpte med vann. Vanndåpen var en del
av Moseloven. Den gjaldt både gjenstander og personer. Vann
dåpen var med på å formidle frelsen. (Sc Mat.3,5-11.)

Johannes døpte med vann for at Jesus, når han kom, kunne finne et REN
SET FOLK, som var KULTISK REN til å ta imot Messias, slik at Messias
ikke skulle komme og slå folket med forbannelse. (Mal.4,5-6.)

Dåpen skulle peke på at Messias VAR KOMMET. «Og jeg (Johan
nes) kjente ham ikke, men for at han (Messias) skulle åpenbares for Israel,
derfor er jeg kommet og døper med vann.» (Joh.3,31.)
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Vanndåpen var ikke noe nytt i Israel, men FOLKEDÅPEN var noe
nytt. Det skulle gjøre jødene i stand dl å være prester og konger i «Riket
for Israel». Mens jødene av Levi stamme skulle være prester og levitter i
templet i Jerusalem, skulle jødene fira de andre stammene være konger og
prester utover hele jorden. «Dersom dere lyder min røst og holder min
pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden hø
rer meg til. Og dere skal være meg et KONGERIKE AV PRESTER og ET
HELLIG FOLK...» (2.Mos.5-6.)

Det er jødene som skal være konger og prester. Når kirken opererer med
begrepet «det alminnelige prestedømme», så er dette uttrykk for den så
kalte «erstatningsteologien». Alle utsagn i N.T., som omhandler dette,
angår jødene og ikke den knstne menigheten. Både Peter og Johannes
skrev om dette. I og med at de skrev til jødene, så er dette også et bevis
at det er jødene, som er og som skal være prester og konger i «1000 års-
riket». (l.Pet.2,5-9 og Åp.1,6, 5,10 og 20,6.) (Se min bok: Jødedom og
Kristendom. Jesus og Paulus, s.255-263.)

En sammenligning av nådebegrepet i den
messianske jødedommen og i den paulinske

kristendommen

I den messianske jødedommen ble det stilt følgende vilkår for at jødene
skulle få del i nåden og i Guds rike:

1. De, som hadde FULLKOMNE GJERNINGER, skulle få del i
«Riket for Israel». «Akt det for bare glede, mine brødre, når dere
kommer i allehånde fristelser, da dere vet at prøvelsen av deres tro
virker tålmodighet, men tålmodigheten må føre til FULLKOM
MEN GJERNING, for at dere kan være FULLKOMNE og HELE
og IKKE MANGLE NOE.» (Jakob 1,2-4.)

«Bli våken og styrk de ting som er på vei til å dø, for jeg har
IKKE FUNNET DINE GJERNINGER FULLKOMNE for
Gud.» (Joh.Åp.3,2.)

Det var de fullkomne gjerningene som skulle føre til, at jødene
ble etisk fullkomne og ikke skulle mangle noe. Troen ble hillkom-
men ved gjerningene.
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Paulus lærte noe helt annet om prøvelsen. Den skulle føre til
HÅP. » for vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodighet
et prøvet sinn, og det prøvede sinn HÅP, og HÅPET GJØR IKKE
TIL SKAMME, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved
Den Hellige Ånd, som er oss gitt.» (Rom.5,3-5.)

«Håpet» er ett av nøkkelordene i den paulinske teologien. Det
er bare ETT HÅP, og det er den oppstandne Kristus, som er det
samme som nåden alene. « for hvem Gud ville kunngjøre hvor rik på
herlighet denne hemmelighet er BLANT HEDNINGENE, det er
KRISTUS I DERE, HÅPET OM HERLIGHET.» (Kol.1,27.)

2. DE SOM VAR YDMYKE, skulle fa del i «Riket for Israel». «Der
for heter det: Gud står den stolte imot, men DEN YDMYKE (som
er uttrykk for en bestemt holdning) GIR HAN NÅDE.» (Jakob
4,6.)

«Likeså skal dere yngre underordne dere de eldre, og dere skal
ikle dere YDMYKHET mot hverandre, for Gud står de stolte imot,
men DE YDMYKE GIR HAN NÅDE.» (l.Pet.5.5.)

Dette er også i samsvar med Bergpreken, som er Grunnloven i
« Riket for Israel», Den krever lignende egenskaper FOR DE SOM
SKULLE ARVE Guds rike. De som var SALIGE (FRELST), var
«de fattige i ånden», «de saktmodige», som er det samme som
«de gavmilde», «de som hungrer og tørster etter rettferdighet»,
«de barmhjertige», «de «rene av hjertet», «de fredsommelige»,
«de som blir forfulgt for rettferdighets skyld» og «de som blir
forfulgt og spottet». (Mat.5,3-12.)

Dette er uttrykk for lovgjerninger i en eller annen form.

Paulus lærte følgende om de salige: «salige er de viss overtredelser
er forlatt, og viss synder er skjult, salig er den mann som Herren
ikke tilregner synd.» (Rom.5,7-8.) Våre synder er forlatt og skjult
på grunn av Jesu forsoning.

3. De, som hadde EN DOBBELT RETTFERDIGHET, skulle arve
«Riket for Israel». «For jeg sier dere at dersom deres rettferdighet
ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere ikke inn i
Himlenes Rike.» (Mat.5,20.)
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(Se også Jakobs Brev 2,21-24. om Abrahams dobbelte rettfer
dighet.)

«Mine barn ia ingen forføre dere! Den som gjør rettferdighet,
han er rettferdig, likesom han (Kristus) er rettferdig. (I.Joh.3,7.)

Paulus lærte at Guds rettferdighet, som loven og profetene talte
om, nåvar åpenbart UTEN LOVEN. (Rom.3,21.)

4. De, SOM VAR FULLKOMNE, skulle arve «Riket for Israel». På
samme måten som Gud er fullkommen, skulle også de messianske
jødene være det. (Mat.5,48.)

De skulle oppnå dette ved både å holde loven og tro på Jesus. (Se
beretningen om den rike unge mannen. Mat.I9,18-26.)

«Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig til å vandre
slik som han vandret (ved å holde loven).» (l.Joh.2,6.)

Paulus lærte at enhver troende ER FULLKOMMEN I KRISTUS,

«og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske med all
visdom, for å hremstille ethvert menneske FULLKOMMENT I
KRISTUS.» (Kol.1,28.)

5« De, SOM RENSET SEG, skulle få del i «Riket for Israel». «Og
hver den som har dette håp til ham, HAN RENSER SEG, likesom
han (Kristus) er ren.» (l.Joh.3.3.)

Renselsen fent jødene i VANNDÅPEN. OFRINGENE, OM
SKJÆRELSEN og i FULLKOMNE GJERNINGER.

«Han er den som kom med VANN og BLOD, Jesus Kristus,
ikke bare med vannet. Men med VANNET (vanndåpen) og BLO
DET (Jesu forsoning), og ÅNDEN (frelsespantet) er den som vit
ner, fordi Anden er sannhet. For DET ER 3 SOM VITNER (om
jødenes frelse). Anden og vannet og blodet, og disse tre samstem
mer.» (I.Joh.5,6-8.)

Dersom ikke disse tre ga et samstemmig vitnesbyrd om den en
kelte jødes frelse, så hørte vedkommende ikke med til de som var
frelst. Det manglet noe i deres frelse.
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Av den grunn skrev også Peter følgende; «Og blir den rettfer
dige VANSKELIG FRELST, hvor skal det da bli av synderen og
den ugudelige.» (LPet.4,19.)

I Paulus sin undervisning er det IKKE VANSKELIG å bli frelst,
for både gjenfødelsen, vandringen og avslutningen (herli^jørel-
sen) er av bare nåde. Ved omvendelsen blir vi satt inn i hinunelen i
Jesus Kristus. (Ef.2,6.)

6» De, SOM HOLDT UT TIL ENDEN, skulle arve «Riket for Is
rael». «Og den som seirer og tar vare på MINE GJERNINGER
INNTIL ENDEN (tidsalderens ende), ham vil jeg gi makt over
hedningene.» (Joh.Åp.2,26.)

I den messianske jødedommen måtte det finne sted både EN KONTI
NUERLIG RETTFERDIGGJØRELSE og EN KONTINUERLIG
HELLIGGJØRELSE, FOR Å BLI FRELST. «Jag etter (som er uttrykk
for gjerninger) fred med alle, for UTEN HELLIGGJØRELSE SKAL
INGEN SE HERREN.» (Hebr.12,14.)

I Paulus sin undervisninger vi frelst av bare nåde. Den ytre helliggjørelsen
har ikke noe med selve frelsen å gjøre, men den teller med når NÅDE-
LØNNEN skal utbetales. (Se 1.Korintierbrevet 3,10-16.)

Hva skulle de messianske jødene gjøre når de syndet? De skulle gå til Gud
og be om tilgivelse. De skulle gi de foreskrevne offer.

Den messianske jødedommen regnet med TO TYPER SYND, og det
var:

a. VANLIG SYND, som alle gjorde.

b. «SYND TIL DØDEN». Det var synd som var gjort med vilje
og med overlegg. Det var IKKE TILGIVELSE FOR DENNE
SYNDEN.

Den første synden kunne de be om tilgivelse for, og dersom de gjorde det,
fikk de syndenes forlatelse. «Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi
oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi BEKJENNER VÅRE SYN-
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DER, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss
fra all urettferdighet.« (l.Joh.8-9.)

Den andre synden var det IKKE TILGIVELSE FOR. Den som var
født av Gud, gjorde ikke denne synden. Det var beviset på at vedkom
mende var frelst. «Hver den som er født av Gud, GJØR IKKE SYND,
fordi hans sæd (Guds sæd) blir i ham, og han KAN IKKE SYNDE, fordi
han er født av Gud.» (l.Joh.3,9.)

«Dersom noen ser sin bror gjøre synd SOM IKKE ER TIL DØDEN,
da skal han bede, og han (Gud) skal gi ham liv. Jeg mener dem som ikke
synder til døden. Det er SYND TIL DØDEN. Det er ikke om den jeg sier,
at han skal bede.» (l.Joh.5,l6.)

Det utilgivelige synd i Israel var to synder, og det var;

a. BESPOTTELSE MOT DEN HELLIGE ÅND. Det er det
samme som spott mot både Gud, Guds Sønn og Den Hellige
And. (Mat. 12,31-32.) (Jødene kunne tale bespottelig mot
Menneskesønnen, som var Jesu jordiske tittel, men de kunne
ikke tale bespottelig mot Jesus som Guds Sønn eller mot Den
hellige And, som er det samme som Gud selv.)

b. DET FORHOLDET AT JØDENE IKKE HOLDT LOVEN
oe JESU UNDERVISNING I VANDRINGEN SOM TRO
ENDE.

Paulus delte ikke opp synden i TO FORSKJELLIGE TYPER SYND,
men han lærte at den som tror på Jesus, er frelst. Når Loven er tatt bort, er
det ikke noen synd mer som kan hindre et menneske fra å bli frelst.

I tillegg til de punktene, som er nevnt ovenfor, måtte jødene holde de 30
bud som Jesus la vekt på i sin forkynnelse. (Se mine bøker: Jesu Gjenkomst.
Bind 4 og 5.)

Lovens betydning i den messianske jødedommen
Mange kristne ser på Moseloven som noe NEGATIVT, som er OPP
HEVET. Dette er HELT GALT. Jesus sa selv at han var ikke kommet for
å oppheve loven og profetene, men han var kommet for å oppfylle den.
«(Mat.5,17.)
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Dette betyr 3 ting, og det er:

a. Jesus skulle oppfylle alt det som stod i loven og profetene om
hans person.

b. Han skulle utfylle den slik at det ble enda vanskeligere å holde
den. Dette peker også fram mot «Riket for Israel» hvor den
etiske standarden vil være mye høyere enn i vår tid, i og med at
satan og de onde åndene er fengslet i avgrunnen for 1000 år.

C. Han skulle oppfylle den på en perfekt måte ved sitt liv og sin
død slik at jødene kunne bli frelst-ikke ved lovgjerninger- men
ved troen på Jesus.

Moseloven og Jesu undervisning hadde ingen ting med selve gjenfødelsen
å gjøre. Det var i vandringen for hver enkelt jøde at det ble krevd full
komne gjerninger. Loven var dermed en del av frelsesgrunnlaget i selve
vandringen. Dette ble kalt for «lovens rettferdighet». (Fil.3,9.)

Loven skulle knytte Guds folk sterkere til Gud. Den skulle være en
STANDARD for Guds folk. SLIK SOM GUD VAR, SLIK SKULLE

OGSÅ GUDS FOLK VÆRE.

Loven er videre selve Ekteskapskontrakten (hebr.ketuba) mellom Gud og
jødefolket. Den ble inngått mellom Gud og Moses (jødene) på Sinai, og
den ble lagt ved siden av Abraham-pakten. (Gal.3,19.)

Jødene feirer fortsatt Sinailoven på den S.dagen etter Løvsalenes Fest
(3.Mosebok 23,36.), og det gjør de rett i. De kaller denne festen for «Sim-
chat Torah» eller «Lovens Gledesfest». Hele denne dagen er Loven sen
trum i feiringen.

Loven hadde følgende betydning for jødene:

a. Oppfyllelse av loven kunne ikke frelse noen, for dersom en
prøvde å holde loven og budene for å oppnå frelsen, våknet
bare synden, «siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham
ved lovgjerninger, for ved den kommer syndens erkjennelse.»
(Rom.3,20.)
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Paulus, som skrev dette, visste hva han skrev om. Han hadde
forsøkt å oppnå frelsen ved å holde loven, men det gikk ikke.
(Se Romerne 7.7-13)

Jesus oppfylte både loven og samvittighetens lov, som er
helingenes lov) på Golgata til frelse for både jøder og hednin
ger. (Rom.3,19-20.)

b« Den som holdt loven, skulle fa leve et godt liv i landet. (Se
5.Mosebok.28.)

C* Den som kom til tro på Jesus og hold loven, skulle fa del i frel
sen. Dette kaller jeg for LOVENS EVANGELIUM. «For
Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som
GJØR DISSE TING, skal leve ved dem.» (Rom.10,5.)

«...men loven har ikke noe med troen (Paulus lære) å gjø
re, men den som gjør det (holder loven), skal leve ved det.»
(Gal.3,12.)

d. Loven var en TUKTEMESTER FOR JØDENE BÅDE TIL,
INNTIL og FORBI JESUS. «Så er da loven blitt vår (jødenes)
tuktemester til Kristus.» (Gal.3,24.) Loven skulle peke på Kris
tus som den som skulle oppfylle loven til frelse for jødene. (Vi
hedninger har aldri vært under loven.)

G* Loven skal komme inn igjen i trengselstiden og i «1000 års-
riket».

I Paulus sin forkynnelse er den jødiske loven TATT FULLSTENDIG
BORT. Den gjelder ikke i den frie nådens tidsperiode. Vi er frelst av nåde
ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.) Vi er ikke under loven, men UNDER
NÅDEN. Dette kan ikke bli poengtert for ofte.

Nådebevegelsen

Jeg har hatt dette synet fra tidlig på 80-tallet og har fått lov til å utvikle det
i en rekke artikler og 16 bøker. Det har vært meget motstand mot dette,
men arbeidet har også båret gode frukter. Mange er blitt frigjort i sitt kris
tenliv, og takker Gud for nåden, som er det ypperste kjennetegnet i den
paulinske forkynnelsen.
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Vi, som skiller mellom evangeliet om Riket og evangeliet om den frie nå
den, hører med i en bevegelse som heter «Nådebevegelsen». På engelsk er
dette «Grace Movement». Jeghar kommet i kontakt med denne bevegel
sen i de senere årene, og har fått en del gode kontakter i U.S. A. Jeg har også
lest en del av den litteraturen som denne bevegelsen gir ut. Naturligvis har
jeg lært av det som jeg har lest, men jeg har også forkastet en del av det

Denne bevegelsen er dessverre splittet i 3 grupper, og de er:

3. De som lærer at kirken begynte på pinsefestens dag. Disse hø
rer i grunnen ikke med til Nådebevegelsen, for mange av dem
mener at frelsen ligger i dåpen, og at de jødiske Skriftene hø
rer med til menighetens læregrunnlag. Det er rettere å si at de
er «dispensasjonalister». Det vil si at de deler frelseshistorien
opp i tidshusholdninger.

b. De som lærer at kirken begynte ved Paulus sin omvendelse i året
37. Undertegnede har dette synet.

C. De som lærer at kirken begynte først i forbindelse med Paulus
sitt fangenskap i Roma i årene 60-62.

De som har dettes synet, lærer at Paulus forkynte «Riket for Israel» fra
året 37 og fram til år 60. Deretter forkynte han et HELT NYTT BUD
SKAP fra årene 60-62 og til sin død i året 67.

Dette vil da bety at de 7 første brevene, som Paulus skrev, ikke angår
den kristne forsamlingen, men den jødiske forsamlingen. De 6 siste bre
vene, som han skrev, vil da gjelde den kristne menigheten. (Jeg skal ikke gå
inn på denne problemstillingen, men jeg vil henvise til min bok: Jødedom
og Kristendom. Jesus og Paulus, hvor jeg skriver mye om dette.)

Jeg tror at dette synet er galt. Jeg tror at Paulus hadde en ENHETLIG
FORKYNNELSE, men jeg tror også at Paulus fikk NYE ÅPENBARIN
GER underveis og en UTVIDET FORSTÅELSE for sitt budskap. Dette
gjaldt for eksempel synet på vanndåpen (I.Kor. 1,17-18.) og troen som
den eneste forutsetningen for helbredelse (Ap.gj.l4,9.) Før år 51 døpte
Paulus med vann. Etter år 51 døpte han ikke lenger med vann, for Herren
hadde viste ham at vanndåpen ikke var forenlig med det nådebudskapet,
som han forkynte. (Se kapitlet: Paulus sin forkynnelse i Apostlenes Gjer
ninger og i brevene.)
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Hvorfor ser ikke kirken, de lutherske
organisasjonene og frimenighetene dette?

Hvorfor ser ikke kirken og de troende at det er to evangelier i N.T.? Det er
flere svar på dette:

3. Kirken har en del av sin lære- både fra babylonsk hedensk reli
gion og fra den katolske kirken. Den katolske kirken kan ikke
hevde at Jesus skal være konge ut fra Jerusalem, for det er den
katolske kirken og Roma som skal være sentrum i kristenheten.
Den lærer at når jødene forkastet Jesus, så gikk jødenes løfter
over til den kristne kirken. Dette er uttrykk for den såkalte
«erstatningsteologien». Den er ikke fra Gud, men den er fra
satan.

Av den grunn kan også Den Norske Kirke i dag være med
i et diskusjonsforum (Norsk Teologisk Samtaleforum), der
det blir hevdet, at vi kan ikke bruke landløftene, som Gud gav
Abraham, til å definere Israels grenser.

Medlemmene i dette Samtaleforumet er også imot at Israel
har bygd et gjerde mot «palestin-araberne», for å forhindre
selvmordsangrep fra arabisk side inn i Israel. (Jeg henviser til
det dokumentet som nylig ble utgitt av dette Samtaleforumet.)

Kirken har avskaffet Guds planer med jødene. Av den grunn
blander den også sammen utsagn i N.T, som er gitt til jødene,
med utsagn som er gitt til den kristne menigheten.

b* Teologene far sin utdannelse på de teologiske fakultetene, og
de fører videre det som de har lært der. De er bundet av den

teologien som de lærer der. I sitt arbeid må de også forplikte
seg på denne teologien. Dersom de ikke gjør det, mister de mu
ligheten til yrkesmessig karriere og blir isolert fra de andre. De
mister også sine stillinger dersom de ikke underviser i samsvar
med kirkens lære.

C. De lutherske organisasjonene har også bundet sin teologi opp
til kirkens teologi. De har den samme teologien som den norske
kirken har.
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d. Frimenighetene har løst seg fra den lutherske teologien, men
det betyr ikke at den teologien som de lærer, er korrekt.

6. Medlemmene i kirken har overlatt til teologene å bestemme det
teologiske innholdet i kirken. Selv om de er uenige i en del av
teologien, bøyer de seg for «ekspertisen». Den som er uenig,
blir utestengt fra det «gode selskapet». Hvor er det blitt av det
«myndige lekfolket» ?

f. Det er også FOR LITEN Bibelkunnskap blant lekfolket. For
å få kunnskaper, må man studere Guds ord- ikke bare lese en
andaktsbok eller høre på andre. En må ha en plan i sitt Bibel
studium. Rabbinerne mente at studiet av Guds ord var på linje
med bønn. Det å studere Guds ord, er også bønn.

g. Det er for liten vilje til PRINSIPIELL TENKNING blant
både teologene og lekfolket. Når man kommer til et problem
på det teologiske området, legger man det bort i stedet for å
forsøke å gjermomarbeide det, i den hensikt å komme fram til
en rett forståelse av det.

Når Jesus lærte at den, som tror og blir døpt, skal bli frelst. (Mark. 16,16.),
og når Paulus lærte, at han ikke var utsendt for å døpe (l.Kor.1,17.), så må
disse to utsagnene nødvendigvis komme i motsetning til hverandre.

Når Jesus lærte at loven aldri skulle forgå (Mat.5,17-18.), og Paulus
lærte at vi ikke er under loven (Rom.6,14.), så kommer disse utsagnene i
motsetning til hverandre.

Den rette løsningen på dette er at disse Skriftstedene, som er tatt fra
N.T., ikke gjelder den samme tidsperioden. Jesu sine utsagn gjelder «Riket
for Israel», og Paulus sine utsagn gjelder den kristne menigheten. Så en
kelt er dette, men i og med at kirken har avskaffet «Riket for Israel» i sin
teologi, så må den nødvendigvis plassere Jesu utsagn til kirkens tid.

Tingvoll den 01.11.2006 og den 29.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 24

Israel og den kristne menighet

Dette foredrag ble holdt i Kvinesdal 01. og 02.09.2006

telve navnet Israel går tilbake til Jakobs kamp med lifeshuah i Tanach.
(Les l.Mos.32,24-32.) Denne beretningen inneholder følgende mo

menter:

a. Det var både en åndelig og en legemlig kamp. (v.24.)

b. Det var Herrens engel i egenskap av Yeshuah som kjempet med
Jakob. Jakob sa til Yeshuah: «Jeg slipper deg ikke, uten at du
velsigner meg.» (v.26.). (Vi skal heller ikke slippe taket i Her
ren, før han velsigner oss. Det er mange som har kjempet med
Gud og slept taket.)

C. Navnet «Israel» betyr: «En som kjemper med Gud», «En
som Gud kjemper for» og «Guds styrke».

d« Jakob visste navnet på Herren engel. Det var «Yeshuah ». (v.29)
(Jødene uttalte ikke Guds navn.)

e. Jakob kalte stedet «Pniel». Det betyr «Guds åsyn». (v.30.)
Det første møtet var et PERSONLIG MØTE.

ff. Det andre stedet kalte han for «Pnuel». Det andre møtet går på
Jakobs og jødenes omvendelse i endens tid. Da Jakob gikk forbi

255



Guds planer med Israel og den kristne menighet

«Pnuel», så han solen rinne.(v.30.) Det går på jødenes omven
delse. «Og dess fastere har vi det profetiske ordet, som dere
gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted,
INNTIL DAGEN LYSER FREM og MORGENSTJERNEN
(Messias) går opp i deres (jødenes) hjerter.» (2.Pet.l,19.)

9* Jakob haltet på sin hofte etter møtet med Herrens engel, (v.31.)
Det betyr at hans naturlige styrke var brutt. Han var blitt en
Guds mann. Han var blitt avhengig av Gud i sin vandring vi
dere.

Israel er Guds folk i den forstand at det er UTVALGT til å være det, men

det er ikke et gjenfødt og frelst folk. Det skal skje engang. «Hvem har hørt
slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag
(Dette skjedde den l4.mai 1948.), eller fødes et folk på en gang? For Sion
har vært i barnsnød og med det samme født sine sønner.)» (Es.66,8.)

Jødene skal bli frelst som folk og som levning på slutten av trengselsti
den. Da skal de skue opp til ham som de har gjennomstunget på korset og
gråte sårt over ham. (Se Sak.I2,10-l4.)

Jødene er elsket for fedrenes skyld, men på grunn av evangeliet (om den
frie nåden) er de fiender (av Gud) for vår skyld. (Rom. 11,28.)
Da jødene ikke ville ta imot Jesus fi:a Nasaret som deres Messias, ble de

satt til side. Dette gjaldt både det firelsesystemet, som de hadde (den mes
sianske jødedommen), og det gjaldt løftene. Dette er ikke opphevet, men
det er satt til side. Det er parkert for 2000 år.

I vår tid er det bare et mindretall av jødene som blir frelst, men på slut
ten av trengselstiden på 7 år skal de bli frelst som rest og som levning, for
sine kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. (Rom. 11,29.) Hele verden
ser fram til at dette skal skje. Les Ludvig Hopes uttalelse om «1000 års-
riket» i min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4.S.519-521.)

Hele skapningen ser fram til og lengter etter denne tiden. (Rom.8,19-
22.)

Gud har STORE PLANER med Israel. «Erstatningsteologien» har fra
røvet jødene dets plass i frelseshistorien og tatt denne plassen selv. Den
lever dessverre i beste velgående i kirkens og de kristne organisasjoners for
kynnelse og forståelse av Guds ord. «1000 års-riket» er avviklet i kirkens
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forkynnelse. Det er bare dommen og evigheten som ligger foran og ikke
herligheten i «Riket for Israel».

Teologene har et STORT ANSVAR for den NEGATIVE HOLD
NING som mange har ovenfor Israel i dag. Dersom de hadde våget å for
telle menigheten og verden om Guds planer med Israel, så hadde kristen
folket og de verdslige forstått at mye av det, som skjer i Midt-Østen, er i
samsvar med Guds planer. (Se Oskar Skarsaune hefte: Endetid. Hvordan
forstå Bibelens endetidsprofetier? s. 33-34. Han mener at alle profetier i
G.T. må nytolkes, etter at Jesus er kommet. Han kaller dette for «Kristus-
transformasjonen ».)

Dette er gal lære og uttrykk for «erstatningsteologien». Denne for
men for teologi har sin bakgrunn i kirkefedrenes og Luthers syn på jødene.
(Se min bok: Guds Løfter til Jødene, s.21-22.)

Både antisemittismen og antisionismen ligger latent hos mange mennes
ker, for det er unaturlig for det ikke-gjenfødte mennesket å godta Guds
planer med Israel og jødene. (Se kapidet: En kritisk vurdering av Jostein
Gaarders kronikk: Guds utvalgte folk.

Gaarder hevdet følgende om Israel og jødene:

3. Jødene må jages ut av Israel igjen.

b. Jødene har ingen rett til å forsvare seg.

C. Jødene gleder seg når de kan ta livet av små barn.

d. Jødene er ikke er et utvalgt folk.

e. «Davidriket» vil ikke oppstå i Israel.

Disse synspunktene er det samme som å benekte Guds eksistens og hans
planer med Israel. Det er det samme som å benekte at Jesus er kongen i
dette riket. (Vidkunn Qusling kalte dette riket for «Satans Rike».)

Gaarders artikkel er både antisionistisk og antijødisk. Det er den VER
STE KRONIKKEN som har vært skrevet i Norge på mange år.

I min bok Jesu Gjenkomst. Bind 5. s.228-242 har jeg listet opp 53 kjen
netegn på «1000 års-riket» og Guds planer med jødene. Vi må skille mel-
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lom det som Gud har sagt til Israel, og det som Gud har sagt til kirken. Vi
må lære oss å fordele Guds ord på en rett måte. (2.Tim.2,15.)

Det har oppstått en interessant diskusjon i avisa «Dagen». Religions
historiker Terje Emberland har hevdet at til tross for kristenfolkets entu
siasme og interesse for Israel, ligger det mange antijødiske holdninger i
kristenfolkets vurderinger. Dette gjelder både teologiske vurderinger og
vurderinger angående jødisk liv og kultur. Jeg tror dessverre at han har en
del rett i dette. Om det ikke ligger antijødiske holdninger og direkte fiend
skap, så ligger det LIKEGYLDIGHET, og det er verre en fiendskap.

I en slik diskusjon må vi skille mellom følgende typer kjærlighet og be
geistring:

a* Kjærlighet til Gud og Jesus.

b. Kjærlighet til Guds ord.

C. Kjærlighet til det profetiske ordet- at det går i oppfyllelse.

d. Kjærlighet til opprettelsen av staten Israel i 1948.

e. Kjærlighet til det jødiske folket.

f. Kjærlighet til den rabbinske jødedommen. Vi har i stor utstrek
ning misoppfattet jødedommen som noe negativt- noe som
Gud har tvunget inn på det jødiske folket. Dette gjelder i særlig
grad Moseloven.

g. Kjærlighet til den messianske jødedommen.

h. Kjærlighet til den paulinske kristendommen.

i. Kjærlighet til jødenes kriger.

Når vi diskuterer disse punktene, oppdager vi snart at vi har et meget am
bivalent forhold til Israel og jødene. At vi har forskjellige vurderinger an
gående disse tingene, er naturlig, men vi må forsøke å se sammenhenger
i dette. Vi må lære oss å samle våre tanker til et mer enhetlig system. (Se
kapitlene: Kjærlighet til Israel og jødene og Kan vi bruke Bibelen i Israel-
debatten?)
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Guds ord utfordrer oss til å elske jødene, for de er Guds folk og et ut
valgt folk. Jødene og Israel har en rekke kjennetegn. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 5. s.509-510.)

Gud kommer aldri til å glemme jødene, for de er hans folk på en spesiell
måte. Hans utvelgelse av jødene står evig fast. Løftene kan ikke svikte. De
er nedfelt i Guds ord. Når tiden er inne til at det kan skje, går det profe
tiske ordet i oppfyllelse. (Se E.Berkovitz uttalelse i min bok: Guds løfter
til jødene, s. 147-148.)

1 Salme 2 står det at til tross for, at hedningene legger opp planer om å
ødelegge Israel, så ler Gud av dem og spotter dem. Han skal i sin tid knuse
jødenes fiender.

Det som kjennetegner jødenes fiender og jødenes arabiske og islamske
naboer i dag, er godt uttrykt i Salme 120,7, hvor det står: «Jeg (jødene) er
bare fred, men når jeg taler, er de ferdige til krig.»

Jødene er kommet for å bli. Det er ingen makt i verden som greier å
ødelegge den jødiske staten og tilintetgjøre jødene. Gud sa til Messias:
«Sett deg ved min høyre hånd til jeg far lagt dine fiender til skammel for
dine føtter.» (Salme 110,1.)

«Intet våpen som blir smidd mot deg skal ha framgang, og hver tunge
som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er Herrens tjeneres arv
og den rett de far av meg, sier Herren.» (Es.54,17.9

Gud skal dømme hedningene for to forhold, og det er:

a. De spredte Guds folk blant hedningene.

b. De delte Guds land. (Joel 3,7.)

1 Rikets tid skal hedningefolkene komme med gaver til jødene. Dette gjel
der også på den nye jorden. (Se Joh.Åp. 21,24.) (Se kapitlet: «Den nye
himmel og den nye jord» er ikke det samme som «himmelen».

Jødene er Guds folk på en spesiell måte. De er tatt ut gjennom løfter og
pakter. Menigheten er tatt ut gjennom Guds nåde.

Første gang Jesus kom med tilbudet om Riket for jødene, var det et
FRIVILLIG TILBUD. Neste gang han kommer, vil det være et TVUN
GET TILBUD. Det som skjer nå, er at Gud samler nasjonene mot Israel,
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slik at jødene tii slutt skal komme i en så presset situasjon, at de må be Gud
om hjelp mot deres fiender.

I vår tid fører Israel aktiv krig på 3 fronter. Det er mot Libanon, på Vest
bredden og i Gaza. I endens tid vil alle nasjoner samle seg mot Israel.
«Han samlet dem på et sted som på hebraisk kalles Harmageddon.»
(Åp. 16,16.)

«Skare på skare samler seg i avgjørelsens dal.» (Joel3,19.)
«ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot deg.» (Sak. 13,3.)
«Gud vil gjøre det trangt for Ariel (Jerusalem), men det skal til slutt

bli et VIRKELIG ARIEL FOR HERREN.» (Es.29,2.) («Ariel» betyr
«Guds løve».)

Abrahampakten og Sinaipakten
Utvelgelsen av jødene går tilbake til Abram som betyr «opphøyet far».
Etter at Gud hadde handlet med hedningene i 2000 år, måtte han gi opp
denne planen. Han tok seg ut sitt eget folk blant hedningefolkene. Han
utvalgte seg en mann, Abram, fra Ur i Kaldea, førte ham til Kanaans
land og gav ham en rekke løfter og opprettet en pakt med ham der. (Se
l.Mos.12-17.)

Vi kjenner til løftene og paktene, så de skal vi ikke gjenta her. Abram
levde SOM HEDNING til han ble 99 år gammel. Da opprettet Gud en
pakt med ham og gav ham navnet «Abraham», som betyr «far til mange
folk ». Fra da av levde han SOM JØDE (hebreer) resten av sitt liv. Han
ble 175 år. Av den grunn kan han også kalles «far til alle som tror.»
(Rom.4,16-17.)

Abram levde i EN UBETINGET NÅDESPAKT fram til han ble 99
år. Han fikk firelsen og løftene på grunn av Guds nåde. Da han inngikk pak
ten med Gud (I.Mos. 17,1-14), ble det stilt krav til ham i vandringen som
troende. Dette var forskjellige ofringer, omskjærelsen og det forholdet at
han ble utfordret til å ofre sin sønn, Isak.

Denne tidsperioden, som er Løftets Tidsperiode, er derfor en DELT
TIDSPERIODE med hensyn til rettferdighetsbegrepet. (Se kapitlet: De
to budskap fra Guds trone etter Golgata.)
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Løftene til Abraham bie ikke opphevet da Sinaipakten ble opprettet.
Sinaipakten ble lagt ned ved siden av Abraham-pakten. «Hva skulle da
loven til? Den ble lagt ved siden av (Abraham-pakten) for overtredelsenes
skyld, inntil den ætt (Kristus) kom som løftet gjaldt- gitt ved engler- ved
en mellommans hånd.» (Gal.3,19.)

Abraham-pakten manglet også et etisk fundament. Dette er også en av
grunnene til at Moseloven ble lagt ned ved siden av Abrahampakten.

Begrepet «Abrahams ætt» betyr 4 ting:

3. Den troende del av Abrahams etniske ætt.

b. Den vantroe del av Abrahams etniske ætt.

C. Kristus. «Nå ble løftene gitt til Abraham og hans ætt. Han sier
ikke: Og dine ædinger, som om mange, men som om en: Og
din ætt, og dette er Kristus.» (Gal.3,16.)

d. Den kristne menighet. «Men hører dere Kristus til, da er dere
jo Abrahams ætt, arvinger etter løfte.» (Gal.3,29.)

Vi må ikke betrakte på Abraham-pakten og Sinaipakten som motsetnin
ger. Det er forskjeller, men det er også likheter. Det har vært en tendens
innenfor kirkens teologi å betrakte Abraham-pakten som en utelukkende
nådespakt og Sinaipakten som bare en lovpakt. Dette er ikke rett. Jøde
dommen rekner ikke med loven og nåden som motsetninger slik som vi
gjør det i vår teologi. Jødene ser det slik at også oppfyllelsen av loven er
med på å fremme frelsen.

En sammenligning mellom den messianske
jødedommen og den paulinske kristendommen

Det som har skjedd kirkens teologi, er at den blander den paulinske teolo
gien inn i den messianske jødedommen eller omvendt. Det er stadig flere
som ser og forkynner, at vi må skille mellom de to evangeliene i N.T., og
det er Rikets evangelium og det paulinske evangeliet. Dette skjer ikke uten
protester- både fra teologene og fra kristenfolket.

Paulus forstod at det var forskjell på jødedommen og den forkynnelsen
som han hadde. Han lærte at loven var opphevet som DØRÅPNER for
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frelsen. Den gjaldt ikke for vår tidsperiode som er den frie nådens tidspe
riode. (Ef.2,15 og Kol.2,15.) «Vi er IKKE UNDER LOVEN, men UN
DER NÅDEN.» (Rom.6,14.)

Dette betyr ikke at vi ikke har noen lov i den kristne menighets tidspe
riode, men det betyr at vi er fullstendig LØST FRA MOSELOVEN og
JESU UTDYPING AV DENNE. Vi er under den frie nåden og de ca.
400 forskriftene som Paulus satte opp for den kristne menigheten.

I og med at vi er under den frie nåden, så har Paulus sine forskrifter
og formaninger til den kristne menigheten IKKE NOE MED FRELSEN
A GJØRE. De har med vandringen å gjøre. «For vi er hans verk, skapt
i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi
skulle vandre i dem.» (Ef.2,10.)

Dessuten er vi under «kjærlighetens lov». Dette har vi felles med jø
dene.

I følge den paulinske læren er vi (den nye skapningen) død i forhold til 4
ting, og det er:

a* Vi er død I FORHOLD TIL VERDEN. «Men det være langt
fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu kors (forsoningen).
For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.»
(Gal.6,14.)

b. Vi er død I FORHOLD TIL KJØDET. «Men de som hører
Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjærin
ger.» (Gal. 5,24.)

C. Vi er død I FORHOLD TIL SYNDEN. «Hva skal vi da si?

Skal vi holde ved i synden, for at nåden skal bli desto større?
Langt derifra! (Det må ikke skje!) Vi som er avdød fra synden,
hvordan skulle vi ennå leve i den.» (Rom.6,1-2.)

d. Vi er død I FORHOLD TIL LOVEN. «Vi døde fra loven

ved Kristi legeme, for at vi skulle høre en annen (Jesus) til.»
(Rom.7,4.)

Paulus uttalte seg positivt om loven. Den var god, hellig og rettferdig
(Rom.7,12 og 14.), men i den nye tidsperioden, som er den frie nådens
tidsperiode, er den jødiske loven blitt satt til side i vandringen for den tro-
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ende. Vi er LØST FRA LOVEN, «men nå er vi løst fra loven, idet vi er

død fra det, som vi var fanget under, så vi tjener i Åndens nye vesen, og ikke
i bokstavens gamle vesen.» (Rom.7,6.)

Vi er ikke lenger under loven, men vi er under nåden. (Rom.6,14.)
Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)

Jesus oppfylte alle lovens krav både for jøder og for hedninger. Vi hednin
ger har aldri vært under den jødiske loven, men vi har vært under «sam
vittighetens lov». «Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til
dem som har loven (jødene), for at hver munn skal lukkes og hele verden
bli skyldig for Gud. siden INTET KJØD BLIR RETTFERDIGGJORT
FOR HAM VED LOVGJERNINGER, for ved loven kommer syndens
erkjennelse.» (Rom.3,19-20.)
Da Jesus kom første gangen oppfylte han Moseloven for jødene. Dette

betyr 4 forhold, og det er:

a. Han oppfylte det som var skrevet i Moseloven og i profetene
om ham.

b. Han utdypet budene i Moseloven slik at de ble enda vanskeli
gere å holde for jødene. Dette peker både på ham selv som den
som oppfylte loven for jødene til deres frelse, og det peker fram
over mot den nye pakt i Jesu blod og «1000 års-riket».

C. Han tolket loven på en rett måte i det han tok bort fariseernes
og de skriftlærdes mange fortokninger av den.

d. Han oppfylte loven til frelse for jødene. (Se Matteus 5,17-19
hvor disse 4 punktene er beskrevet.)

Da Jesus kom første gangen, introduserte han DEN NYE PAKT I SITT
EGET BLOD. «Og han tok en kalk og takket, gav dem og sa: Drikk alle
derav! For dette er (symboliserer) mitt blod, DEN NYE PAKTS BLOD
som utgydes for mange til syndenes forlatelse.» (Mat.26,27-28.)

«Og derfor er han mellommann for EN NYE PAKT, for at de kalte
(de troende jødene i Tanach) skulle få den tidsalderlige arv som var lovet,
etter at en død hadde funnet sted til forløsning fra overtredelsene under
den første pakt.» (Hebr.8,15.)
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Den nye pakten i Jesu blod var både ET LØFTE og ET TILBUD til
det jødiske folket. Det var et tilbud om EN BEDRE PAKT, for den var
bygd på BEDRE LØFTER. «Men NÅ har han (Jesus) fått en så meget
bedre prestetjeneste som det og er en bedre pakt han er mellommann for,
da den er grunnlagt på bedre løfter.» (Hebr.8,6.)

Jesus introduserte EN NY PAKT og ET NYTT PRESTEDØMME for
jødene på Golgata. Muligheten var dermed til stede for det jødiske folket
til å gå inn i den nye pakt i Jesu blod, men mange av dem forkastet Jesus og
dermed forkastet de muligheten til å gå inn i den nye pakten i Jesu blod.
Den var grunnlaget for opprettelsen av «Riket for Israel».

Det var ikke de messianske jødene som sviktet, for de kom til tro på
Jesus, men det var det jødiske folket som sviktet med dets religiøse ledere
i spissen. De ville ikke anerkjenne Jesus fra Nasaret som deres Messias. De
støtte an mot den FRELSESKLIPPEN som Gud hadde lagt ned i Sion.
Han ble en ANSTØTSKLIPPE og EN SNUBLESTEIN for dem. «Isra
el derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke fram til denne lov.
Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger, for de
støtte an mot snublesteinen, som skrevet er: Se, jeg legger i Sion en snuble
stein og en anstøtsklippe. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.
(Rom.9,31-33.)

Jødene la mer vekt på lovgjerningene enn de gjorde på troen på Jesus og
Guds nåde i Jesu forsoning. Den rette relckefølgen er omvendt. Det var
troen på Jesus som gav jødene frelsen.

Den nye pakten i Jesu blod kommer ikke til å bli introdusert for det
jødiske folket før de tar imot Jesus som sin konge og sin Messias, og det
vil først skje PÅ SLUTTEN AV den store trengselen, «og NÅR jeg
BORTTAR DERES SYNDER, da er dette MIN PAKT MED DEM.»

(Rom.11,27.)
Den jødiske loven var ikke opphevet for det jødiske folket og de mes

sianske jødene. De var forpliktet både på oppfyllelsen av loven og troen
på Jesus. Dette er et uttrykk for RIKETS LÆREFORM. Det er ingen
motsetning mellom Jesu forsoning og Moseloven. De hadde forskjellig
funksjon i frelsen.
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Da Paulus kom til Jerusalem i år 58, sa de messianske lederne til ham:
«Da de hørte det, priste de Gud, og sa til ham (Paulus): Du ser, bror, hvor
mangfoldige tusener det er blant jødene, som har tatt ved troen, og ALLE
ER DE NIDKJÆRE FORLOVEN.» (Ap.gj.21,20.)

Aposdene forstod etter hvert at «Riket for Israel» ikke kom til å bli
opprettet med det samme. Det kom ikke til å bli opprettet før DET FUL
LE TALL AV EFRAIM hadde omvendt seg til Flerren. «For jeg vill ikke,
brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet- for at dere ikke
skal tykkes dere selv kloke, at forherdelse delvis (dette gjaldt ikke den mes
sianske forsamlingen) er kommet over Israel, inntil fylden (det fiille tall)
av hedningene (Efrahim) er kommet inn, og således skal FiELE ISRAEL
BLI FRELST, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme. Han
skal bortrydde ugudelighet fra Jakob.» (Rom. 11,25-26.) (Se kapidet:
Den rette fortolkningen av Romerbrevet 11,16-27.)

Til tross for at aposdene etter hvert forstod at Riket ikke kom til å bli opp
rettet med det samme, forkynte de Riket og la fram de læremessige sann
hetene for dette Riket. De forkynte både Jesu forsoning, budene i Moselo
ven, Jesu fortolkning av dem og nåden. De forkynte både lov og nåde. De
forkynte ikke det paulinske budskapet.

Deres frelsebudskap var knyttet til profetene og det profetiske ordet.
Det angår Israel og ikke den kristne menigheten. De forkynte den nåden
og den frelsen som profetene i Tanach hadde beskrevet. «Om denne frelse
var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om DEN NÅDE
(Rikets nåde), som dere skulle få.» (1.Pet. 1,10.)

Mens aposdene forkynte PROFETERT NÅDE, forkynte Paulus
IKKE-PROFETERT NÅDE. Han forkynte hemmeligheten med den
kristne menigheten.

Forholdet mellom Moseloven
og den nye pakten I Jesu blod

Det var ikke hele Moseloven som falt bort ved Jesu forsoning. Budene,
Jesu utdyping av budene, vanndåpen og en del av ofringene i templet falt
ikke bort. Det skal føres videre inn i « 1000 års-riket ». Det er mange som
ser på Moseloven og den nye pakt i Jesu blod som MOTSETNINGER,
men det er ikke en riktig vurdering. Både Jesus og aposdene bygde opp
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sin lære nindt Moseloven. Jesus sa følgende om dette; «Dere må ikke tro
at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet
for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere: Før himmel
og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av
loven, før det er skjedd alt sammen. Derfor, den som bryter ett eneste av
disse mine mindre bud og lærer menneskene således, han skal kalles DEN
MINSTE I HIMLENES RIKE, men den som holder dem og lærer andre
dem, han skal kaUes STOR I HIMLENES RIKE.» (Mat.5.17-19.)

En av hensiktene med den nye pakt i Jesu blod, var at Den Hellige Ånd
skulle komme. Han skulle ha følgende oppgaver for det jødiske folket:

a. Han skulle være et frelsespant for jødene.

b. Han skulle peke på Jesus som jødenes Messias. «For de skal alle
kjenne meg, både små og store, sier Herren.» (Jer.31,34.)

C. Han skulle forklare Skriftene for dem.

d* Han skulle lære dem alle forhold- også det som hadde med
fremtiden å gjøre. (Joh. 16,12-14.)

©. Han skulle gjøre det slik at de greidde å holde alle Jesu bud og
forskrifter. De skulle fa et nytt hjerte og et nytt sinn. «Min Ånd
vil jeg gi inneni dere, og jeg vil gjøre at dere FØLGER MINE
BUDogFØLGERMINELOVERogGJØRETTERDEM.»
(Esek.36,27.)

I den messianske jødedommen har vi INGEN MOTSETNINGEN mel
lom budene i Moseloven og nåden, slik som vi har det i den paulinske
kristendommen. Budene i Torahen åpnet opp for Guds nåde. De stod I
NÅDENS TJENESTE. Dette gjaldt først nåden og et godt liv i tiden og i
forlengelse av dette et tidsalderligliv i «Riket for Israel». (Se 5.Mos.28,l-
68.)

Det er ikke de store motsetningene mellom Moseloven og den nye pak
ten i Jesu blod som mange hevder. Det, som skjedde med budene i Mo
seloven, var det forholdet at mens jødene selv måtte streve med å holde
budene under den første pakten, så virket Den Hellige Ånd i deres hjerte
slik at de greidde å holde budene i loven.
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Det er elementer i den gamle pakten som føres videre i den nye pakten
i Jesu blod. Begrepet « DEN NYE PAKTEN» kan også oversettes med
«DEN FORNYEDE PAKTEN». Vi har flere eksempler fra Tanach om
at en pakt ble fornyet, når det kom inn nye momenter, som hadde betyd
ning. Vi kan da kalle en slik pakt for EN JUSTERT eller EN FORAN
DRET PAKT. «Omskiftes (forandres) prestedømme, da går jo nødven
digvis EN OMSKIFTELSE AV LOVEN for seg.» (Hebr.7,12.)

Selv om den kristne menighetens tid ikke hadde kommet, så ville den
første pakten ha blitt forandret, for den var basert på et løfte om en ny pakt
og en bedre pakt. (Jer.31,31-34.)

Det som falt bort ved den nye pakten i Jesu blod, var en del av offertjenes
ten i templet. Det skulle også introduseres en ny prestetjeneste, men det
ble det ikke anledning til både på grunn av det store flertallet av jødene
ikke ville ta imot Jesus som sin frelser og yppersteprest, og på grunn av
at templet i Jerusalem ble ødelagt i år 70. Det skal bygges opp et NYTT
TEMPEL i Jerusalem. Jesus skal være yppersteprest i dette templet. Det
er Zadoks sønner som skal være prester i det nye templet i Jerusalem og
ikke Arons sønner. (Esek.43,19, 44,15-31 og 48,11.) De offer, som sksJ
forrettes der, skal være MINNEOFFER om Jesu forsoning og UNDER-
KASTELSESOFFER for Jesu styre.

Dette viser at den nye pakten i Jesu blod ikke er introdusert fullt ut for
det jødiske folket enda. Det var bare en del av den nye pakten som fun
gerte for de messianske jødene. For at en pakt skal være virksom fiillt ut,
må hele pakten være i funksjon, og det var den ikke for jødene.

1 den kristne tradisjonen og i den kristne fortolkningen har man betraktet
Sinailoven nærmest som en UHYRLIGHET, som Gud har presset inn
på jødene. Det er ikke sant. Jødene tok godvillig og med glede på seg både
kravene og løftene i Sinaipakten. Jødene ser på Sinaipakten som en EK-
TESKAPSKONTRAKT mellom seg og Gud. Ved Sinai fant det sted en
FORLOVELSE mellom Gud og jødene. Moseloven blir betraktet som en
GOD GAVE som jødene fikk. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Ka
pittel:

Etter forlovelsen mellom Messias og jødefolket ved Sinai, forlot Messias
jødefolket, for å bygge et hus til bruden på sin fars eiendom. Dette gjorde
han i forsoningen. Mens brudgommen var borte, sviktet jødene Herren
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gang på gang. De holdt ikke hans lov, og brudgommen gav seg god tid. (Se
Høysangen hvor alt dette er beskrevet. Se også min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 4. s.456-493.)

Ved Jesu første komme kom han endehg tilbake, men den jødiske bruden
var heller ikke da rede til å ta imot Jesus som sin brudgom og Messias. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4: Kapidene: Israel er Herrens brud og hus
tru og Den jødiske bryllupsfesten peker på Jesu første og andre komme.)

«Riket for Israel» ble utsatt

Da Jesus kom første gangen, kunne BRYLLUPET, som er et bilde på «Ri
ket for Israel» ha blitt feiret. Jesus kom ikke med tilbudet om KIRKENS
TID, men han kom med tilbudet om «Riket for Israel». Både døperen
Johannes, Jesus og aposdene forkynte at «Himlenes Rike var nær». Det
betyr at det var etablert. Budene i den mosaiske loven var utdypet, Jesu
forsoning hadde funnet sted, og Den Hellige Ånd var kommet. Det stod
opp til jødene om de ville motta den nye pakten i Jesu blod fullt ut. Jesus
ventet på at jødene skulle omvende seg, slik at han kunne komme tilbake
«på himmelens skyer», for å opprette «Riket for Israel».

Nådetiden for opprettelsen av «Riket for Israel» varte til Paulus omven
delse i året 37. Da introduserte Gud en NY TIDSHUSHOLDNING,
og det var DEN FRIE NÅDENS TID. Denne tidshusholdningen base
rer seg IKKE PÅ PAKTER, men på Guds nåde og kjærlighet og på de
paulinske hemmelighetene. Den ble bestemt av Gud fra FØR VERDENS
GRUNNVOLL ble lagt. «likesom han utvalgte OSS I HAM før verdens
grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være heUige og ulastelige for hans åsyn.»
(Ef.1,4.)

«...han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre
gjerninger, men etter sitt eget forsett (plan, vilje) og den nåde som er oss
gitt FRA TIDSALDERLIGE TIDER AV.» (2.Tim.l,9.)

Den nye pakten i Jesu blod er ikke opprettet med den kristne menigheten,
men den er opprettet med jødene, for den er basert på et løfte til jødene. Vi
skal likevel få lov til administrere deler av den i vår tidsperiode (2.Kor.3,6.)
Det gjelder da de forhold som har med frelsen, nåden og Den Hellige
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Ånd å gjøre. Vi er kommet inn i denne pakten- ikke gjennom pakter, men
gjennom JESU FORSONING. Vi som før var langt borte er KOMMET
NÆR TIL VED JESU BLOD. «Men NÅ, i Kristus Jesus, er dere som før
var langt borte, kommet nær til ved Jesu blod.» (Ef.2,13.)

Hva som gjelder budene og forskriftene i Moseloven, er den kristne
menigheten ikke underlagt dem. Vi er IKKE UNDER JØDENES LOV,
MEN VI ER UNDER NÅDEN. Det er den nåden «som er oss gitt fra
tidsalderlige tider av», men som ble åpenbart for Guds hellige aposder og
profeter, når tiden var inne til at det kunne skje. «hvorav dere, når dere
leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet, som i de forrige ge
nerasjoner ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn således som den
nå er åpenbart for hans hellige aposder og profeter i Ånden.» (Ef.3,4-5.)

I og med at Gud hadde introdusert en ny tidshusholdning ved Paulus om
vendelse, så fikk vi en AWIKLINGSPERIODE for den messianske jøde
dommen fram til Jerusalems ødeleggelse i år 70.1 dette året ble templet i
Jerusalem ødelagt og brent, og ofringene og de forskjellige renselseskikke-
ne stoppet opp av seg selv. Den mosaiske pakten med det aronittiske pre-
stedømmet var dermed formelt opphevet og satt til side, men den FULLE
GJENNOMFØRINGEN av den nye pakten i Jesu blod må vente til Jesu
gjenkomst for jødene. «I det han (Gud) sier: en ny (pakt), har han dømt
den første til å være gammel, men det som blir gammelt og foreldet, er
NÆRVED Å BLI BORTE.» (Hebr.8,13.)

Paulus la en NY GRUNNVOLL for menneskenes frelse. Den var fundert

på Jesu forsoning og Jesu undervisning til Paulus. (l.Kor.3,10-11.)
Den var ikke bygd oppfyllelse av loven og troen på Messias, men den

var bygd på Jesu forsoning og den frie nåden. Den hadde ikke JESUS SOM
MESSIAS som sitt åndelige gnmnlag, men JESUS KRISTUS SOM HO
DET FOR DEN KRISTNE MENIGHETEN. Messias var ingen hem
melighet for det jødiske folket. Han var den SENTRALE SKIKKELSEN
i hele Israels historie, og han er det ennå. Av den grunn kunne også Paulus
skrive at KRISTUS ER GUDS HEMMELIGHET. «... til kunnskap om
Guds hemmelighet. Det er Kristus.» (Kol.2,2.)

Vi må skille mellom JESU TO ROLLER. Den ene som MESSIAS og
jødenes frelser. Den andre som DEN OPPSTANDNE JESUS og HO
DET FOR DEN KRISTNE MENIGHETEN. Vi forkynner ikke lenger
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Jesus som Messias. (Se 2.Kor.5,l6.), men vi forkynner ham som den opp-
standne frelser og hodet for menigheten, for tilbudet om Riket er satt til
side.

Det er INGEN MOTSETNING mellom Jesus og Paulus. Paulus hadde
sin lære fra Jesus. Han kalte seg for «JESU APOSTEL» (Ef.l,I.)

Paulus kalte sin lære for «MINE VEIER I KRISTUS» og «MITT
EVANGELIUM.» (Se Rom. 16,24-26.)

Brevet til Galaterne, kapittel 2,7-8 beskriver de to evangeliene, og det
er OMSKJÆRELSENS EVANGELIUM og UOMSKJÆRELSENS
EVANGELIUM. Disse benevnelsene er galt oversatt i våre Bibler. De
messianske jødene skulle forkynne omskjærelsens evangelium til jødene,
og Paulus skulle forkynne uomskjærelsens evangelium til hedningene.

Paulus skrev også at det bare var ETT EVANGELIUM, som skulle for
kynnes for hedningene, og det var hans evangelium. (Gal. 1,6-7.)

Judaistene, som forkynte «Riket for Israel», forkynte ikke noe galt
evangelium, men det skulle ikke forkynnes for hedningene. Det hadde
med «Riket for Israel» å gjøre. Budene i Sinailoven, Jesu fortolkning av
den og den nye pakt i Jesu blod hadde en SENTRAL ROLLE i denne
forkynnelsen. (Se Jakobs brev og de andre jødiske Skriftene hvor oppfyl
lelse av budene i loven var NØDVENDIG i vandringen for de messianske
jødene.)

I den messianske jødedommen hadde loven følgende funksjon:

a. Den skulle vise jødene hvordan Gud ville, at de skulle leve.

b. Den lovte jødene at den, som holdt loven, skulle få leve et godt
liv og arve frelsen i Rikets tid og senere på den nye jord.

C. Loven åpnet opp for frelsen.

d. Med loven kom det også en erkekjennelse av synden. (Rom.
3,19-20.)

e. Ingen kan holde loven til egen frelse.

f. Budene i loven skal ikke falle bort. (Mat.24,35.)
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g. Deler av loven skal komme tilbake i Rikets tid. (Se Esaias
33,14-17 og 56.1-2.)

Oe paulinske hemmelighetene
Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om Riket, oppreiste Gud en ny mann,
som kom med et delvis NYTT EVANGELIUM, og det var Paulus. Han
kom med den kristne menighets mange hemmeligheter. Dette evangeliet
er ikke knyttet til verken jødenes løfter eller jødenes pakter, men det er
knyttet til HEMMELIGHETER, GUDS NÅDE og TROEN PÅ JESUS
SOM DEN OPPSTANDNE FRELSER og SOM HODET FOR ME
NIGHETEN.

Det er på dette området at teologene innenfor både den lutherske og
den reformerte teologien tar feil. De greier ikke å skjelne mellom «Ri
ket for Israel» og den kristne menigheten. De greier ikke å se at det er
TO FORKYNNELSER i N.T. De blander dem sammen til et BLAN-
DINGSEVANGELIUM, som HAR MISTET MYE AV SIN KRAFT,

for Gud kan ikke stadfeste sitt ord fullt ut, når forkynnelsen er gal.

Paulus kom med HEMMELIGHETEN angående den kristne menig
heten. (Se Efeserbrevet 3,1-11.) Det er flere hemmeligheter, og de tro
ende kjenner til de fleste av dem, men det er en hemmelighet som mange
kristne ikke kjenner til, eller som de ikke vil forkynne og tro på fullt ut, og
det er det forholdet at vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger, og at det
er nåden som opprettholder vår frelse. Frelsen ligger helt utenom oss selv.
Mange kristne vil gjerne blande inn våre «gode» gjerninger i oppretthol
delsen av frelsen, men det er GAL THEOLOGI i vår tidshusholdning.

Av andre hemmeligheter nevner jeg kort:

a. Hemmeligheten med at jødene og hedningene er likestilt i Jesu
legeme. (Ef.2,15-18.)

b. Hemmeligheten med Jesus legeme, der Jesus er hodet for me
nigheten, og hver enkelt av oss troende er lemmene på Kristi
legeme.
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C. Den åndelige enhet i legemet. Hodet kan ikke skilles fra resten
av legemet. Det som er skjedd med Kristus, skal også skje med
resten av legemet.

d. Hemmeligheten med den kristne menighets bortrykkelse.
(l.Kor.l5,51-52 og l.Tess.4,14-18.)

e. Hemmeligheten med Kristus i oss, som er det samme som Den
Hellige Ånd i oss. Kristus og Den Hellige And er det samme.
(Kol.1,26-27.)

f. Hemmeligheten med at Messias er Gud. (Kol.2,2-3.)

g. Hemmeligheten med at Gud ble menneske. Dette blir også kalt
for «Gudsfryktens hemmelighet» eller «Gudlikhetens hem
melighet». (l.Tim.3,16.) Dette betyr at vi skal bli ham like, for
vi skal se ham som han er.

h. Hemmeligheten med at vi er satt inn i himmelen sammen med
Jesus. Vi er satt inn i himmelen sammen med Jesus FØR VER
DENS GRUNNVOLL BLE LAGT. (Ef.1,4.) Det betyr at den
kristne menighet allerede nå er FULLTALLIG TIL STEDE I
HIMMELEN. Vi danner en åndelig enhet med Jesus. Vi er ut
valgt fra evighet av. Vi kan IKKE MISTE FRELSEN, for den
kristne menighet utgjør en åndelig enhet med Jesus, der han
er hodet for menigheten, og hver enkelt av oss som tror og er
gjenfødt, er deler av Jesu åndelige legeme.

Vi er HØYT HEVET OVER ALLE TING. Dette er VÅR
POSISJON FOR ALLTID. «HØYT OVER (gnhyperano)
enhver makt og myndighet og velde og herredømme og ethvert
navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den
kommende.» (Ef.1,21.)

«Han som for ned (til dødsriket), er den samme som for
opp, HØYT OVER alle himler for å fylle de alle tingene (all
åndelig velsignelse) « (Ef.4,I0.) (Uttrykket «høyt over» er
brukt bare 3 ganger i N.T.)

272



Kapittel 24 - Israel og den kristne menighet

i. Hemmeligheten med at vi er blitt gjort likedannet med Guds
Sønns bilde. Det betyr at den kristne menighet har D£ SAMME
ÅNDELIGE EGENSKAPENE, som Jesus har. (Rom.8,29.)

Den kristne menigheten har en ENESTÅENDE POSISJON, for den er
velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» (Ef. 1,3.)

Den enkelte troende kan Ikke falle ut av nåden

Den kristne menigheten kan IKKE FALLE UT AV NÅDEN, men det,
som den enkelte troende kan miste, er to ting, og det er:

a. Nådelønnen (LKor.3,11-15.) og

b« Et helliggjort liv.

Det er nesten ingen som forkynner, at den, som engang er frelst og er gjen
født, ikke kan falle ut av Guds frelsende og bevarende nåde. Den, som
forkynner det, blir ansett for å være vanglærer, men sannheten er at dette
er DET VIKTIGSTE PUNKTET ved Paulus sitt nådebudskap. Dette
går som EN RØD TRÅD gjennom alle hans brev- unntatt Hebreerbrevet
som er skrevet til de messianske jødene. (Se Brevet til Romerne, kapittel 8,
og Brevet til Efeserne, kapidene 1-3, hvor dette kommer tydelig fram.)

I følge Brevet til Romerne, kapittel 8 står det:

a. At «det er INGEN FORDØMMELSE for den som er i Jesus
Kristus.» (v.l.)

b. At «lovens krav er oppfylt i oss.» (v.4.)

C* At Guds Ånd bor i oss. (v.9.)

d. At Guds Ånd, som bor i oss, skal levendegjøre oss etter vår død.
(v.ll.)

At Ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn. (v.l6.)

f« At vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, (v. 17.)

9* At både Den Hellige Ånd og Jesus går i forbønn for oss. (v.27
og 34.)
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h. At vi er kalt etter hans råd. (v.28.)

i* At vi FORUT er kjent, bestemt, kalt, rettferdiggjort og HER-
LIGGJORT. (v.29-30.)

j. At Gud vil gi oss alle ting sammen med Jesus, (v.32.)

k. At ingen kan anklage oss for Gud.( 33.)

I. At ingen ting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus
Kristus, (v.35 og 38-39.)

m. At vi vinner MER ENN SEIER i troen på Jesus, (v.37.)

Begrepet «frelse» betyr ikke bare GJENFØDELSEN, men det betyr
også BEVARELSEN som kristen og INNSETTELSEN I HIMMELEN.
Mange har sett altfor snevert på dette begrepet og ment at det bare har
med gjenfødelsen å gjøre, men det angår HELE FRELSEN.

Frelsen er både EN PROSESS og ET ENDELIG PRODUKT. Vi kan
ikke bli mer frelst enn vi er akkurat nå.

Det er 3 trinn i frelsen, og de er:

1. RETTFERDIGGJØRELSEN.

2. HELLIGGJØRELSEN.

3. HERLIGGJØRELSEN.

Alt dette er inkludert når vi er kommet til en levende tro på Jesus. Det er
GJENFØDELSENS GAVE TIL DEN TROENDE. (Rom.8,29-30 og
l.Kor.1,30.)

Når et menneske blir frelst, får det et NYTT LIV. Dette nye livet er
PERFEKT ovenfor Gud. Det har ikke synd. Det nye livet er det sam
me som «Kristus i oss». Vi har fått et nytt sinn. Vi har fatt Kristi sinn.
(l.Kor.2,16.)

Ved den kristne menighets bortrykkelse skal vi også fa et nytt legeme.
Vårt gamle legeme skal overkledes med det nye legemet, som venter på oss
i himmelen. (2 Kor.5,2.)
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I Paulus sin forkynnelse er loven TATT UT AV frelsessammenhengen.
Den åpner ikke lenger opp for frelsen, slik som den gjorde i den messian
ske jødedommen. Det er NÅDEN som åpner opp for frelsen i vår tids
periode, og av den grunn er det også galt å forkynne loven til de ufrelste.
Loven er satt til side i frelsespørsmål i vår tidshusholdning. «De (Paulus
og Barnabas) ble nå en lang tid der (i Ikonium) og talte frimodig i Herren,
som gav sitt ORD OM NÅDEN VITNESBYRD, i det han (Herren) lot
tegn og under skje ved deres hender.» (Ap.gj.14,3.)

«og vet du ikke at GUDS GODHET (nåde) driver deg til omvendel
se.» (Rom.2,4.)

«For GUDS NÅDE ER ÅPENBART TIL FRELSE FOR ALLE
MENNESKER (både jøder og hedninger), i det den OPPTUKTER

OSS (de troende) til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve
tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden.» (Titus 2,11-
12.)

1 den paulinske kristendommen har frelsen bare ETT FUNDAMENT,
og det er Jesu forsoning. 1 den messianske jødedommen har frelsen TO
FUNDAMENT, og det er Jesu forsoning og en etisk oppfyllelse av loven.

Frelsesaspektet kommer også til uttrykk i VERBETS TIDER. 1 den mes
sianske jødedommen blir frelsen ofte beskrevet enten i PRESENS eller i
IMPERATIV. «Dersom dere HOLDER mine bud, da BLIR dere i min

kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlig
het.» (Joh.15,10.)

«Dette er mitt bud at dere SKAL ELSKE hverandre, likesom jeg har
elsket dere.» (Joh. 15,12.)

1 den paulinske kristendommen blir frelsen ofte beskrevet i enten PRE
SENS eller i AORIST. (Aorist uttrykker en begivenhet som er avsluttet i
fortiden, og som skjedde plutselig.)

«For dem som Han FORUT KJENTE (tiden er «aorist»), dem har
Han også FORUT BESTEMT (tiden er «aorist») til å være likedan
net med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant
mange brødre, og dem som Han FORUT BESTEMTE (tiden er «ao
rist»), HAR han også KALT (tiden er «aorist»), og dem som Han
KALTE (tiden er «aorist»), dem har Han også RETTFERDIGGJORT
(tiden er «aorist»), og dem som Han REFFERDIGGJORDE (tiden er
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«aorist»), dem HAR han også HERLIGGJORT (tiden er «aorist»).»
(Rom.8,29-30.)

«For av nåde £R (presens) dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere
selv. Det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skai rose seg.»
(Ef.2,8-9.)

«Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som HAR VEL
SIGNET (tiden er «aorist») oss med all åndelig velsignelse i himmelen i
Kristus, likesom han UTVALGTE (tiden er «aorist») oss i ham før ver
dens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans
åsyn.» (Ef. 1,3-4.)

I den messianske jødedonunen skjedde det en KONTINUERLIG UT
VELGELSE og PRØVING av jødene. De messianske jødene var hrelst av
nåde ved tro, men i vandringen måtte de fremvise gode gjerninger.

I den paulinske kristendommen er utvelgelsen skjedd EN GANG FOR
ALLE TROENDE MENNESKER. Vi er like my frelst som Jesus er det,
FOR VI ER LEMMER PÅ KRISTI LEGEME. Vi er utvalgt i Kristus fira
før verden ble til. (Ef.1,4.) Vi er satt inn i himmelen sammen med Jesus.
(Ef.2,6.), og vi kan aldri mer komme ut derifra. Dette er en begivenhet
som skjedde før verdens grunnvoll ble lagt. (Ef. 1,3 og 2,6.)

I den messianske jødedonunen er det ingen motsetning mellom nåden
og loven slik som det er i kristendommen. I den messianske jødedommen
samarbeidet nåden og loven i bevarelsen av en troende. Vi kan si at LO
VEN STOD I NÅDENS TJENESTE. Dette kan vi kaUe fbr LOVENS
EVANGELIUM.

I jødedonunen spurte jødene HVA DE SKULLE GJØRE, for å arve
tidsalderligliv (et liv i den kommende tidsalderen). (Mat. 19,16-26.)

I kristendonunen spør vi HVA VI SKAL TRO, for å arve tidsalderlig
liv, som er et liv i himmelen i den messianske tidsalderen. (Ap.gj. 16,30.)

I kristendonunen er loven tatt bort. Vi er ikke lenger under loven, men
vi er under nåden (Rom.6,14.)

Mange troende er USIKKER på sin egen frelse. De vet ikke om de er frelst
eller ikke. De ser på seg selv og sin egen uverdighet og overfører dette på
frelsesspørsmålet. Dette blir galt, for vi er frelst av nåde ved tro uten gjer
ninger.
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Det er flere grunner til denne usikkerheten, og de er:

a. Forkynnelsen er gal. De fleste teologene, prestene og forkyn
nerne taler ikke om FRELSENS SIKKERHET, men de taler
om FRELSENS USIKKERHET. De forkynner at dersom
man ikke holder Guds bud, faller man ut av nåden. Dette er gal
forkynnelse.

b. De 4 evangeliene og de andre jødiske Skriftene blir blandet inn
i Paulus sin nådeforkynnelse. (Les Johannes 15,1-10.) Dette er
ikke en beskrivelse av den kristne menigheten, men de er en be
skrivelse av den messianske menigheten.

C. Tekstene i Johannes Åpenbaring, kapidene 2-3, som er skrevet
til de 7 lilleasiatiske messianske menighetene, blir blandet inn i
den kristne menighetens forkynnelse. Der står det utsagn som:
«Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod.»
(Joh.Ap.2,2.)

«Kom derfor i hu hva du er ̂ t ifra (din første kjærlighet),
og omvend deg (hold loven og Jesus undervisning) og gjør de
første gjerninger, ellers (betingelse) kommer jeg over deg og vil
flytte din lysestake (som er et jødisk bilde på frelsen i Jesus Mes
sias) ha dens sted, viss (betingelse) du ikke omvender deg.»
(Joh.Ap.2,5.)

«...og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger.» (Joh.
Ap.2.23.

«Bli våken og styrk de ting som er på vei til å dø, for jeg har
ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.» (Joh.
Apj,x)

«Jeg vet om dine gjerninger, at du veken er kald eller varm,
gid du var kald eller varm. Derfor, da du er lunken, og verken
kald eller varm, vil jeg utspy deg av min munn.» (Joh.Ap.3,16-
17.)

Disse utsagnene har ingen ting med den kristne menigheten å
gjøre.
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Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. Når skal vi be
gynne å forstå og å forkynne, at frelsen er SIKRET for den som
har en levende tro på Jesus Kristus?

d. Vi kan heller ikke bruke de utsagn, som står i Hebreerbrevet
6,4-6 og 10,26-31 om muligheten til å falle ut av nåden, for
de angår ikke den kristne menigheten, men de angår den mes
sianske menigheten. De av jødene, som gikk tilbake til den rab-
binske jødedommen, falt ut av nåden. Den kristne menigheten
kan ikke falle ut av nåden, men det enkelte troende kan tape
nådelønnen (l.Kor.3,10-1.) og et helliggjort liv. (Se min bok:
Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus. Kapitlene: En gjen
født kristen kan ikke falle ut av nåden og Den frie nåden.)

Vi skal ha seier over synden i våre liv
Teologene og forkynnerne lærer at den, som lever i bevisst eller åpenbar
synd, ikke kan arve Guds rike. Dette er galt. En kan leve i bevisst eller
åpenbar synd og likevel være en kristen. Mange kristne sliter med synd
i sine liv, og Paulus sine Skrifter gir oss klar beskjed om hvordan vi skal
leve, for å bli kvitt synden i våre liv. Vi greier det ikke selv, men Den Hel
lige Ånd, som bor i oss, greier det. Vi skal overlate dette til Ham. «Men
jeg sier: Vandre i Anden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring.»

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, i det den opp-
tukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve et tuktig
og rettferdig og Gudfryktig liv i den nåværende verden.» (Tit.2,11-12.)

Det normale er at en kristen har seier over synden i sitt liv, og dersom
han ikke har det, må han be Den Hellige Ånd om hjelp. Han må legge sitt
liv inn under Den Hellige Ånds hjelp og veiledning.

Det er noe galt med kristenlivet når en kristen ikke har seier over syn
den i sitt liv. Når dette skjer, har vi ikke overlatt alle ting til Herren. Dette
er ikke den rette måten å leve på, for den gir ingen vokster i kristenlivet.
Den gir bare nederlag og frustrasjon. Dessuten fører den til tap av nåde
lønnen og liten åndelig vokster.
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De som lærer, at en kristen ikke kan bli frelst, dersom han lever i bevisst
eller åpenbar synd, har gradert synden i to kategorier, og det er:

a. Synd som kan bli tilgitt.

b. Synd som ikke kan bli tilgitt.

I den paulinske teologien blir ikke synden delt opp i disse to kategoriene.
Synden er TATT BORT for en som tror på Jesus. Vi er en ny skapning i
Jesus Kristus. Vi er allerede her og nå satt inn i himmelen sammen med
Jesus Kristus.

I den messianske jødedommen derimot var det TO TYPER SYND, og
det var:

a. Den synd som det var tilgivelse for.

b« Den synd som det ikke var tilgivelse for. «Dersom noen ser sin
bror gjøre EN SYND SOM IKKE ER TIL DØDEN, da skal
han bede- jeg mener dem som IKKE SYNDER TIL DØDEN.
Der er SYND TIL DØDEN. Det er ikke om den jeg sier at han
skal bede.» (l.Joh.5,16.)

Grunnen til at der er to typer synd i den messianske jødedommen, er det
forholdet at loven eller Jesu første undervisning graderer synden som TIL
GIVELIG eUer UTILGIVELIG.

De utilgivelige syndene i den messianske jødedommen var følgende
synder:

a. Bespottelse mot Den Hellige Ånd. (Mat. 12,31 -32.)

b. At jødene ikke holdt loven og Jesu første undervisning i vand
ringen som troende.

C. At de messianske jødene gikk tilbake til den rabbinske jøde
dommen. (Hebr.6,4-5.)

d. At jødene forkastet Jesus som Guds Sønn og verdens frelser. (Se
kapidet: De to budskap fra Guds trone etter Golgata.)
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Kirken, de kristne organisasjonene, menighetene og mange kristne GRA
DERER DE ENKELTE SYNDENE som Paulus satte opp i de forskjel
lige syndekatalogene i sine brev, og plasserer dem i to kategorier av synder,
og det er:

a. Synd som en kristen kan gjøre og likevel være en kristen.
b. Synd som gjør at en kristen faller ut av nåden.

Den rette forståelsen av syndekatalogene
I syndekatalogene i 1. Brevet til Korintierne 5,9-10 og 6,9-10 er det listet
opp henholdsvis 6 og 10 synder, som blir karakterisert som særlig grove
synder. Det blir også poengtert i l.Kor.6,9 at den som gjør disse syndene,
IKKE KAN ARVE GUDS RIKE.

Disse syndene er:

a. Hor.

b* Ekteskapsbrudd.

C. Homoseksualitet.

d. Annen seksuell umoral.

e. Tyveri.

f. Havesyke.

g. Avgudsdyrkelse.

h« Baktalelse.

i. Alkoholmisbruk,

j. Røveri.

Når vi analyserer disse 10 syndene, er det to måter å forholde seg til dette
på, og det er:

1. Man GRADERERSYNDEN SOM MER ELLER MINDRE AL

VORLIG og setter den opp i to grupperinger, og de er:
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a. Synd nummer b, e, f, h, i og j kan en kristen tillate seg å gjøre og
likevel være en kristen.

b. Synd nummer a, c, d, og g kan en kristen ikke gjøre. Dersom
han gjør disse syndene vil han falle av Guds nåde og ikke arve
Guds rike.

2. Man GRADERER IKKE SYNDEN, men hevder at alle, som gjør
disse syndene, ikke kan arve Guds rike. Dette er den enkleste må
ten å gjøre dette på. Dette kommer til uttrykk innenfor mange av
de lutherske organisasjonene. For dem er denne problemstillingen
enkel. De kaller disse syndene for de «10 DØDSSYNDENE»,
som automatisk fører til utelukkelse fra Guds rike. De våger ikke å
diskutere denne problemstillingen på en ordendig måte.

Det er ingen av disse to tilnærmingsmåtene til syndekatalogene som er
rett. Den første graderer synden som mer eller mindre alvorlig. Dette er
ikke rett, for Guds ord sier at ALL SYND ER LIKE ALVORLIG.

Den andre betrakter disse 10 punktsyndene som like alvorlige, og det
er rett, for Gud graderer ikke synden, men svakheten med den siste vurde
ringen er at den IKKE NYANSERER GUDS ORD. Den skiller ikke mel
lom de som er gjenfødte kristne, og de som ikke er frelst i det hele tatt.

Disse syndekatalogene angår både de troende og de ikke-troende. Den
første gruppen er frelst og er en del av Kristi legeme. I følge den paulinske
teologien kan et menneske, SOM ER FRELST og GJENFØDT, IKKE
FALLE UT AV NÅDEN. (Se Brevet til Romerne, kapittel 8 og Brevet til
Efeserne, kapidene 1-2.)
De som er frelst og har fått sine synder tilgitt, blir på det sterkeste ad

vart mot disse spesielle syndene og all synd, for vi er frelst fra synden. De
troende er skilt fra synden i og med at de er gjenfødt av Den Hellige Ånd
og er en del av Kristi legeme. Det er ikke naturlig at en, som er skilt fra
synden, skal delta aktivt i utøvelse av synden. (Rom.é,l-2.)
De ikke-troende er ikke frelst, og de må omvende seg og få sine synder

tilgitt, før de kan få del i Guds rike. Enten er man frelst, eller så er man ikke
frelst. Det finnes ingen mellomting i denne problemstillingen.
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I 1. Brevet til Korintierne, kapittel 5 og 6, er det TO FORSKJELLIGE
GRUPPER AV MENNESKER som blir beskrevet. Det er de troende og
de ikke-troende i Korint. En gjenfødt troende, som levde i en eller flere av
disse syndene, ble ikke utestengt av Guds rike, men han mistet et hellig-
gjort liv og nådelønnen.

Noen av de troende i Korint hadde greidd å bli kvitt disse spesielle syn
dene, men det var fortsatt mange som levde i disse syndene. (1 .Kor. 11,21.)
«Og således var det med somme av dere, men dere har latt dere avtvette.
Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og
i vår Guds Ånd.» (l.Kor.6,Il.)

Det var også en mann i menigheten i Korint som drev hor med sin
egen mor (l.Kor.5,I.), men til tross for det, kalte Paulus alle troende i
Korint for «brødre» og «hellige», «til den Guds menigheten som er i
Korint, HELLIGEDE i Kristus Jesus, KALTE, HELLIGE, tillikemed all
dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår.»
(l.Kor.1,2.)

Det, som manglet i menigheten i Korint, var HELLIGGJØRELSEN.
Paulus sendte Titus til menigheten, og han trøstet Paulus med at alt stod
bra til med menigheten (2.Kor.7.), men til tross for det var Paulus uro
lig for menigheten. Før han kunne besøke den, skrev han enda et brev til
menigheten. Der skrev han følgende: «For jeg frykter for at når jeg kom
mer, skal jeg ikke finne dere slik som jeg ønsker, og at jeg skal finnes av
dere slik som dere ikke ønsker- at det skal være kiv, avind, baktalelse, slad
der, oppblåsthet, uorden- at nå jeg konuner, skal min Gud atter uydmyke
meg hos dere, og jeg skal komme til å sørge over mange av dem som FØR
HAR SYNDET og IKKE HAR OMVENDT SEG FRA DEN UREN
HET og UTUKT og SKAMLØSHET SOM DE HAR DREVET.»
(2.Kor.l2,20-2L)

Vi vet ikke om de personene, som var i menigheten, og som levde i åpen
bar synd, omvendte seg fra sine synder. Dette er trist lesing. De syndet på
Guds nåde, og det er ingen god måte å leve på. Jeg vil sitere hva Williams
Complete Bible Commentary s. 908-909 skriver om dette: «At menig
heten i Korint kan være skyldig i 11 feil og synder, som er nevnt i versene
20-21, er ikke til å tro. Men hele Skriften, både Det Gamle og Det Nye
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Testamente, vitner hele tiden om at menneskene MED DET SAMME
ødelegger det som Gud gir dem.»

1 menigheten i Kolossæ hadde også en del av de troende problemer med
disse syndene. Det står følgende om dette: «Så død da deres jordiske
lemmer: Utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avguds
dyrkelse, for disse ting kommer GUDS VREDE OVER VANTROENS
BARN. I blant dem vandret også dere (de troende) fordum, da dere levde i
disse ting, men nå SKAL OGSÅ DERE AVLEGGE DEM ALLE: Vrede,
hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av deres munn. Lyv ikke mot
hverandre, dere som har avkledd dere det gamle menneske med dets gjer
ninger.» (KoI.3,5-9.)

1 menigheten i Efesus hadde også en del av medlemmene problemer med
bevisst og aktiv synd. «Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og
spott være langt borte fra dere, likesom all ondskap, men vær gode mot
hverandre, barmhjertige, så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt
dere i Kristus.» (Ef.4,31-32.)

«For dette skjønner vi at ingen horkar eller uren eller havesyk, som er
en avgudsdyrker, kan arve i Kristi og Guds rike. La ingen dåre dere med
tomme ord, for på grunn av disse ting kommer GUDS VREDE OVER
VANTROENS BARN, ha derfor ikke noe med dem å gjøre. For dere var
fordum i mørke, men nå er dere lys i Herren, VANDRE SOM LYSETS
BARN, for Andens frukt viser seg i all godhet, rettferdighet og sannhet, i
det dere prøver hva som er velbehagelig for Gud, og HA INTET A GJØ
RE MED MØRKETS UFRUKTBARE GJERNINGER, men refs dem
heller.» (Ef.5,5-11.)

I den kristne menigheten er det TO TYPER MENENSKER, og det er:

a. De som lever ET RIKTIG og FULLVERDIG KRISTENLIV.
De har overlatt synden i sitt liv til Den Hellige And som har
tatt den bort. (Dette betyr ikke at de troende ikke har synd,
men de har fatt lov til å legge fra seg sine spesielle synder.)

b. De som lever ET DARLIG KRISTENLIV, og som ikke har
seier over disse spesielle syndene. Guds ord sier at vi skal be
for disse. Vi skal ikke holde dem for våre fiender, men betrakte
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dem som brødre. Vi skal rettlede dem. «Men i et stort hus (den
kristne menigheten) er det ikke bare kar av gull og sølv, men
også kar av tre og ler, og NOEN TIL ÆRE, og NOEN TIL
VANÆRE. Holder da noen seg ren fra disse, da vil han være et
kar til ære, hellighet, nyttig for husbonden, rede til all god gjer
ning.» (2.Tim.3,21-21.)

Gud elsker synderen, men han hater synden.

Dersom en troende sliter med en grov synd, skal vedkommende STØTES
UT AV MENIGHETEN. Han skal overgies til satan (utenfor menighe
ten er det satan som råder), for at hans syndige natur skal gå til grunne, slik
at han kan bli frelst på den Herre Jesu dag. (l.Kor.5,5.)

«Men vi byder dere, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn at dere skal
DRA DERE TILBAKE fra enhver bror, som vandrer utilbørlig og ikke
etter den lærdom som de fikk av oss.» (2.Tess.3,6.)

«Men dersom noen ikke lyder vårt ord her i brevet, da merk dere ham.
Ha INGEN OMGANG med ham, for at han må gå i seg selv, og hold ham
ikke for en fiende, men forman ham som en bror.» (2.Tess.3,l4-15.)

Vi skal ikke inkludere de som lever i åpenbar synd i det kristne fellesska
pet, for deres livsførsel er ikke i samsvar med kristen lære og kristen etikk.
«Det er ikke smukt det dere roser dere av. Vet dere ikke at en liten surdeig
(som er et bilde på synd) syrer hele legemet? Rens derfor ut den gamle
surdeig, så dere kan være ny deig, likesom dere er usyrede (uten synd), for
vårt påskelam er jo slaktet (for å ta bort synden.)» (l.Kor.5,6-7.)

Store deler av vår kirke inkluderer i dag de homoseksuelle i det kristne
fellesskapet og tilsetter prester som lever i aktiv synd, og som forsvarer ho
mofil praksis. Dette er ikke rett, og dette kommer etter hvert som tiden går
til å ødelegge og sprenge kirken innenfra.

Det er først når den homoseksuelle og synderen omvender seg fra sin
synd, at vedkommende skal taes opp i det kristne fellesskapet. Dersom han
ikke er villig til det, skal de troende ikke ha felleskap med vedkommende.
(I.Kor.5,9.) Han er fortsatt frelst, men han må leve et isolert kristenliv
utenfor det kristne fellesskapet, slik at han kan bli frelst på den Herre Jesu
Kristi dag, som er Jesu komme for den kristne menigheten.
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Til de som lever i homoseksuelle eller lesbiske forhold, vil jeg si: Dere
lever ikke i overensstemmelse med Guds vilje. Det er en stor synd dere be
driver. Bryt ut av dette forholdet så snart som mulig. Når en er en troende,
skal en leve i samsvar med Guds vilje.

Pastor Ricky Kurth sier følgende om dette: «Et medlem av Kristi legeme
kan være frelst og likevel være homoseksuell. Dersom han praktiserer ho
moseksualitet, lever han MOT GUDS VILJE. Dersom han driver homo
seksuell praksis, mister han ikke sin frelse likeså lite som han mister sin
frelse, dersom han driver noen annen synd som det å stjele eller det å drive
hor.

Vår frelse avhenger ikke av HVA VI GJØR. Den avhenger av det som
KRISTUS GJORDE PÅ GOLGATA. Så snart vi er kommet til TRO PÅ
JESUS, er VÅR FRELSE SIKRET en gang og for alltid.»

Jeg vet at det er mange, som av en eller annen grunn har falt ifra en aktiv
tro på Jesus, som fortsatt har livet i Herren. Det kan være flere grunner til
at de er kommet i denne uheldige situasjonen, men de er ikke forlatt av
Herren. Han vil reise dem opp igjen, slik at de kan få del i den Herre Jesu
Kristi dag, som er Jesu komme for den kristne menigheten.

Det skal nok vise seg at Guds rike også vil bestå av både homoseksu
elle, horkarer, avgudsdyrkere, gjengifte, drankere, røvere, baktalere, tyver
og havesyke. Dette er ikke en rett måte å leve på, men de er frelst på grunn
av sin tro ved Guds nåde uten gjerninger.
De vil gå glipp av enten hele nådelønnen eller deler av den, men de skal

bli frelst- «dog således som gjennom ild.» (l.Kor.3,11-15.)
Vi må alle sammen ta et oppgjør med synden i vårt liv.

Jeg tror også at det er mange, som har levd et tilsynelatende «skikkelig»
kristenliv, som ikke får del i Guds rike, for de har ikke opplevd frelsen i
Jesus Kristus. De har bare sluttet seg til kristendommen. Kristendommen
er ikke deltagelse i en menighet, men det er EN NY FØDSEL.

Jeg tror også at det er mange, som går i kirken og kanskje til og med på
bedehuset, og som regner seg selv for å være troende, ikke blir med når Je
sus henter sin menighet, for de har ikke Den Hellige Ånd i sitt hjerte som
innsegl og pant til forløsningens dag.
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Det er ikke vårt liv og våre gjerninger som frelser oss, men hvorvidt vi
har en levende tro på Jesus Kristus. «Så er det da ingen fordømmelse for
den som er i Kristus Jesus, for Livets Ånds lov (Den Hellige Ånd) har i
Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.» (Rom.8,1-2.)

Ved siden av hor og homoseksualitet er det en annen synd som er frem
tredende blant de troende i dag, og det er SKILSMISSE og GJENGIFTE.
Dette gjelder både prester, forkynnere og vanlige kristne. De lever i aktiv
og åpenbar synd, men til tross for det, så er de fortsatt gjenfødte men
nesker og Guds barn. De har ikke falt ut av Guds nåde, men de lever et
kristenliv, som ikke er forenlig med Guds ordninger og Guds vilje.

Det er en oppfatning i en del kristne forsamlinger at man godt kan
skille seg og likevel være et Guds barn, men det er først når man gifter seg
på nytt, at man faller ut av Guds nåde. Hvor er logikken i dette? Her har
man gradert den første synden til ikke å være så alvorlig, mens den andre
synden er så alvorlig at man ikke far del i Guds rike.

Dersom en prest eller en forkynner skiller seg og gifter seg på nytt, fal
ler de ikke ut av Guds nåde, men de skal de IKKE HA ledende stillinger
i menigheten. Dette gjelder også alle andre som skiller seg og gifter seg på
nytt. I følge Paulus sin undervisning skal de støtes ut av menigheten, slik
at de kan gå i seg selv og tenke over sine onde gjerninger. Dersom de tar et
oppgjør med synden i sitt liv, skal de taes opp igjen i menigheten. Dersom
de ikke ønsker det det, må de leve utenfor det kristne fellesskapet. De må
ta konsekvensene av sine gjerninger.

Kirken, de kristne organisasjonene, menighetene og mange kristne har
ikke det rette synet på disse forholdene, som vi har drøftet ovenfor, og
grunnene til det er følgende:

1 • De fordeler ikke Guds ord på en rett måte. (2.Tim.2,15.) De skiller
ikke mellom den messianske jødedommen på den ene siden og den
paulinske kristendommen på den andre siden.

2. De blander sammen den POSISJONEN eller den STILLINGEN,
som vi har i Jesus Kristus, med den STATUSEN, som vi har i vår
vandring som troende. I den paulinske kristendommen skal ikke
vår status blandes inn i vår posisjon. Vår posisjon i Kristus er meget
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god. Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. Vår status kan være
dårlig, men vi er likevel frelst.

Jeg vil i den forbindelsen sitere fra Edvard Hoems bok: Mors og
fars historie, s.92, hvor han gjengir sin fars syn på gjenfødelsen på
den ene siden og en troendes vandring på den andre siden: «Jesus
Kristus har sona for oss ein gong for alle. Og dersom vi vil leve med
han, da må vi venda om (gjenfødelsen), og å leve med han inneber
at han skal stryke våre synder ut og vi skal vende eit blad. Men ein
ting vil han (Knut Hoem, som var lekpredikant i 40 år) likevel ha
klart og tydeleg fram, at det ikke er våre eigne gjerningar som be
stemmer utfallet i vår salighets sak. For Gud gjer det ikke større
skilnad om vi lever pynteleg eller uryddig, syndarar er vi i alle fall.
Det som kan frelse oss er hans underfulle nåde.»

Vår posisjon eller stilling i Kristus er FULLKOMMEN, men vår status
kan variere. Det var også Guds vilje at den skulle være fullkommen, så langt
som det lar seg gjøre, «for at han kan styrke deres hjerter (det indre men
nesket), så det blir ULASTELIG I HELLIGHET for vår Guds og Faders
åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.» (l.Tess.3,I3.)

«Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gid deres
ånd, sjel og legeme MÅ BEVARES FULLKOMNE ved vår Herre Jesu
Kristi komme.» (LTess.5,23.)

Jeg vet at mange er imot det som jeg skriver i siste del av dette foredra
get. De mener at alle, som driver med hor, ekteskapsbrudd, homoseksuali
tet, annen seksuell umoral, tyveri, havesyke, avgudsdyrkelse (som også kan
være «havesyke» (Kol.3,5.), baktalelse, alkoholmisbruk og røveri, ikke
kan fa del i Guds rike. Dette er en altfor enkel måte å se dette på. En kan
godt slite med en synd og likevel være et Guds barn. Jesus sa at den som var
uten synd, kunne kaste den første steinen. (Joh. 8,7.)
De aller fleste kristne sliter med en eller annen synd, men all erfaring

viser oss at vi far lov til å begynne på nytt igjen hos Gud. Det er det som er
det fine med den paulinske kristendommen, at loven er lagt bort, og at vi
både er frelst av nåde og får lov til å vandre i nåden.
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Det er ikke normalt for en kristen å leve i bevisst synd. Det er heller
ikke vanskelig å bli kvitt disse syndene i sitt liv. En må VILLE DET, og
dessuten er Den Hellige Ånd mer enn villig til å hjelpe oss.

Dersom et menneske lever i bevisst synd, så betyr også dette i de aller
fleste tilfelle at vedkommende ikke er en gjenfødt troende. Det å leve i be
vist synd er ikke forenlig med det å være en kristen. En kristen skal leve et så
helliggjort liv som mulig, for Jesus er også vår helliggjørelse. (l.Kor.1,30.)

Dersom et menneske sliter med disse syndene eller med andre synder,
skal en retdede dem i dette og fortelle dem at det er mulig å bli kvitt syn
den. Det er i troen på Jesus at dette kan skje. Han er mer enn villig til å
hjelpe oss med disse tingene, for Han har sonet all verdens synd, slik at vi
kan få del i Guds ufattelige store nåde.

Når mange kristne ikke er enig i det som jeg har skrevet ovenfor, så grunner
det seg i følgende forhold:

a. Man blander sammen den paulinske kristendomsforståelsen
med den messiansk jødedommen, hvor det ble stilt absolutte
krav i vandringen.

b* Det er for lite prinsipiell tenkning blant kristenfolket.

C. Det er for lite Bibel-kunnskap blant kristenfolket. De følger
blindt sine ledere, som ikke bestandig er gode ledere for de
kristne. Dersom en vil være en god leder, må en i alle fall lære
seg å fordele Bibelens innhold på en rett måte. (2.Kor.2,15.),
og det er ikke blitt gjort i den problemstillingen som vi har be
handlet ovenfor.

Tingvoll den 30.08.2006og den 15.06.2007
Oskar Edin Indergaard
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Kapittel 25

Paulus sin forkynnelse i Apostlenes
Gjerninger og i brevene

pen kristne menigheten begynte med Paulus sin omvendelse i året 37.
J^Han var det første medlemmet i denne menigheten. (I.Tim. 1,15-16.)
Den kristne menigheten er en PARANTES i Guds planer med Israel

og med jødene. Enkelthetene angående den kristne menigheten var IKKE
KJENT i gammeltestamendig tid, men det var GJORT PLASS til den,
i og med at profetene profeterte om, at det skulle komme en tid, da Gud
skulle vende seg FRA ISRAEL og TIL HEDNINGENE. Dette skjedde
på grunn av jødenes forkastelse av Guds lov og Guds ordninger.

Paulus siterte disse utsagnene når han ville vise, at den kristne menighe
ten var forankret i Guds planer, «men jeg sier: Har de (jødene) da ikke fått
høre (evangeliet om Messias)? Jo. Til visse. Deres røst (profetene) gikk ut
til hele jorden (hele Israel), og deres ord til jorderikets ende (den da kjente
verden). Men jeg sier: Kjente da Israel ikke til dette? Først sier Moses: Jeg
vil gjøre dere nidkjære på det som ikke er et folk. På et uforstandig folk
vil jeg gjøre dere harme, og Esaias våger seg til å si: Jeg ble funnet av dem
som ikke søkte meg. Jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg,
men om Israel sier han: hele dagen rakte jeg ut mine hender til et ulydig og
gjenstridig folk.» (Rom. 10,18-21.)

Apostlene kjente også til dette og av den grunn anerkjente de det arbeidet
som Paulus drev. De forstod også at Paulus hadde et ANNET TEOLO-

289



Guds planer med Israel og den kristne menighet

GISK GRUNNLAG for sin virksomhet og sin forkynnelse enn det som
de selv hadde. Mens apostlene forkynte både NÅDEN og GJERNINGER
i frelsesspørsmålet, forkynte Paulus utelukkende DEN FRIE NÅDEN.

På apostelmøtet i Jerusalem i året 50 sa Jakob rett ut at før «Riket for
Israel» kunne bli opprettet, så skulle det komme en tid da Gud skulle TA
SEG UT ET FOLK AV HEDNINGER FOR SITT NAVN. Dette var

åpenbart i det profetiske ordet. «Simeon har fortalt hvorledes Gud fra
først av drog omsorg for å fa et folk av hedninger for sitt navn. Og der
med STEMMER PROFETENES ORD OVERENS, således som det er
skrevet: Deretter (etter at den kristne menigheten er uttatt) vil jeg vende
tilbake (Jes gjenkomst for jødene) og igjen oppbygge Davids falne hytte,
og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise det,
for at alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som
mitt navn er blitt nevnt over (ved jødenes misjonsvirksomhet i«1000 års-
riket»), sier Herren, som gjør dette, som er kjent av ham fra tidsalderen
av.» (Ap.gj.15,14-18.)

Det er også beskrevet i Tanach at denne tiden for jødenes forkastelse vil
le vare i 2000 år. «Jeg (Messias) vil gå min vei. Jeg vil vende tilbake til
mitt sted (himmelen), inntil de (jødene) erkjenner seg skyldige og søker
mitt åsyn. I sin trengsel (den store trengsel) skal de lete etter meg. Kom
(sier de): La oss vende om til Herren (jødenes omvendelse)! For det er
han som har sønderrevet, men han vi også lege oss. Han slo, men han vil
også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter 2 dager (2000 år). På den
tredje dag (i «1000 års-riket») vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans
åsyn.» (Hos.5,15-6,2.)

Vi vet ikke eksakt rekkefølgen av det som vil skje i de kommende år,
men vi kjenner til det profetiske ordet og vet hva Bibelen sier om det. At vi
er kommet inn i det som Bibelen kaller «de siste dager», er det ikke mye
tvil om.

Det er mange Bibel-forskere som mener, at året 2007 vil bli et viktig årstall
i bibelsk profeti. De begrunner det med følgende to forhold:

a« På jødenes nyttår den 12. september dette året vil Saturn ha
en sammensmelting med Regulus, som er kongestjernen i Leo.
Dette skjedde også i året 3 før Messias. Denne sammensmeltin-
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gen kan være begynnelsen til EN NY FASE i endetidsbegiven-
hetene. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. s.l72.)

b. De gamle rabbinerne delte opp Salmene i 5 forskjellige avdelin
ger. Den 5. og siste avdelingen inneholder Salmene 107-150.
Det er mange Bibel-forskere som mener, at disse Salmene på en
spesiell måte beskriver endetiden og opprettelsen av «Riket for
Israel». (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. s.548-551.) (Se
også kapitlet: 2007 kan bli et viktig år i bibelsk profeti.)

Apostlene anerkjente det arbeidet som Paulus drev, men de forstod ikke
alle enkelthetene i den teologiske basis som Paulus hadde for sin virksom
het. Peter skrev følgende om dette: «og akt vår Herres langmodighet til
frelse, således som og vår elskede bror Paulus har skrevet til dere (den mes
sianske menigheten) etter den visdom som er ham gitt, likesom og i alle
sine brev når han i dem taler om dette. I dem er det noe som er SVÆRT

VANSKELIG Å SKJØNNE, og som de ulærde og ubefestede (judaiste-
ne) tyder vrangt, som de og gjør med de andre Skrifter, til sin egen under
gang.» (2.Pet.3,15-l6.) (Se min bok: Jødedom og Kristendom. Jesus og
Paulus: Kapittel: «Samarbeidet mellom Peter og Paulus.»)

Den kristne menighets begynnelse
Innenfor dispensasjonalismen er det 3 vurderinger angående begynnelsen
på den kristne menigheten, og de er:

1 • Menigheten begynte på pinsefestens dag.

2. Menigheten begynte ved Paulus sin omvendelse i året 37.

3. Menigheten begynte ved Paulus sitt fangenskap i Roma i årene
60-62.

Disse 3 forskjellige vurderingene vil ha følgende konsekvenser for det teo
logiske innholdet i både Aposdenes Gjerninger, i de brevene som apost
lene skrev og i de 13 brevene som Paulus skrev:

1. Dersom det er rett at den kristne menigheten begynte på pinsefes
tens dag, vil dette ha som følge at hele Apostlenes Gjerninger og
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både aposdenes og Paulus sine brev er skrevet til den kristne for
samlingen.

2. Dersom det er rett at den kristne menigheten begynte ved Paulus
sin omvendelse i året 37, så vil dette ha som konsekvens at Apost
lenes Gjerninger 13-28,31 og de 13 brevene, som Paulus skrev, til
hører den kristne menigheten. (Aposdenes Gjerninger 1-12 vil da
tilhøre den messianske forsamlingen eller «Riket for Israel».)

3* Dersom det er rett at den kristne menigheten begynte først ved
Paulus sitt første fangenskap i årene 60-62, så vil dette ha som kon
sekvens at hele Aposdenes Gjerninger og de 7 første brevene som
Paulus skrev, ikke tilhører den kristne menigheten, men de tilhører
«Riket for Israel».

Den første vurderingen er gal av den grunn at den ikke tar hensyn til at
Jesu og aposdenes forkynnelse angikk «Riket for Israel». Det teologiske
innholdet i første del av Aposdenes Gjerninger og i de brevene, som apost
lene skrev, er delvis forskjellig fra de brevene som Paulus skrev. Det sen
trale i Paulus sine brev er den FRIE NÅDEN og FRELSENS VISSHET
for den som tror. Det sentrale i første del av Aposdenes Gjerninger og i
aposdenes Skrifter, er nåden og den jødiske loven. De messianske jødene
var også frelst av nåde ved tro, men i vandringen som troende måtte de
holde den jødiske loven. Loven var IKKE OPPHEVET for jødene, men
den er OPPFYLT, og det er to forskjellige forhold.

Den andre vurderingen er etter mitt syn den rette vurderingen, for Paulus
sitt budskap skiller seg fra aposdenes budskap. Paulus var et UTVALGT
REDSKAP til å forkynne de hemmelighetene angående Guds rike, som
ikke hadde vært åpenbart før. De forskjellige hemmelighetene kommer til
uttrykk både i Aposdenes Gjerninger, kapidene 13-28,31 og i de 13 bre
vene, som Paulus skrev. Han så ikke alle hemmelighetene med det samme.
Det var heller ikke behov for å se alt helt klart fra begynnelsen av. I den
første tiden måtte han overbevise jødene om at det budskapet, som han
hadde, var forankret i Tanach. Han var da spesielt opptatt av to emner, og
det var:
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a. Den jødiske loven gjaldt ikke for den kristne menigheten. Han
kalte sitt budskap for «GUDS NÅDES EVANGELIUM».
(Ap.gj.21,24.)

b. Både jøder og hedninger ble både frelst og bevart på grunn av
Guds nåde. Moseloven gjaldt ikke lenger for den kristne me
nigheten.

Den tredje vurderingen er gal av den grunn at den tar ikke hensyn til at
Paulus hadde en ENHETLIG FORKYNNELSE. Den hevder at Paulus

forkynte «Riket for Israel» fra sin omvendelse i året 37 og til året 60. Fra
den tid fikk han EN NY ÅPENBARING om den kristne menigheten.
Dette er galt, og det vil blant annet ha som konsekvens at innholdet i
Apostlenes Gjerninger, kapitlene 13-28,28 og de 7 første brevene, som
Paulus skrev, ikke angår den kristne menigheten, men det angår derimot
den messianske menigheten og Israel.

Etter dette synet er det bare de 6 siste brevene, som Paulus skrev, som
angår den kristne menigheten. (Brevet til Hebreerne er ikke tatt med her
da dette angår jødene og den messsianske menigheten.)

Det går ikke an å hevde at innholdet i Aposdenes Gjerninger, kapidene
13-28,31 og de 7 første brevene, som Paulus skrev, ikke angår den kristne
menigheten. Innholdet i Aposdenes Gjerninger, kapidene 13-28,31 er en
beskrivelse av Paulus sine 4 misjonsreiser. Det teologiske aspektet er ikke
hovedsiktepunktet i dette skrivet, men det er å beskrive de misjonsreisene
som Paulus og hans medarbeidere foretok rundt omkring i Romerriket.

Når Paulus hadde fått etablert sine menigheter, besøkte han dem flere
ganger og skrev sine brev til dem. I disse brevene utviklet han den teolo
gien som skulle være retningsgivende for menighetene.

Dette betyr ikke at det ikke er teologiske vurderinger i Apostlenes Gjer
ninger, kapidene 13-28,31, men det betyr at det teologiske aspektet er
NEDDEMPET på bekostning av en beskrivelse av misjonsreisene og de
vanskelighetene som Paulus og hans medarbeidere møtte på reisene.

Selv om det teologiske aspektet ikke er like fremtredende i Apostlenes
Gjerninger, kapidene 13-28,31 som i det paulinske brevene, så betyr ikke
dette at Paulus ikke omtalte de ny-testamendige sannheter og hemmelig-
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heter på sine misjonsreiser. Det sier seg selv at dette ble berørt i Paulus sine
samtaler med sine medarbeidere og i de møtene som han hadde.

Paulus oppholdt seg for eksempel i 2,5 år i Efesus. I den forbindelsen
står det at han HOLDT IKKE NOE TILBAKE, men at han forkynte
HELE GUDS RAD til menigheten.

Dette betyr at menigheten i Efesus kjente til ALLE GUDS PLANER
med menigheten, «hvorledes jeg ikke holdt tilbake noe av det som kunne
være til gagn, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene.
«(Ap.gj.20,20.)

«for jeg holdt ikke noe tilbake, men forkynte dere HELE GUDS
RÅD.» (Ap.gj.20,27.)

Ved Paulus in omvendelse fikk han et trefoldig kall, og det var. Han skulle
forkynne Kristus for:

a) Hedninger,
b) Konger og
c) Israels barn. (Ap.gj.9,15.)

Når Paulus skulle forkynne sitt NYE BUDSKAP, oppsøkte han synago
gene rundt omkring i Romerriket. Der traff han både jøder, proselytter
og Gudfryktige hedninger. Når han forkynte i synagogene, tok han ut
gangspunkt i DET SOM VAR KJENT for jødene. Han tok utgangspunkt
i Tanach. I tille^ til dette forkynte han også hemmelighetene med den
kristne menigheten.

Paulus forkynnelse i Apostlenes Gjerninger
Vi skal i det følgende gjengi en del av de teologiske emnene, som Paulus
forkynte, og som er gjengitt i Apostlenes Gjerninger 13-28,28:

1. GUDS NÅDES EVANGELIUM. Det er det evangeliet at den,
som tror på Jesus, skal bli frelst. Dette evangeliet gjaldt både jøder
og hedninger. Det er NÅDEN som er i sentrum for Paulus sin for
kynnelse. Den jødiske loven var opphevet som indirekte frelsesvei
for jødene. «Så være det dere vitterlig brødre at ved ham (Jesus)
forl^nnes dere syndenes forlatelse, og fra alt det som dere ikke kun
ne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i ham enhver
som tror.» (Ap.gj.13,38-39.)
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«... (Paulus og Barnabas) talte da med dem (jødene og deres
proselytter) og formante dem til å HOLDE FAST VED GUDS
NÅDE.» (Ap.gj.13,43.)
«De ble nå en lang rid der (i Ikonium) og talte frimodig i Her

ren. som gav SITT NÅDEORD VITNESBYRD, i det han lot
tegn og under skje ved deres hender.» (Ap.gj.14.3.)

Paulus hadde DET SAMME BUDSKAPET tU både jøder og
hedninger, men i og med at han hadde et spesielt kall til hednin
gene, så blir han kalt for «HEDNINGENES APOSTEL» og et
«LYS FOR HEDNINGENE». «For så er Herrens bud til oss: Jeg
har satt deg (Paulus) til et lys for hedningene, for at du skal være til
frelse inntil jordens ende.» (Ap.gj.13,47.)

«Og han (Jesus) sa til meg: Dra ut! For jeg vil sende deg til hed-
ningefolk langt borte.» (Ap.gj.22,21.)

2. EVANGELIET VAR FOR JØDENE FØRST og DERETTER
FOR HEDNINGENE. Paulus oppsøkte først den jødiske synago
gen hvor han kunne komme i kontakt med både jøder og proselyt
ter. Han sprengte den jødiske synagogen og dannet PAULINSKE
MENIGHETER av de som lot seg overbevise om at hans budskap
var rett.

Når jødene ikke ville ta imot det paulinske budskapet, oppsøkte
han ikke mer den jødiske synagogen i denne byen, men gikk til hed
ningene med det samme budskapet. «Da tok Paulus og Barnabas
til orde og sa dem rent ut: Det var nødvendig at Guds ord ble talt
FØRST til dere, men siden dere støter det fra dere og ikke akter
dere verdige til det tidsalderlige livet, så vender vi oss nå til hednin
gene. «(Ap.gj. 13,46.)

3. HEDNINGENE BEHØVDE IKKE Å BLI OMSKÅRET og
HOLDE MOSELOVEN, FORÅ BLI FRELST. (Ap.gj.15.)

Dette ble bestemt på apostelmøtet i Jerusalem i året 50. Dette
viser med all tydelighet at Paulus hadde et ANNET BUDSKAP
enn det som de messianske jødene hadde. For dem var det nødven
dig å holde loven i vandringen som troende. De proselyttene, som
sluttet seg til den messianske jødedommen, måtte holde enten hele
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loven eller deler av den. Det var 4 typer proselytter. (Se min bok:
Kristendommens Jødiske Røtter, s. 355.)

4. DEN SOM TROR, SKAL BLI FRELST, «og han (fangevokteren
i Filippi) førte dem utenfor og sa: Herrer! Hva skal jeg gjøre for å
bli frelst? De sa da: TRO PÅ DEN HERRE JESUS, så skal du bli
frelst, du og ditt hus.» (Ap.gj. 16,30-31.)

Ingen kan frelse seg selv ved egne gjerninger. Det er troen som
har frelst menneskene til alle tider, men til tross for det så krevdes
det at de messianske jødene måtte holde Moseloven i vandringen
som troende.

Når fangevokteren spurte om hva han skulle gjøre, for å bli
frelst, fikk han det svaret at han skulle tro på Jesus. Her kommer
DET SPESIELLE ved Paulus sitt budskap til uttrykk. Det var nok
å tro på Jesus.

5. DE SOM HADDE TATT VED TROEN, BLE DØPT. «da nå
hun (Lydia) og hennes hus var blitt døpt,...» (Ap.gj.16,15.)

«Så tok han (fangevokteren i Filippi) dem til seg i samme time
på natten og vasket dem etter slagene, og straks ble han døpt med
alle sine.» (Ap.gj. 16,33.)

«Men synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren
med hele sitt hus, og mange av korintierne som hørte ham (Paulus),
kom til troen og lot seg døpe.» (Ap.gj.18,8.)

«Da de (de 12) hørte dette, lot de seg døpe til den Herre Jesu
navn, og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over
dem, og de talte med tunger og profetiske ord.» (Ap.gj. 19,5-6.)

Vanndåpen hørte med til Moseloven. Det var mange forskjellige ty
per dåp og renseselseremonier (tvetninger). De hadde alle sammen
med den ytre renselse å gjøre.
Da døperen Johannes kom, forordnet han dåp for hele den jø

diske nasjonen. Dette gjorde han, for å fremstille et renset folk for
Herren. Gud hadde planer med det jødiske folket at de skulle være
KONGER og PRESTER ut over den hele jord i forbindelse med
innføringen av «Riket for Israel».
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Kapittel 25 - Paulus sin forkynnelse i Apostlenes Gjerninger og i brevene

Både aposdene og Johannes døpte den jødiske nasjonen inn i
Jesu navn og inn i Jesu person. Dåpen hadde med TILHØRIG
HET å gjøre. Dessuten kunne ikke jødene få verken DEN HEL
LIGE ÅND eller SYNDENES FORLATELSE uten at de hadde
tatt vanndåpen. (Ap.gj.2,38.)

I begynnelsen av sin virksomhet døpte også Paulus de som hadde
kommet til tro på Jesus. Han døpte dem ikke for at de skulle få
Den Hellige And og syndenes forlatelse, men han døpte dem av
den grunn at de hadde fått Den Hellige Ånd og syndenes forlatelse.
Av dette ser vi at den dåpen som han døpte menneskene med, ikke
var Rikets dåp.

Paulus oppdaget etter hvert at vanndåpen ikke var forenlig med
det budskapet som han formidlet om den frie nåden. «For Kristus
har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet,
ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle miste sin kraft.»(1.
Kor.1,17.)

«...for jeg vil ikke vite noe blant dere (ikke engang vanndåp)
UTEN JESUS KRISTUS og HAM KORSFESTET.» (I.Kor
2,2.)

«...en Herre, en tro (lære), EN DÅP (gjenfødelsens dåp)»
(Ef.4,5.)

Det kan virke forvirrende at Paulus døpte de troende i begynnelsen
av sin virksomhet, og at han ikke døpte de troende på et senere tids
punkt. Det kan være flere gnmner til det:

a. Han viUe VINNE JØDENE FOR KRISTUS. Han tilpas
set sitt budskap til de ytre omstendighetene. Paulus gjorde alt
for å frelse så mange som mulig av sine landsmenn. Når han
var sammen med jødene, levde han som en jøde. Når han var
sammen med hedningene, levde han som hedningene. Han var
selv ikke under loven selv om han var jøde, men han var LOV
BUNDET TIL KRISTUS. (l.Kor.9,I9-2I.)

Han elsket sine landsmenn i den grad at han ønsket, at han
selv måtte være forbannet borte fra Gud, dersom dette kunne

frelse jødene. (Rom.9,1-3.)
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b. Den paulinske læren var UNDER UTVIKLING. Hele tiden
fra Paulus sin omvendelse i året 37 og fram til Jerusalems øde
leggelse i året 70 var en AWIKLINGSPERIODE for «Riket
for Israel» og en ETABLERINGSPERIODE for den paulin
ske læren. Paulus fikk ikke alle hemmelighetene med det sam
me. Han fikk dem litt etter hvert. Dette gjaldt også synet på
vanndåpen. Han sluttet med å døpe både på grunn av at vann-
dåpen hørte med til den messianske jødedommen, og på grunn
av at Gud viste ham, at vanndåpen ikke var forenlig med den
frie nåden.

Vanndåpen, som så mange setter så høyt, har ingen ting med GJEN-
FØDELSEN å gjøre, men den gav jødene en YTRE RENSELSE.
DenvarETTAVFORBILDENEPÅJESUFORSONING.«som
(gaver og slaktoffer) ikke makter å gjøre dem fullkomne etter sam
vittigheten som tjener Gud, men som bare sammen med mat og
drikke og TVETNINGER, er KJØDELIGE FORSKRIFTER,
pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk.» (Hebr.9,10.)

Vanndåpen hører ikke med til den kristne menighets læregrunn
lag, men den skal komme tilbake igjen i «Riket for Israel». Dette
er grunnen til at Jesus forordnet vanndåpen både før og etter sin
forsoning på Golgata. Apostlene fortsatte med å døpe jødene inn i
den messianske forsamlingen.

6. EVANGELIET OM AT MESSIAS SKULLE KOMME.

Evangeliet om Messias komme, død og oppstandelse for all ver
dens synd var ikke noe nytt for jødene. Det var sentrum i Tanach.
Det var den åndelige basis for alle Guds løfter til jødene, «at Mes
sias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelse
skulle forkynne lys for folket og for hedningene. « (Ap.gj.26,23.)

Paulus kalte dette evangeliet for ISRAELS HÅP. «Av denne
årsak har jeg bedt dere (jødene i Roma) for å se dere, og tale med
dere, for det er for Israels håps skyld jeg bærer denne lenke.» (Ap.
gj.28,20.)

Dette evangeliet var godt kjent for jødene. Paulus kalte det for
GUDS EVANGELIUM. «Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apos
tel, utkåret til å forkynne Guds evangelium, som han FORUT
lovte ved sine profeter i hellige Skrifter, OM HAN SØNN, som
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etter kjødet er kommet fra Davids ætt, som etter Hellighets Ånd er
godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde,
Jesus Kristus, vår Herre, ved hvem vi fikk nåde og apostelembete
til å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til hans navns
ære.» (Rom. 1,1-5.)

Av den grunn kunne også Paulus si at EVANGELIET VAR FOR
JØDE FØRST og DERETTER FOR GREKER. «For jeg skam
mer meg ikke ved evangeliet (om Jesus Kristus), FOR DET ER EN
GUDS KRAFT TIL FRELSE for hver den som tror, BÅDE FOR
JØDE FØRST og SÅ FOR GREKER.» (Rom.1.16.)

7. EVANGELIET OM DE DØDES OPPSTANDELSE. Det var

det tredje evangeliet som Paulus forkynte. Det hadde sammenheng
med Jesu oppstandelse. «Da nå Paulus visste at den ene del av dem
var sadduseere og den andre del fariseere, ropte han i Rådet: Brø
dre! Jeg er en fariseer, sønn av fariseere. Det er for håp og for de
dødes oppstandelse at jeg står her for retten.» (Ap.gj.23.6.)

Paulus kalte også «de dødes oppstandelse» fot «ISRAELS
HÅP ». «Og nå står jeg her og skal dømmes for håp på det løfte
som av Gud er gitt til fedrene. Det som vårt tolvstammefolk under
uavlatelig Gudstjeneste natt og dag håper å vinne fram til, for dette
håp tiltales jeg av jøder, konge! Hvorfor aktes det for utrolig at Gud
oppvekker døde ?» (Ap.gj.26,6-8.)

8. GUDS RIKE. Paulus forkynte ikke « Riket for Israel». Det var ikke
hans oppgave. Han forkynte DEN NYE FASEN AV GUDS RIKE
som var blitt etablert. Det var den kristne menighets tid. «Og nå,
se, jeg vet at dere aldri mer skal se mitt åsyn, alle dere som jeg gikk
omkring iblant og forkynte riket.» (Ap.gj.20,25.)

«...og han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med
all fnmodighet, uten hindring.» (Ap.gj.28,28.)

Hva som gjelder begrepet« Guds rike », så er det et fellesbegrep.
Det gjelder både «Riket for Israel», og det gjelder den kristne me
nighets tid. Det er sammenhengen som bestemmer, hva vi skal leg
ge i dette begrepet.
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Det teologiske innholdet i Paulus sine brev
Hva som angår det teologiske innholdet i Paulus sine brev, så vil det na
turligvis variere fra brev til brev. Grovt sett kan vi dele brevene opp i 3
kategorier, og det er:

1 • LÆREMESSIGE BREV. Slike brev er Brevet til Romerne, de 2
Brevene til Tessalonikeme og Brevet til Efeserne.

I Brevet til Romerne blir rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og
herliggjørelsen behandlet. Alt dette har vi i troen på Jesus. Vi (både
jøder og hedninger) er ikke lenger under loven, men vi er under
nåden. (Rom.6,14.) I tillegg til dette er det 3 kapitler om Guds for
hold til jødene i fortid, samtid og framtid. (Rom. 9-11.) (Se kapit
let: «Den rette fortolkningen av Brevet til Romerne 11,16-27.)

I de to Brevene til Tessalonikeme blir forholdet mellom KRIS

TI DAG og HERRENS DAG behandlet. Den krisme menigheten
skal ikke inn i Herrens dag, som er et uttrykk for trengselstiden.

I Brevet til Efeserne blir den krisme menighets POSISJON I
KRISTUS behandlet som høyt hevet over alle ting. (Ef.4,10.)

I tillegg til dette blir det presisert at den som er frelst, er satt
inn i himmelen i Jesus Kristus. Dette skjedde FØR VERDENS
GRUNNVOLL BLE LAGT. (Ef.1,3-4.) Det er ikke lenger noen
forskjell på jøder og hedninger. Vi er gjennom Jesus Kristus gjort til
en NY SKAPNING. (Ef.2,11-16.) Den jødiske loven er tatt bort.
(Ef.2,14-15.)

2. BREV TIL KORREKSJON FOR MENIGHETENE. Slike brev
er de to Brevene til Korintierne, Brevet til Galaterne, Brevet til Fi-
lippenserne og Brevet til Kolossenserne.

I de to Brevene til Korintierne blir det spesiell lagt vekt på at
menigheten skal leve ET HELLIGGJORT LIV. Den som er gjort
hellig ved troen på Jesus, skal leve et helliggjort liv.

I Brevet til Galaterne blir det spesielt lagt vekk på RETTFER
DIGGJØRELSEN. Den som er rettferdiggjort i troen på Jesus,
behøver ikke å holde Moseloven.

I Brevet til Filippenserne får menigheten en korreksjon om at
den må VANDRE PÅ EN RETT MATE. De skal ha Paulus som
forbilde. (3,15,3,17 og 4,9.)

300



Kapittel 25 - Paulus sin forkynnelse i Apostlenes Gjerninger og i brevene

I Brevet Kolossenserne blir jødedommens og gnostisismens vei
er til helliggjørelse og frelse avvist. De troende blir oppfordret til å
søke Kristus til HELLIGGJØRELSE OG FRELSE. Vi skal søke
det som er der oppe, der som Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
(K0I.3.L)

3. BREV SOM BESKRIVER HVORDAN DEN KRISTNE ME

NIGHETEN SKAL FUNGERE. Slike brev er de to Brevene til

Timoteus og Brevet til Titus.

Jeg skal ikke gjennomgå det teologiske innholdet i hvert enkelt av de 13
brevene som Paulus skrev. Det var ikke hensikten med denne artikkelen å

gi en fyldesgjørende oversikt over de teologiske temaene som Paulus tok
opp i sine brev. Når vi sammenligner disse emnene med innholdet i Apost
lenes Gjerninger, kapidene 13-28,28, kan det aller meste av det som Pau
lus skrev i sine brev, lett innordnes i siste del av Aposdenes Gjerninger.

Det forholdet at de forskjellige emnene er mer utdypet i brevene enn
de er i siste del av Aposdenes Gjerninger, har sin naturlige forklaring. Hen
sikten med Aposdenes Gjerninger, kapidene 13-28,28 er ikke å gi en ut
fyllende beskrivelse av Paulus sin teologi, men det er å vise at nådetiden
for opprettelsen av «Riket for Israel» var slutt, at jødene som folk og som
nasjon ikke ønsket å ta imot Jesus fra Nasaret som sin frelser og Messias, at
det hadde kommet en ny tid, der jødene var satt til side, og at hedningene
hadde kommet inn i sentrum av Guds planer i forhold til HEMMELIG
HETEN.

Tingvoll den OS.03.2007og den 03.06.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 26

Gal teologi

Ji eg henviser til avisa «Dagens» leder av den 08.04.2006 med tittelen:
pReorientering i Korint. Lederen tar utgangspunkt i syndekatalogen i

l.Kor.6,9-10. Der er det satt opp 10 synder som fører til, at de som utøver
disse syndene, ikke «skal arve Guds rike.» (v. 10.)

Til dette er det å si følgende:

a. Dette er sagt til mennesker som ikke er gjenfødt. De er utenfor
Guds rike. De skal Gud ta seg av. (l.Kor.5,13.)

b. Enhver som ikke er gjenfødt til et levende håp, går fortapt for
Guds rike. Den som ikke har fått sin synd tilgitt, får ikke del i
Guds rike. Så enkelt er dette.

Hvorfor tar ikke redaktøren sitt utgangspunkt i l.Kor.5,9-12, hvor Paulus
beskrev de som var «innenfor» Guds rike, og som bedrev de samme syn
dene ? De skal vi troende ta oss av. De skal støtes ut av kirken slik at de kan

omvende seg fra sine synder.

Her er det altså snakk om TO TYPER MENNESKER som bedriver de

samme syndene. Den ene gruppen VAR FRELST, og den andre gruppen
VAR IKKE FRELST. Hvorfor blir de behandlet på den samme måten?
Ser ikke redaktøren av «Dagen» og andre innenfor de lutherske organisa
sjonene at det er en stor forskjell på disse to gruppene av mennesker? (Det
har vært en del artikler om dette tema i «Dagen» i den siste tiden.)
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Den første gruppen mennesker, som bedrev disse syndene, var frelst og
gjenfødt. De behøvde ikke gjenfødelse, men de behøvde omvendelse og
helliggjørelse. Den andre gruppen mennesker behøvde både gjenfødelse
og helliggjørelse.

Dette betyr naturligvis ikke at jeg oppfordrer til verken homofil praksis
eller utøvelse av noen annen synd, men det betyr at vi må skille mellom
de som er gjenfødt, og som sliter med synd på den ene siden, og de som er
ufrelst og lever i åpenbar synd på den andre siden. Den, som hevder noe
annet, har ikke forstått Paulus sin nådelære om at vi både blir frelst og be
vart av Guds nåde. I vår tidsperiode ligger frelsen helt utenom oss selv.

Mange kristne sliter med en eller annen synd. Vi vet godt at det er slik.
Gud vet det også. Vi kan godt shte med denne synden et helt liv og ikke
fa seier over den, men vi får likevel være Guds barn. Her behøves det at
enhver ransaker seg selv. Det kan være synd i tanker, ord eller gjerninger.

Det har vært en tendens i vår teologi å GRADERE SYNDENE, slik at
noen synder er verre enn andre synder, men for Gud er enhver synd like
ille. De, som ikke er gjenfødt og ikke har syndenes forlatelse, går fortapt
for Guds rike. Det er ikke noe A-lag og B-lag på dette området. (På dette
punktet er jeg enig i det som redaktøren skriver.)

Hva som gjelder «reorienterning» av de troende homofile i Korint, så
er jeg også enig i det som redaktøren skriver, for det er i samsvar med Guds
ord. Alle kan bli reorientert i forhold til synd. (l.Kor.é,! 1.)

Det er en synd i menigheten i dag som er mer utbredt enn homofili, og det
er SKILSMISSE og GJENGIFTE. I følge Guds ord er det ikke tillatt å
skille seg og gifte seg igjen. (l.Kor.7,I0-lI og 39.) De, som har gjort dette,
lever i åpenbar synd, og ifølge den vurderingen som redaktøren gir uttrykk
for, kan ikke disse arve Guds rike.

Hva da med de prestene, forkynnerne og enkeltmedlemmene i kirken
og i de forskjellige kristne organisasjonene, som er skilt og gift på nytt?
Hører de ikke med til Guds rike?

Jo, de hører med til Guds rike, men de skal ikke ha ledende stillinger i
menigheten. I følge den paulinske teologien skal de støtes ut av menighe
ten, for en lite surdeig kan snart syre hele legemet. (l.Kor.5,6.)
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Vi må slutte med å gradere synden. Vi må lære oss å skille mellom de
som er «innenfor» Guds rike og de som er «utenfor» Guds rike og ikke
behandle dem på samme måten. Det må skje en reorientering- også på
dette området- slik at våre teologiske vurderinger kommer i samsvar med
Guds ord. (Se kapitlet: Israel og den kristne menighet.)

Tingvoll den 21.04.2006og den 31.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 27

Et Oppgjør med
luthersk og reformert teologi

itgangspunktet for denne artikkelen er en artikkel som stod i avisa
«Dagen» denl3-09-06. Den hadde tittelen: «Våkn opp», og er

skrevet av Jan Kåre Cristensen. I artikkelen hevder han at gjengifte er synd,
og at vi kristne har vært for lempfeldige og sett gjennom fingrene med
denne synden. Vi har vegret oss for å ta dette opp i våre menigheter. Jeg er
enig i dette.

Christensen avslutter sin artikkel på følgende måte: «Vi har vært for
ettergivende, men vi må omvende oss og søke Herren. Slik at han kan tilgi
oss og gi oss nåde.»

Innenfor luthersk og reformert teologi blir det mange steder fortsatt hev
det at den, som bryter ekteskapet og gifter seg med en annen, faller ut av
Guds nåde. Dette er ikke rett. En som er en gjenfødt kristen, kan aldri falle
ut av Guds frelsende og bevarende nåde, men han kan falle ut av Guds
helliggjørende nåde. (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.
s.327-328, hvor jeg beskriver 17 typer nåde.

Et menneske som er gjenfødt, kan aldri falle ut av Guds frelsende og be
varende nåde, for han er både HERLIGGJORT (Rom.8,30), FORLØST
(l.Kor.1,30) og satt inn i himmelen sammen med Kristus. (Ef.2,6.) Alt
dette skjedde FØR VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT. (Ef.1,4.)
Gud driver ikke på med på og flytter mennesker inn og ut av Guds rike
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i forhold til om de synder eller ikke. Vi er hrelst av nåde ved tro, og det
er uten gjerninger. (Ef.2,8-9.) «Og jeg er FULL VISS PÅ at han som
BEGYNTE en god gjerning i dere vil FULLFØRE den inntil Jesu Kristi
dag.» (Fil. 1,6.)

Når det innenfor teologien blir hevdet, at et menneske kan ̂ e ut av nå
den i vår tidsperiode, så har det 3 årsaker, og de er:

a. Man blander de jødiske Skriftene i N.T. inn i Paulus sin un
dervisning. De jødiske Skriftene er undervisning for «Riket for
Israel», og der er Moseloven og Jesu fortolkning av den ennå
gyldig. (Mat.5-7.)

b. Man ser ikke at nåden har forskjellige aspekter.

C. Man skiUer ikke mellom det som Paulus skrev til den kristne

menigheten, og det som han skrev til de som ikke var gjenfødt.
(Se l.Kor.5,9-13 og l.Kor.6,9-11.) I det første tilfellet skrev
Paulus til de som var gjenfødt. I det andre tilfellet skrev han til
de som ikke var gjenfødt.

I l.Kor.6,9-11 satte Paulus opp 10 synder, og han skrev at
de som gjorde disse syndene ikke kunne arve Guds rike. Han
skrev ikke her om de som var gjenfødte troende. Han skrev om
de vantroe.

Innenfor den lutherske og den reformerte teologi har dette blitt tolket dit
hen at ENHVER, som gjør en eller flere av disse 10 DØDSSYNDENE,
ikke kan arve Guds rike. Dette er GAL TEOLOGI. Det er for eksempel
mange baktalere og drankere i Guds rike.
Om man skiller seg og gifter seg på nytt, hdler man ikke dermed ut av

Guds rike, men dette har følgende uheldige konsekvenser:

a. Man bryter Guds ordninger.

b. Man mister helliggjørelsens nåde.

€• Man mister troverdighet.

d. Gud kan ikke bruke vedkommende i sitt arbeid slik som han
ønsker det.
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e. Vedkommende mister nådelønnen, men selv skal han bli frelst
liksom gjennom ild. (l.Kor.3,15.)

Denne artikkelen er ingen oppfordring til å leve i synd (Rom.6,1-2.), men
det er en ufordring til den vanlige teologien på dette området. Når skal den
lutherske og den reformerte kirken begynne å lære rett om disse tingene?

Tingvoll den 14.09.2006 og den 31.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 28

Oet er Åge Åleskjær som har rett

Bavisa «Dagen» av den 10.08.2006 går Kurt Vidar Lehre til angrep på
Åge Åleskjærs teologi i en artikkel med tittelen: Hele Bibelen er Guds

ord. Han nevner ikke hvilke sider ved Åleskjærs teologi han er uenig i.
Angrepet henger derfor i løse luften, og vi må bare gjette oss til hva det går
ut på. Innenfor teologien er det mange problemstillinger, og Åleskjær har
helt sikkert sin mening om det aller meste. Det har vært en stor fordel om
Lehre hadde presisert hva han sikter til.

Lehre kaller Åleskjærs lære for «vranglære og svermeri.» Det er klart
at slike karakteristikker ikke høre hjemme i en debatt om teologiske em
ner. Det er så mange forskjellige retninger innenfor teologien at vi kan
ikke kalle hverandre for svermere og vranglærere, om vi ikke absolutt har
det samme synet som andre grupper eller det samme synet som flertallet
innenfor kristenheten.

Vi ser alle stykkevis og taler profetisk stykkevis (l.Kor.13,9), men heldig
vis går vi framover i alder og visdom. Det er ingen av oss som lærer 100
prosent rett til enhver tid. Det er mange ting, som vi har sagt og skrevet,
som ikke gjelder lenger, for vi har fått se nye sammenhenger og meninger
i Guds ord, og vi er ved Den Hellige Ånds hjelp blitt mer modne med
årene.

Og dersom en har tatt feil på et område innenfor teologien, så går det
an å bekjenne det, for så å begynne på nytt igjen.
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Når jeg har kalt min artikkel: DET ER ÅGE ÅLESKJÆR SOM HAR
RETX så betyr ikke det at han har rett i alt, som han sier og lærer, men
etter som jeg ser det, har han MER RETT enn mange andre predikanter
og Bibel-lærere.

Jeg forstår ikke hvorfor Lehre trekker inn et sitat fra Olav Valen Sen-
stad i sin artikkel. Dette sitatet trekker et skille mellom profeten, som fikk
åpenbaringer fra Gud, og de verdslige historikere, som bare ser den ytre
historien ved Guds ord. Jeg kan ikke se at dette har noe med Aleskjærs
teologi å gjøre. Aleskjær er en gjenfødt troende og kjenner godt til Guds
ord. Han er ikke å betrakte som en verdslig historiker, men som en Guds
mann.

Lehre skriver videre:« Men det, som er sagt en gang, er gyldig til evig tid.»
Dette er IKKE RETT. Frelseshistorien er firemadskridende, og de forskjel
lige tidsperioder har sitt særpreg.

Lehre skriver at vi skal sette et skille ved tiden før og etter Kristus. Det
te er sannhet med modifikasjoner. Hva som gjelder frelsesverket, så skal
vi sette et skille der, men hva som gjelder den jødiske loven, så kan vi ikke
sette et skille ved Jesus, for han levde under loven i hele sitt liv. Apostlene
forkynte den jødiske loven som nødvendig til frelse- også etter Golgata.

Vi må sette skillet ved Paulus, for det er han som er hedningenes apos
tel. Dette betyr ikke at det er noen motsetning mellom Jesus og Paulus,
for Paulus var også en apostel av Jesus. (Ef. 1,1.). Paulus forkynte ikke Jesus
som Messias, men han forkynte Jesus som den oppstandne Jesus som er
som hodet for menigheten. (2.Kor.5,16.) Det kom en HELT NY TID
med Paulus.

Det er helt tydelig, at Lehre mener, at LOVEN og EVANGELIET ER DE
TO VARIABLENE, som går igjen gjennom hele frelseshistorien, og at de
har hver sin plass i frelseshistorien. Han skriver: «Men gjennom alle åpen
baringens tider er det en og samme lov og et og samme evangelium som er
åpenbart, fornyet, utfylt, oppfylt forklaret, bekreftet- som den sanne hem
melighet i alle tider, om det samme forhold mellom Gud og mennesker.

Derfor vil vi nå til sann Gudserkjennelse, til selvprøvelse og til åndelig
lys nærmere betrakte menneskets gudsforhold i lys av lov og evangelium
slik Gud selv har åpenbart det i åpenbaringshistorien.»
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Det er vanlig innenfor reformert og luthersk teologi og se på loven og nå
den som motsetninger, der loven fordømmer menneskene, mens det er
evangeliet som frelser dem. Dette er ikke den jødiske vurderingen av dette.
Jødene setter ikke noe skille mellom loven og evangeliet. De operer ikke
med disse to begrepene som motsetninger, men de operer med «Torah»,
som betyr «lære» eller «instruksjon».

I Torahen vil vi finne begge begrepene, men de er ikke motsetninger,
men de er begge med på å frelse menneskene. Det er ikke riktig at jødenes
lov ikke hadde sin funksjon i frelsen. I jødenes trossystem var følgende
spørsmål meget viktig: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Det var det
den unge rike mannen spurte Jesus om. (Mat. 19,16-23.) Jesus aviste ikke
spørsmålet, og han satte opp en rekke krav som den unge rike mannen
måtte gjøre, for å bli frelst. Når han hadde oppfylt dette, skulle han følge
Jesus og komme til tro på ham.

Innenfor den reformerte og lutherske teologien blir det hevdet at rikdom
men stengte for denne mannen, slik at han ikke kunne bli en troende, før
han hadde solgt alt det som han eide. Dette er ikke et rett svar. Det rette
svaret er: Ifølge Torahen og Jesu lære måtte alle de som ville arve «Riket
for Israel», være villige til å selge alt det, som de eide og enten gi det til
de hittige eller til Guds rike, som i denne sammenhengen var «Riket for
Israel».

Denne læren har med «Riket for Israel» å gjøre, og den skal komme
tilbake i «1000 års-riket».

I Paulus sin teologi operer vi ikke med LOV og NÅDE, men vi operer
med NÅDE og FORMANINGER. Det spesielle med Paulus sin teologi
er at loven ikke har noe med frelsen å gjøre. Vi er både frelst og blir bevart
som troende ved Guds nåde alene, og det er en gave- ikke en prestasjon.
(Ef.2,8-9.) De gode gjerningene skal følge som en naturlig frukt av gjen-
fødelsen. (Ef.2,10.)

Det er dette Åleskjær har forstått, og derfor lærer han også det lovfiie
evangeliet både for de troende og for de ikke-troende i vår tid. Dette kan
ikke de aller fleste i den lutherske og i den reformerte teologien være enige
i, og derfor så blir han også kritisert for det.
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Hans kritikere ser ikke at Paulus kom med noe HELT NYTT, der frelsen
ikke lenger er avhengig av oppfyllelsen av lovgjerninger. De fleste ønsker
fortsatt å blande Jesu og aposdenes evangelium inn i Paulus sin forkynnel
se, men dette blir ikke rett. Det blir et BLANDINGSEVANGELIUM.
Det blir det samme evangeliet som det judaistene forkynte i Galatia. (Se
Brevet til Galaterne.)

Tingvoll den 17.08.2006og den 31.05.2007
Oskar Sdin Indergaard
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Forholdet mellom loven og nåden

|er Bergene Holm skriver i avisa «Dagen» den 17-08-06 i en artikkel
med tittelen: «Kjærlighetens bånd»: «£r ikke frihet fra lovens bånd

kjennetegn på evangelisk kristendom? Har ikke Åge Aleskjær rett når han
vil ha Moseloven bort? Gjør ikke Guds lov oss bare til treller og tynger oss
ned i skyld og skam? Bare Jesus kan jo gjøre oss fri. Så bort med loven, og
la oss høre evangeliet! «Til Galgen med Moseloven.» (Agricola).

Vi må skille mellom Moseloven og de forordningene som vi har i den
kristne menighets tid. Moseloven gjelder ikke for den kristne menighe
ten. Vi har andre læremessige sannheter som er basert på den oppstandne
Jesu Kristi veiledning gjennom Paulus til den kristne menigheten. Det er
det som er vår «lov» i dag. I vandringen som troende skal vi både følge
KRISTI LOV (Gal.6.2.), som er en GENERELL OPPSUMMERING
AV KJÆRLIGHETENS LOV (Gal.6.2.) og DE REGLENE for kristen
livsførsel som er nedfelt i Paulus sine brev.

Det er ikke korrekt å bruke ordet «lov» i forbindelse med den kristne

menigheten, for de paulinske formaningene går ikke på at «du skal», og
at «du skal ikke». Vi skal derimot bruke de ordene som Paulus brukte om

de reglene, som er satt opp i vandringen for den kristne menigheten. Han
brukte slike ord som «FORMANING», «GUDS BUD» og «HER
RENS BUD». «Legg vinn på opplesningen av Skriften, FORMANIN
GEN, på læren inntil jeg kommer.» (1 .Tim.4,13.)
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«Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på for
hud, men på å holde GUDS BUD.» (l.Kor.7,19.)

«Tror noen at han er en profet eller en åndelig, da skal han skjønne at
det jeg skriver til dere er HERRENS BUD.» (1.Kor. 14,37.)

Paulus brukte heller ikke ordet «lov» om de formaningene eller de for
ordningene som han satte opp for den kristne menigheten. Disse forma
ningene har ingen ting med selve frelsen å gjøre, men de er forpliktende
for oss i vandringen som troende. Dersom vi ikke følger dem, taper vi nå-
delønnen og et helliggjort liv.

Moseloven gjelder ikke for den kristne menigheten. At det er ting og for
hold i Moseloven, som er overført til den kristne menigheten, det er en
annen sak. Det har å gjøre med det generelle innholdet i Guds ord.

Paulus sine brev lærer tydelig på en rekke steder at Moseloven er opp
hevet i vår tidsperiode. «For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo
ikke under loven, men under nåden.» (Rom.6,14.)

Det er ikke riktig at Paulus ikke forkynte leveregler for den kristne menig
heten, men det var ikke Moseloven han forkynte, men det var de forord
ningene om gjelder for den kristne menigheten. (De 10 bud, som er den
innerste kjernen i Moseloven, er opphevet i vår tidsperiode som en enhet,
men det betyr ikke at ikke de forskjellige budene er tatt med i Paulus sin
undervisning. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: De 10 bud
er inntatt i Paulus undervisning med unntak av sabbatsbudet og budet om
gjengjeldelse i 3. og 4. ætteledd.)

Mens Moseloven består av 613 bud, består Paulus sin undervisning av
ca. 400 formaninger. De fleste av dem er skrevet i imperativ. Det betyr
at de er FORPLIKTENDE for oss. Vi finner disse formaningene spredt
rundt i de 13 brevene som Paulus skrev.

De formaningene, som Paulus satte opp for den kristne menigheten, er
FORPLIKTENDE for oss i vandringen som troende, men de har ingen
ting med selve frelsen å gjøre. De skal veilede oss i vandringen som tro
ende. Dersom vi ikke følger dem, faller vi ikke ut av nåden, men vi mister
helliggjørelsen, et godt liv og nådelønnen. Det er IKKE NOK å hevde at
på grunn av at vi har Den Hellige Ånd i våre hjerter, så vil Han veilede oss
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til hele sannheten angående disse tingene. Vi må også kjenne til Guds ord
ninger for den kristne menigheten. Den Hellige Ånd arbeider vanligvis
ikke i et vakuum, men Han arbeider gjennom Guds ord.

Det er heller ikke rett at vi skal leve et liv i synden, for at nåden skal bli
desto større. Paulus tar også opp denne problemstillingen en rekke steder
i sine brev. «Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden, for at nåden
skal bli dess større? Langt derifra! (Det må ikke skje!) Vi som er avdød
fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den?» (Rom.6,1-2.) (Se også
Efeserbrevet.4,20-32.)

At Moseloven eller den kristne menighets «lov» ikke kan frelse noen, det
er også sant, for ingen kan holde den til egen frelse (Rom.8,1-4.) I forhold
til den kristne menigheten har ikke de paulinske formaningene noen frel
sende effekt. «Men vi vet at det som loven sier, sier det sier den til dem
som har loven (jødene), for at hver munn skal lukkes og hele verden bli
skyldig for Gud, siden intet kjød (menneske) blir rettferdiggjort for ham
(Gud) ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synden.»
(Rom.3,19-20.)

I forhold til den kristne menigheten er jødenes lov opphevet (satt til side)
i alle forhold. Det gjelder både:

a. som forutsetning for frelsen.

b. som bevarelse av de troende.

C. i vandringen for de troende.

I den paulinske teologien er formaningene flyttet ut fra de to første punk
tene og over i pimkt c. Av den grunn skal vi heller ikke forkynne «loven»
til den ufrelste. Vi skal forkynne Guds nåde. «Eller forakter du han god
hets, og tålmods og langmods rikdom (som er det samme som nåden), og
vet ikke at GUDS GODHET (NÅDEN) DRIVER DEG TIL OMVEN
DELSE?» (Rom.2,4.)

«For Guds nåde er åpenbart TIL FRELSE FOR ALLE MENNES
KER, i det den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige
lyster og leve tuktig og rettferdig og gudsfryktig i den nåværende verden.
(Titus 2,11-12.)
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Det er derfor IKKE RETT det som Bergene Holm skriver i sin artikkel:
«... Om loven derfor brukes rett, så strider den ikke mot evangeliet, men
den står i evangeliets tjeneste. Det er som H.E.Nissen har sagt: «Det er
kun en ting som kan holde evangeliet levende for hjertet. Det er forkyn
nelsen av loven. Lyder den ikke til stadighet slik at de kristne ser seg straff-
skyldige for Gud, forsvinner tørsten etter evangeliet.»

I forhold til den paulinske teologien er dette bare TULL, og det er på
ingen måte rett. Dette viser bare hvor lite mange troende har forstått av
Paulus sin teologi. Vi skal ikke forkynne «loven» for de troende, men vi
skal forkynne at vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)

Vi er ikke «straffskyldige for Gud», slik som Nissen hevder, men vi er
satt inn i en EVIG FRIHET. Det er det som utløser jubel og takk hos de
troende og ikke en stadig poengtering av «lovens» krav. Det skaper bare
frustrasjon og fortvilelse.

De, som hevder, at «loven» må forkynnes for den kristne menigheten,
er 2000 år for sent ute. «Loven» ble tatt bort for den kristne menighets
vedkommende ved Jesu forsoning.

Det som skjer i forkynnelsen innenfor de katolske, lutherske og reformerte
kirkesamfunn, er at man blander sammen den paulinske forkynnelsen med
den messianske jødedommen, som profetene i Tanach, døperen Johannes,
Jesus og apostlene forkynte. I den sistnevnte forkynnelsen hadde loven sin
betyding både i forhold til selve frelsen og i vandringen for den troende. I
den messianske jødedommen, som gjelder for «Riket for Israel», er ikke
loven opphevet, men den er derimot skjerpet (Mat.5,17-18.)

I den messianske jødedommen er det ikke noe skarpt skille mellom loven
og nåden. De står begge i frelsens tjeneste. Det gjør de ikke i den paulinske
kristendommen. Der er formaningene og nåden HELT ATSKILT. «Lo
ven» står ikke lenger i frelsens tjeneste, for den har fatt en helt annen plas
sering. Den er plassert i vandringen for den troende. Den som er frelst i vår
tidsperiode, mister ikke frelsen om han bryter Guds bud, men han mister
et helliggjort liv og nådelønnen.

I Moseloven og i Jesu første undervisning er loven delt i to typer bud,
og det er:

1. Du skal.
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2. Du skal ikke.

Dersom jødene holdt de forskjellige budene og ellers kom til tro på Jesus,
skulle de bli frelst. (Se fortellingen om den rike, unge mannen. Mat. 19,16-
26.)

Dersom de foraktet loven, kunne de ikke bli frelst.

Dette er ikke bare en forkynnelse som gjelder inntil Golgata, men vi
finner den også i samtlige av de jødiske brevene i N.T.

Denne forkynnelsen og denne forståelsen av forholdet mellom loven og
nåden skal komme tilbake i «1000 års-riket». «Syndere bever (for dom
men) på Sion, skjelving har grepet den gudløse: Hvem kan bo ved en for
tærende ild? Hvem kan bo ved det tidsalderlige bål (dommen før oppret
telsen av «Riket for Israel»)? Den som vandrer i rettferdighet og taler det
som rett er, den som forakter det som vinnes ved urett og vold, den som
ryster sine hender, så han ikke rører ved gaver, som stopper sitt øre til for
ikke å høre på blodråd, og som lukker sine øyne for ikke å se på det som
ondt er.» (Es.33,14-15.)

Den paulinske kristendommen er en PARANTES i Guds planer og ord
ninger med Israel og med jødene. Hvor lenge skal det vare før katolsk,
luthersk og reformert teologi begynner å forstå, at den har LÆRT GALT
om den paulinske teologien og blandet inn jødiske elementer i den, som
ikke hører hjemme der?

Hvor lang tid skal det gå før de katolske, lutherske og reformerte for
kynnerne begynner å forkynne rett, slik at de troende kan komme inn i
DEN STORE FRIHETEN, som den paulinske teologien gir oss- ikke fri
het til å synde, men frihet til å elske Jesus og holde hans forordninger og
formaninger til den kristne menigheten?

Tingvoll den 19.08.2006og den 31.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Guds nåde og Guds lov

jet, som er fast gjennom hele frelseshistorien, er Guds nåde. Guds
Pkjærlighet, Guds barmhjertighet og Guds miskunnhet. Dette er de

ypperste egenskapene som Gud har. Det forholdet at Gud må dømme ver
den på grunn av synden, er også et uttrykk for hans store kjærlighet- kjær
lighet både til skaperverket og til de som vil vandre på hans veier.

Gud har lagt alt til rette slik at alle mennesker kan få del i frelsen. Dette
gjelder både jøder og hedninger.

Guds kjærlighet er den konstante faktoren i tilværelsen. Han har elsket,
han elsker, og han vil fortsette å elske alle mennesker LIKE MEGET til
enhver tid. Grunnlaget for dette er både hans sinnelag, og det forholdet
at han sendte Jesus som en soning for all verdens synd. Han har fått det
FULLKOMNE OFFERET EN GANG FOR ALLTID av et menneske

(Jesus). Han er både Gud og menneske i en og samme person.
Gud er berett til å møte ethvert menneske når som helst med sin tilgi

vende nåde. Han har løsningen på alle moralske spørsmål. Han har også
løsningen på andre problemer. Han har DEN OPTIMALE LØSNIN
GEN for alle de som sliter med synd og moralske problemer. Det er mange
som har opplevd dette, og enda flere vil det bli.

Det er IKKE VANSKELIG å bli frelst. Bibelen sier at den, som søker Gud
av hele sitt hjerte, skal finne ham.

Bibelen sier også at Gud er ikke lang borte fra noe menneske, «for i
ham er det vi lever og rører oss og er til...» (Ap.gj. 17,28.)
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Det viser seg imidlertid at de aller fleste mennesker ikke ønsker å ta
imot Guds kall til frelse, når kallet kommer. Resultatet er at de går fortapt
for Guds rike og må tilbringe evigheten i et evig mørke borte fra Gud.

Jeg har GODE NYHETER til deg som ikke har fått del i frelsen i Jesus
Kristus. I dag- ikke i morgen- er nådens tid. I dag er Gud å finne. Ingen
kjenner morgendagen. For mange mennesker blir morgendagen, den da
gen da frelsen ble utilgjengelig for dem, for det ble ingen morgendag. Det
ble ingen ny dag, men det ble en dag da livet tok slutt. Morgendagen har
bare en overskrift, og den er: FOR SENT.

Guds nåde og Guds kjærlighet er DE KONSTANTE FAKTORENE i
tilværelsen. VARIABLENE i frelseshistorien er Guds krav eller «loven»

i en eller annen form. Den vil variere fra en tidsperiode til en annen tids
periode. Årsaken til at Gud har inndelt frelseshistorien i tidsperioder eller
tidshusholdninger, er det forholdet at han vil prøve menneskene på DE
LER AV SIN VILJE. Han vil vise menneskene at uansett hvilke kombina
sjoner av sin vilje, som han utfordrer menneskene på, vil det vise seg at de
ikke greier å holde Guds bud til frelse.

Jeg vil ikke i denne artikkelen sette opp en oversikt over de forskjellige
tidsperiodene og hvilke krav Gud stiller i dem. Det har jeg skrevet mye om
i mine bøker og artikler. Jeg vil derimot skrive litt om forholdet mellom
nåden og loven i den messianske tidsperioden kontra nåden og loven i den
kristne menighets tidsperiode.

DEN STORE FEILEN, som teologene og forkynnerne gjør, er at de ikke
ser og forstår at N.T. beskriver det teologiske innholdet i TO TIDSPE
RIODER, som begge er forskjellige og har sin egen egenart. De to tids-
husholdningene er:

a. Rikets periode og

b. Den kristne menighets periode.

Den første perioden begynte med Abraham og ble avsluttet ved Paulus sin
omvendelse. Etter den kristne menighets bortrykkelse før trengselstiden
på 7 år, vil denne perioden fortsette, og den vil vare gjennom hele «1000
års-rikets» tid.
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Den andre perioden begynte med Paulus sin omvendelse i året 37 og vil
vare til den kristne menighetens bortrykkelse. I «1000 års-riket» vil den
kristne menighet har overordnede oppgaver både ut ifra himmelen og på
jorden.

På «den nye jorden og i den nye himmelen » vil alle frelseforsamlinger
være samlet i det nye Jerusalem. Der skal de tilbe Gud og Jesus. Etter den
tid far vi selve «himmelen». Den er plassert «over alle andre himler».
Den har vi ikke kjennskap til, for vi har ikke ord som kan beskrive den
herligheten og de dimensjonene, som er der. (Se kapitlet: Det er forskjell
på «den nye himmel og den nye jord» og «himmelen».)

Det vi videre må vite, når vi leser N.T, er at det BARE ER Paulus sine Skrif
ter, som angår den kristne menigheten. (Det gjelder ikke Hebreerbrevet.
Dette brevet ble sannsynligvis skrevet av Paulus mens han satt i fangen
skap i Cæsarea ved Havet i årene 58-60. Dette er et brev til både jødene
og de messianske jødene.)

Kapitlene 1-12 i Aposdenes Gjerninger angår den messianske menig
heten. Kapidene 13-28.31 angår den kristne menigheten. I den første de
len er aposdene i fokus. De forkynner Jesu forsoning, den messianske lo
ven og «Riket for Israel» bare for jødene. I den andre delen er det Paulus
og hans medarbeidere som forkynner det nye budskapet om den kristne
menigheten og dens mange hemmeligheter.
De andre Skriftene, som vi har i N.T., tilhører ikke den kristne menig

heten, men de tilhører den messianske jødedommen. Dette betyr ikke at
vi ikke kan bruke noe av innholdet i disse Skriftene i forkynnelsen og for
ståelsen av Guds ord, for det kan vi, men vi ser også at de i SIN HELHET
ikke stemmer overens med den kristendomsformen, som Paulus gav oss.

Det som kjennetegner de jødiske Skriftene, er det forholdet at jødene ble
frelst ved troen på Jesus, men i vandringen som troende måtte de holde
loven eller Jesu utvidelse av den, slik som den for eksempel kommer til ut
trykk i Bergprekenen (Mat.5-7) og i «Sletteprekenen (Luk.6,20-38.)

Det som kjennetegner Paulus sin lære, er at vi både er GJENFØDT,
HELLIGGJORT ogHERLIGGJORT i troen på Jesus. (Rom.8,29-30.)
Vi er allerede her og nå satt inn i himmelen sammen med Jesus, og vi kan
ikke komme ut derifra, for vi er en del av Jesu åndelige legeme.
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DEN STORE FEILEN, som blir gjort i fortolkningen og forkynnelsen, er
det forholdet at teologene og forkynnerne blander disse to trossystemene
sammen til et BLANDINGSEVANGELIUM. Dette er et OPPKON

STRUERT EVANGELIUM som ikke skal forkynnes i noen tidsperiode.
I vår tidsperiode er det den frie nådens evangelium som skal forkynnes.

Både den katolske, den lutherske og den reformerte kirken blander
sammen den messianske jødedommen med den paulinske kristendoms
forståelsen. Det er ikke noe merkelig at EVANGELIET HAR TAPT
MYE AV SIN KRAFT i våre menigheter. Et utvannet evangelium har in
gen kraft i seg. Vi, som er blitt lovet så mye, makter så lite.

Vi har ikke tatt vare på den kristendomsformen som Paulus gav oss. Paulus
selv fryktet for at dette ville skje, for han skrev følgende om dette: «Jeg vet
at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som
ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører
forvent tale, for å lokke disiplene etter seg.» (Ap.gj.20,29-30.)

I følge den paulinske læren ligger HELE FRELSEN i Jesu forsoning. Frel
sen består av tre deler, og det er:

3. Rettferdiggjørelsen.

b. Helliggjørelsen og

C. Herliggjørelsen. (Se Romerbrevet 8,29-30.)

Dette betyr at den, som er en gjenfødt kristen, ikke kan falle ut av Guds
frelsende og bevarende nåde. Selve kristenlivet kan være dårlig, men frel
sen er sikret.

I den messianske jødedommen ble man også frelst ved troen på Jesus, men
i vandringen krevdes det at man holdt loven eller Jesu utforming av den.
Det ble krevd både en ETISK RETTFERDIGGJØRELSE og en ETISK
HELLIGGJØRELSE av menneskene. (Se Jakobs Brev 2,21-24.) Det må
være slik når den jødiske loven ikke er tatt bort.

Når vi gransker de jødiske Skriftene, ser vi at det stemmer, det som jeg
har skrevet ovenfor. Vi skal bare ta med noen få eksempler som viser at
dette er rett. «Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg
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døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige
Ånd.» (Ap.gj.2,38.)

I dette utsagnet er omvendelsen og vanndåpen en forutsetning for å få
Den Hellige And. Slik er det ikke i den frie nådens tidsperiode.

«...for vi har fått del med Kristus, såfremt (betingelse) vi holder vår
første fiille visshet fast inntil enden.» (Hebr.3,14.)

«Således også med troen: Har den ikke gjerninger, er den død i seg
selv.» (Jak.2,17.)

«Derfor, brødre, legg enn mer vinn på å gjøre deres utvelgelse fast!
For når dere GJØR DISSE TING, da skal dere ingensinne snuble.»
(2.Pet.l,10.)

«...dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han
forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» (l.Joh.1,9.)

«Bli våken! Og styrk det annet, som var på vei til å dø! For jeg har ikke
funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.» (Joh.Åp.3,2.)

Alt dette har jeg skrevet om i mange bøker og artikler gjennom mange år.
En må forundre seg hvorfor kristenfolket ikke ser og forstår dette. Det er
noen som FORVIRRER DERE, og det er teologene og forkynnerne, som
forkynner et GALT EVANGELIUM. Det som gjelder i inneværende tids-
husholdning, er det paulinske budskapet om den frie nåden. «Jeg imdrer
meg over at dere (galaterne) så snart vender dere bort fra ham som kalte
dere ved Guds nåde til et annet evangelium (det messianske evangeliet),
skjønt der ikke er noe annet (enn det paulinske evangeliet som skal forkyn
nes for hedningene.) Det er bare noen (judaistene) som FORVIRRER
DERE og vil FORVRENGE KRISTI EVANGELIUM (til den kristne
menigheten.)» (Gal.1,6-7.)

Til kristenfolket vil jeg si: «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor
fast, og la dere ikke atter le^e under trelldoms åk.» (Gal.5,1.)

Til teologene og forkynnerne vil jeg si: Det er et stort ansvar dere har
tatt på dere. Dere holder kristenfolket, som Kristus har satt fri, fast i en gal
teologi. «Mine brødre! Ikke mange.av dere bli lærere, ettersom dere vet at
vi skal fa dess tyngre dom.» (Jak.3,1.)

Tingvoll den 16.03.2007og den 01.06.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 31

Professor Leiv Aalens syn på dåpen

0avisa «Dagen» av den 02.10.2006 stod det en reportasje om Leiv Aa
lens vurderinger av en dei kristne problemstillinger. Dette ble tatt opp

på et seminar som ble holdt på Menighets Fakultetet. Professor Torleif
Austad holdt et foredrag hvor han belyste Aalens syn på:

a. Forholdet mellom gjenfødelsen og rettferdiggjørelsen og

b. Frelsens forhold til Guds ord, dåpen og nattverden.

Jeg er enig med Aalen i at gjenfødelsen og rettferdiggjørelsen er det sam
me. En kan ikke skille det ene fra det andre og si at rettferdiggjørelsen er
en følge av gjenfødelsen. Begge disse to begivenhetene skjer SAMTIDIG
i et menneskes liv.

Hva som gjelder Aalens syn på forholdet mellom frelsen på den ene
siden og Guds ord, dåpen og nattverden på den andre siden, så er jeg ikke
enig i alt det som Aalen gav uttrykk for. Jeg siterer fra reportasjen i «Da
gen»: «Ordet tilbyr nåden, dåpen skjenker den, og nattverden styrker
troen hos dem som har tatt imot nåden.»

For Leiv Aalen er troen en betingelse for å kunne ta imot frelsens gave i
dåpen. Han tar avstand fra tanken om at dåpen virker frelse i kraft av utført
gjerning. Vi frelses ved troen, fastslår han, samtidig som han hevder at den
tro, som mottar frelsen, egentlig først blir til i dåpen. Den frelsende tro
skapes i dåpen- i kraft av Guds ord.»
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At Guds ord tilbyr nåden, og at nattverden styrker troen hos dem som er
frelst, er rett, men at dåpen gir oss nåden, er etter min vurdering ikke rett.
Paulus, som er hedningenes apostel, sier at vi er FRELST AV NÅDE VED
TRO UTEN GJERNINGER. (Ef.2,8-9.)

Til tross for at Aalen mente at gjenfødelsen og rettferdi^jørelsen var
det samme, så delte han selve frelsen i to forskjellige deler. Guds ord åpner
opp for frelsen, og den frillbyrdes i dåpen. Det betyr med andre ord at det
er INGEN FRELSE UTENOM DÅPEN.

Dette er HELT GALT, og det er dette som er lutherdommens STORE
DILEMMA, at man har knyttet frelsen (gjenfødelsen) til selve dåpen. At
dette ikke er rett, sees også av det faktum at de fleste, som blir frelst i ver
den i dag, blir frelst uten at dåpen har funnet sted. De blir frelst ved for
kynnelsen av Guds ord, (Rom. 10,17.)

Det er riktig som Aalen videre hevder, at dåpen gir ikke frelsen på grunn
av selve dåpshandlingen. Dette betyr at troen må li^e til grunn for frel
sen. Så kan man diskutere om barnet har tro eller ikke, eller om barnet er i
stand til å ta imot troen. Det skal jeg ikke gjøre her, for det er ikke det som
er hovedsiktepunktet med denne artikkelen.

Den store feilen, som luthersk teologi gjør, er det forholdet at den ikke
ser, lærer og forstår, at vi må skille den paulinske teologien ut fra den mes
sianske jødedommen. I den messianske jødedommen var frelsen avhengig
av vanndåpen (Ap.gj.2,38.), men det er den ikke i den paulinske læren.
Paulus løsrev frelsen fra Moseloven. Vanndåpen er en del av Moseloven. I
vår tidsperiode, som er den frie nådens tidsperiode, er vi frelst utelukkende
av Guds nåde.

Den messianske jødedommen var knyttet til Moseloven og Jesu under
visning, og den tok sikte på å opprette «Riket for Israel». Den paulinske
kristendommen tar sikte på å ta ut den krisme menighet.

Vanndåpen er et FORSTYRRENDE ELEMENT i frelsesspørsmålet.
Ingen ting har splittet Guds folk mer enn synet på dåpens plass i forkyn
nelsen og i frelsen.

UngDoll den 04.10.2006og den 31.05.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 32

Kirkens syndsbekjennelse
er ikke korrekt

^ell

jen 05.02.2007 stod det en kronikk av undertegnede i avisa «Dagen»
'med tittelen: «En vurdering av det teologiske innholdet i Kirkens

syndsbekjennelse». I denne kronikken skrev jeg at kirkens syndsbekjen
nelse ikke er korrekt av den grunn, at den ikke dekker den åndelige situa
sjonen som en gjenfødt kristen har. Jeg holder fast på denne påstanden.
(Denne kronikken er gjengitt i min bok: Jødedom og Kristendom. Jesus
og Paulus.)

Knut Lid har et motinnlegg: «Er syndsbekjennelsen feil?» i «Da
gen» den 1-03-07. Han er uenig med meg. Det er han sikkert ikke alene
om. Det som kjennetegner mye av den gammel-lutherske teologien er en
ELENDIGHETSBESKRIVELSE av hva det vil si å være en kristen. I

stedet for å beskrive den friheten, som vi har i Kristus, og i stedet for å
beskrive den ufattelige gleden, som det er å være en kristen, skildrer denne
teologien kristenlivet som en tung vandring gjennom livet.

Jeg vet godt at mange- særlig eldre kristne- gir uttrykk for denne hold
ningen. Jeg tror også at dette er et uttrykk for den åndelige hverdagen som
mange lever i. Når man hele tiden peker på elendigheten og synden, så blir
man også preget av det og den. «Du blir hva du hører, og hva du predi
ker.»
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Knut Lids artikkel er full av negative beskrivelser av hva det vil si å være
en kristen. Jeg godtar ikke uten videre de fleste av de sitatene som han har
tatt med, men det vil føre for langt i en kort artikkel å kommentere alt det
som han skriver. Jeg kjenner meg ikke igjen i slike negative beskrivelser av
kristenlivet. For meg er kristenlivet en stor glede og en lovsang. Jeg opple
ver det ikke slik som for eksempel Per Nordsletten uttrykte det: «Jeg fattig
var, er verre vorden. Ser mer og mer av hjertets dynd.»

Dette utsagnet står i sterk kontrast til det som N.T. ellers sier om det å være
en kristen. «Men disiplene ble fylt av GLEDE og Den Hellige Ånd.»
(Ap.gj.13.52.)

«Vær GLADE i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bøn
nen:» (Rom. 12,12.)
«GLED dere med DE GLADE, oe eråt med de gråtende.»

(Rom.12,15.)
«Gled dere i Herren alltid! Atter vi jeg si: Gled dere!» (Kol.4,4.)
Det er Jesu forsoning og syndenes forlatelse som gir gleden, og ikke det

å grave seg ned i synden, som er tilgitt og glemt av Gud for 2000 år siden.

Kirkens syndsbekjennelse er gal både i forhold til det nye livet og i forhold
til det gamle livet, som vi kaller for «kjødet». Jesu forsoning gjelder både
det nye livet, og den gjelder også kjødet. Den som tror på Jesus har auto
matisk syndenes forlatelse for hele sin personlighet. Jesu forsoning dekker
hele mennesket. Det blir galt å be om syndenes forlatelse for noe som al
lerede er tilgitt og glemt fra Guds side. Vi må heller takke for at synden er
tatt bort ved Jesu offer- en gang for alle mennesker.

Når et menneske blir frelst, blir det en NY SKAPNING. Det gamle
blir borte. Se, det er kommet noe nytt i stedet. (2.Kor.5,17.) Vi som har
Den Hellige Ånd, er allerede her og nå satt inn i himmelen sammen med
Jesus, og vi kan ikke komme ut derfra, for vi er både RETTFERDIG
GJORT, HELLIGGJORT og HERLIGGJORT sammen med Kristus.
(Rom.8,30.)

Det er galt å fokusere på synden når en er død og oppstått sammen med
Kristus. En må da fokusere på det nye livet, som er uten synd. Det er per
fekt i Jesu forsoning. En må takke Gud for at synden er tilgitt, og ikke be
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Gud om at han må tilgi en gjenfødt kristen, det som en allerede har fått
tilgitt.

Hva som gjelder det såkalte «kjødet», så er det også dekket av Jesu
forsoning. En må da be Gud om at han ved Den Hellige Ånds hjelp TAR
BORT synden i kjødet. Denne synden er også sonet, men den er ikke tatt
bort. Det er dette helli^jørelsen går ut på.

Tingvoll den 19.03.2007og den 01.06.2007
Oskar Sdin Indergaard
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Kapittel 33

Kirkens syndbekjennelse
er ikke korrekt

Del 2

eg ser av avisa «Dagen» av den 10—04—07 at Knut Lid har skrevet en
artikkel med tittelen: «Rettferdiggjort synder». I denne artikkelen

utfordrer han undertegnede på en rekke punkter. Jeg ber derfor om spal
teplass, slik at jeg både kan imøtegå hans syn og svare på de spørsmålene,
som han stiller meg.

Mange vil sikkert være enig med Knut Lid i hans fremstilling av kirkens
syndsbekjennelse. Jeg er HELT UENIG med ham. Innholdet i kirkens
syndsbekjennelse dekker på ingen måte den åndelige situasjonen som en
gjenfødt kristen befirmer seg i. Det forholdet at mange føler det slik, som
han fremstiller det, tror jeg er riktig, men det behøver ikke å være rett av
den grunn. Realitet og følelser er ikke det samme.

La oss repetere kirkens syndsbekjennelse slik at vi kan se, hva den går ut
på. «Hellige Gud. Himmelske Far. Se i nåde til meg, syndige menneske,
som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det
onde i mitt hjerte. For Jesus Kristi skyld ha langmodighet med meg. Tilgi
meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske eneste deg.»

Når vi ser på innholdet i kirkens syndsbekjennelse, ser vi at den er en SAM
MENBLANDING av det som er rett og det som ikke er rett. Den er en
sammenblanding av følgende tre forhold, og det er:
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a. Den blander sammen det nye livet, som er perfekt, med det
gamle livet, som ikke er perfekt.

b* Den blander sammen VÅR STILLING i Kristus, som er per
fekt, med VÅR STATUS som kristen, som ikke er perfekt.

C« Den blander sammen det åndelige innholdet i Paulus sine
Skrifter med det åndelige innholdet i de jødiske Skriftene. (Se
mine bøker: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære og Jødedom
og Kristendom. Jesus og Paulus.)

Dersom jeg skulle ha formet en syndsbekjennelse på grunnlag av den
syndsbekjennelsen, som kirken har, så ville den lyde: «Hellige Gud. Him
melske Far. Takk for at du har frelst meg ved din store nåde, og at jeg nå er
en tilgitt synder, som ikke lenger krenker deg med tanker, ord og gjernin
ger i det nye livet, som jeg lever. Takk for at din store forsoning dekker alle
mine synder, og at jeg allerede her og nå er satt inn i himmelen sammen
Kristus og alle de troende, som hører med i Jesu åndelige legeme. Takk for
at frelsen er sikret for den som er i Jesus Kristus. Den som en gang er satt
inn i himmelen, kan aldri komme ut derifra.

Takk for at vi, som tror på deg både er RETTFERDIGGJORT, HEL-
LIGGJORT og HERLIGGJORT. (Rom.8,29-30.)

Takk også for at du på grunnlag av forsoningen vil ta deg av den synden,
som jeg fortsatt har i mitt kjød. Takk for at Den Hellige Ånd skal ta seg av
den, slik at den blir mindre dag for dag.

Takk for at du på grunn av Jesu forsoning har langmodighet med meg
og har tilgitt meg alle mine synder- også de som er i mitt kjød. De har ikke
innvirkning på frelsen, men de telles med når nådelønnen skal utbetales.
På grunnlag av din store kjærlighet vil jeg frykte og elske deg alene.»

Dersom jeg hadde fatt bestemme, hadde det ikke blitt mye igjen av kirkens
syndsbekjennelse, som er en blanding av sannhet og usannhet. Jeg ville ha
fylt den med takk og glede over Jesu store forsoning, som er en fri gave,
som vi far i troen på Jesus.

Den syndsbekjennelse, som kirken har, er bare DELVIS basert på en
rett forståelse av Guds ord, slik som det kommer til uttrykk i Paulus sine
Skrifter. Det er han som har gitt oss det åndelige fundamentet for den
tidsperioden som vi lever i. Han fikk det overgitt fra Jesus. Han kalte sitt
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Kapittel 33 - Kirkens syndsbekjennelse er ikke korrekt. ̂Del 2

evangelium for «mitt evangelium» eller «mine veier i Kristus». Det er
Paulus sine Skrifter som gjelder i dag.

Dersom vi bygger opp vår kristendomsforståelse på de jødiske Skrifte
ne, kommer vi aldri til å forstå hva sann paulinsk lære går ut på. Vi blander
da loven inn i den frie nåden. Loven er tatt bort som indirekte frelsesvei i
vår tidsperiode. Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)

Når vi undersøker de jødiske Skriftene- også de som er skrevet etter
Golgata- ser vi, at den jødiske loven ikke er falt bort. Den utgjør en del av
frelsesgrunnlaget.

Det er riktig at vi må skille mellom vår stilling i Kristus og den statusen
som vi har som kristne. Det siste går på gode og mindre gode gjerninger i
kristenlivet. I kirkens syndsbekjennelse er dette byttet om, slik at vår status
som kristne blir det viktigste og vår stilling i Kristus blir mindre viktig.

Dersom vi hadde forstått Paulus sin lære om forsoningen rett og overgitt
våre liv og vårt kjød til Den Hellige Ånd, så hadde vi også fått del i de ånde
lige erfaringene som Paulus skrev om. Disse gjelder ikke bare for Paulus,
men de gjelder for alle som er kommet til en levende tro på Jesus. Vi hadde
da fått se og erfare hvor overfladisk og gal kirkens syndsbekjennelse er.

Paulus behandlet noe av dette i Romerbrevet, kapittel 6. Jeg vil sitere en
del av disse herlige versene. «Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden,
for at nåden kan bli større? Langt derifra! Vi som er AVDØD FRA SYN
DEN, hvorledes skulle vi ennå LEVE I DEN? Eller vet dere ikke at alle vi
som ble døpt (gjenfødelsen) til Kristus Jesus, ble døpt til HANS DØD. «
(Rom.6,1-3.)

«for den, som ER DØD (gjenfødelsen), ER RETTFERDIGGJORT
FRA SYNDEN.» (Rom.5,7.)

«Således skal dere akte dere DØDE FRA SYNDEN, men levende for
Gud i Kristus Jesus.» (Rom.7,11.)

«Men nå da dere er FRIGJORT FRA SYNDEN og er trådt i Guds
tjeneste, har dere deres frukt til helliggjørelse og til utgang et tidsalderlig
liv.» (Rom.6,22.)

Tingvoll den 11.04.2007og den 01.06.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 34

Syndsbekjennelsen og vår neste

ir^t har vært en del diskusjon om kirkens syndsbekjennelse i den siste
UbM-iden. Det har vært to oppfatninger av den, og de har vært:

1. Syndsbekjennelsen er korrekt, og den dekker den troendes forhold
til Gud.

2. Syndsbekjennelsen gir et altfor negativt og ensidig bilde av den tro
endes forhold til Gud. (Undertegnede har den siste oppfatningene.
Se kapidene: Kirkens syndsbekjennelse er ikke korrekt. Del 1 og 2.)

I denne artikkelen skal vi ikke ta opp den troendes forhold til Gud, men vi
skal belyse den troendes og andres forhold til VÅR NESTE når det gjelder
det forholdet å bekjenne og å tilgi synd.

En av grunnene til at denne debatten om kirkens syndsbekjennelse er
kommet i stand, er det forholdet at den syndsbekjennelsen, som kirken
har, ikke sier noe om forholdet til vår neste. Den uttaler seg bare om for
holdet til Gud og Guds forhold til oss.

I den messianske jødedommen var det slik at aposdene kunne tilgi både de
syndene, som var gjort mot dem, og de syndene som ble gjort mot Gud.
Den siste autoriteten fikk de gjennom den såkalte «nøkkelmakten». Det,
som Peter og de andre apostlene «bandt på jorden (i Israel), skulle være
bundet i himmelen, og det, som de løste på jorden (i Israel), skulle være
løst i himmelen. «Og jeg (Jesus) vil gi deg (Peter) nøklene til Himlenes
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Rike («Riket for Israel»), og det du binder på jorden (eller i Israel), skal
være bundet i himmelen, og det du løser på jorden (eller i Israel), skal være
løst i himmelen.» (Mat. 16,19.)

Denne makten ble også gitt de andre apostlene (Mat. 18,18.)
«Nøkkelmakten» innbei^tter både læremessige spørsmål og tilgivelse

av synd.

I vår tidsperiode, som er den frie nådens tidsperiode, har ikke den kristne
menigheten denne «nøkkelmakten» selv om den romersk katolske kir
ken hevder, at den har den. Kirkens lære er fastlagt i de paulinske Skriftene
og i følge dem har den kristne menigheten ikke lenger anledning til å tilgi
synd på vegne av Gud. Det er heller ikke behov for det, for Jesu forsoning
har tatt bort all synd i forholdet mellom Gud og den kristne menigheten.
(Se 2. Brevet Korintierne 5,18-21.)

Hva som gjelder den synden, som blir gjort mot vår neste, så skal vi tilgi
den, men det er ikke noe bindende krav. «Men den som dere tilgir noe,
ham tilgir og jeg, for det jeg har tilgitt- om jeg har hatt noe å tilgi- det har
jeg gjort for deres skyld, for Kristi åsyn, for at vi ikke skal dåres av satan.»
(2.Kor.2,10.)

Det er lurt å tilgi det som andre har gjort mot oss, for dersom vi ikke
gjør det, så har vi synd av det og forholdet til både Gud og vår neste blir
skadelidende. Vi faller ikke ut av frelsen, dersom vi ikke gjør det, men vi
fdler ut av deler av den helliggjørende nåden. (Om de forskjellige typer
nåde se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære. Kapittel 23.)

Det er særlig ett Skriftsted, som er blitt brukt, for å vise, at den, som ikke
tilgir andre, får ikke selv tilgivelse, og det står i den femte bønna i «Fa
dervår», hvor det står: «og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre
skyldnere.» (Mat.6,12.)

For det første er «Fadervår» en jødisk bønn. Den angår ikke den krist
ne menigheten, men den angår år «Riket for Israel». Dette betyr ikke at
vi ikke kan bruke «Fadervår» i våre bønner, men det er greit å vite hva det
går ut på, og til hvilken periode den er knyttet. (Se kapidet: «^Fadervår' er
en jødisk bønn.»

For det andre står det i forklaringen til Mat.6,12 at den, som ikke tilgir,
får ikke tilgivelse selv. «men dersom dere ikke forlater menneskene deres
overtredelser, da skal heller ikke deres Fader forlate dere.» (Mat.6,15.)
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Det er mange kristne som tror, at dersom de ikke tilgir andre, så far de
ikke selv tilgivelse. Det er galt. Vi er tilgitt på grunn av Jesu forsoning, og
det til tross for at vi ikke bestandig greier å tilgi vår neste det som han har
gjort mot oss. Vi skal tilgi hverandre på samme måten som Gud har tilgitt
oss i Kristus, «men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så dere tilgir
hverandre, slik som Gud har tilgitt dere i Kristus.» (Ef.4,32.)

1 den messianske jødedommen var det slik at den, som ikke tilgav andre,
fikk ikke selv tilgivelse. Slik er det ikke i den frie nådens tidsperiode. Nå er
vi tilgitt av Gud på grunn av Jesu forsoning.

Av dette ser vi at det er HELT NØDVENDIG, at vi forstår, at N.T.
beskriver det teologiske innholdet i to forskjellige tidsperioder, og det er
«Riket for Israel», hvor den jødiske loven fortsatt var i funksjon med sine
krav, og den kristne menighetens tidsperiode, hvor frelsen er sikret en gang
for alle på grunn av Jesu forsoning.

Det er også et annet Skriftsted, som blir brukt, for å vise at syndenes for
latelse er avhengig av, hvorvidt menneskene greier å bekjenne sine synder
eller ikke, og det står i I.Johannes 1,9. «Dersom vi bekjenner våre synder,
er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fira all
urettferdighet.»

I dette verset blir også syndenes forlatelse gjort avhengig av at men
neskene bekjenner sine synder for Gud, men dette Skrifbtedet hører med
til de jødiske Skriftene. Vi kan ikke bruke dette Skrifbtedet på den kristne
menigheten, for det gjelder ikke i vår tidsperiode. Vi er tilgitt på grunn
av Jesu forsoning. Vi er tilgitt og frelst av nåde ved tro uten gjerninger.
(Ef.2,8-9.)

Det forholdet at vi skal be Den Hellige Ånd, om at Han må tilgi oss de
syndene, som vi fortsatt har i vårt kjød og rense oss fira all urettferdighet,
skal vi naturligvis gjøre, men det er ikke det I.Johannes 1,9 omhandler.

Den STORE FEILEN, som blir gjort innenfor kirkens teologi, er at den
ikke skiller mellom det som er sagt til og lovet jødene i Rikets tid, og det
som er sagt til og lovet den kristne menigheten. Når ikke dette blir gjort,
så blander man sammen det som har med «Riket for Israel» å gjøre med
det som har med den kristne menigheten å gjøre.
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Kirken og de kristne organisasjonene har IKKE FORSTÅTT den
rikdommen som ligger i Paulus sin nådelære. Den er helt fri for loviske
elementer når det gjelder frelsen og tilgivelse av synden. De paulinske for
maningene kommer først inn i vandringen som troende. FRELSEN ER
SIKRET for den som er kommet til en levende tro på Jesus. Vi er allerede
her og nå satt inn i hinunelen sammen med Jesus. (Ef.2,6.)

Tingvoll den 14.05.2007og OI.06.2007
Oskar 6din Indergaard

340



Kapittel 35

Forslag til en ny
og bedre syndsbekjennelse

:t har i den siste tiden vært en dei diskusjon om kirkens syndsbekjen-
ESs^nelsf! i avisa Dagen. Undertegnede har også deltatt i denne diskusjo
nen. Jeg har ikke ment at kirken ikke skal ha noen syndsbekjennelse, men
jeg har ment at kirkens syndsbekjennelse ikke er i samsvar med det paulin-
ske evangeliet. Den gir et altfor negativt bilde av hva det vil si å være en
gjenfødt kristen.

La oss repetere kirkens syndsbekjennelse slik at vi kan se, hva den går ut
på. «Hellige Gud. Himmelske Far. Se i nåde til meg, syndige menneske,
som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det
onde i mitt hjerte. For Jesus Kristi skyld ha langmodighet med meg. Tilgi
meg alle mine synder og gi meg å fi^kte og elske eneste deg.»

Når vi ser på innholdet i kirkens syndsbekjennelse, ser vi at den er en SAM
MENBLANDING av det som er rett og det som ikke er rett. Den er en
sammenblanding av følgende tre forhold, og det er:

a* Den blander sammen det nye livet, som er perfekt, med det
gamle livet, som ikke er perfekt.

b. Den blander sammen VÅR STILLING i Kristus, som er per
fekt, med VÅR STATUS som kristne, som ikke er perfekt.
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C. Den blander sammen det åndelige innholdet i Paulus sine
Skrifter med det åndelige innholdet i de jødiske Skriftene. (Se
mine bøker: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære og Jødedom
og Kristendom. Jesus og Paulus.)

Dersom jeg skulle ha formet en syndsbekjennelse på grunnlag av den synds-
bekjennelsen, som kirken har, så ville den lyde: «Hellige Gud. Himmel
ske Far. Takk for at du har frelst meg ved din store nåde, og at jeg nå er en
tilgitt synder, som ikke lenger krenker deg med tanker, ord og gjerninger i
det nye livet, som jeg lever. Takk for at din store forsoning dekker alle mine
synder, og at jeg allerede her og nå er satt inn i himmelen sammen med
Kristus og alle de troende, som hører med i Jesu åndelige legeme. Takk for
at frelsen er sikret for den som er i Jesus Kristus. Den som en gang er satt
inn i himmelen, kan aldri komme ut derifra. (Rom.8 og Ef. 1-2.)

Takk for at vi, som tror på deg både er RETTFERDIGGJORT, HEL-
LIGGJORT og HERLIGGJORT. (Rom.8,29-30.)

Takk også for at du på grunnlag av forsoningen vil ta deg av den synden,
som jeg fortsatt har i mitt kjød. Takk for at Den Hellige And skal ta seg av
den, slik at den blir mindre dag for dag.

Takk for at du på grunn av Jesu forsoning har langmodighet med meg
og har tilgitt meg alle mine synder- også de som er i mitt kjød. De har ikke
innvirkning på frelsen, men de telles med når nådelønnen skal utbetales.
På grunnlag av din store kjærlighet vil jeg frykte og elske deg alene.»

Tingvoll den 19-06-07
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 36

Det er to forskjellige
rettferdighetsbegrep som er

beskrevet i Brevet til Romerne,
kapitlene 2-3

I Brevet til Romerne, kapitlene 2-3, er det følgende typer mennesker som
blir beskrevet;

a. Det er hedningene som ikke kjenner til verken jødenes lov eller
frelsen i Jesus j^stus.

b. Det er de sekulære jødene og de messianske jødene. De kjente
til jødenes lov. Etter at Jesus var kommet kjente de også til Mes
sias.

C. Det er den kristne menigheten, som består både av jøder og
hedninger.

Den første og den andre gruppen blir behandlet som EN ENHET
(Rom.2,1-3,20.), for de har de samme prinsippene for frelsen, og det er:

a. Troen på Gud som skaperen eller troen på Jesus som jødenes
frelser og Messias.
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b. Gode gjerninger

De to første gruppene har hver et sett av lover som de skal holde. Hed
ningene, som ikke har den jødiske loven, har «lovens gjerning skrevet i
deres hjerter». (Rom.2,15.) Jødene har Moseloven, som de skulle holde i
vandringen som troende. (Rom.2,17.)

Jødene skal dømmes i forhold til loven, men hedningene skal dømmes
i forhold til «deres samvittighet og deres tanker.» (Rom.2,15.) Det er det
samme som «lovens gjerning i deres hjerter».

De av hedningene og jødene som har GODE GJERNINGER i sine liv,
SKAL BLI FRELST. «Han som betaler enhver ETTER HANS GJER
NINGER: Dem som med utholdenhet I GOD GJERNING, søker her
lighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi TIDSALDERLIG LIV (et
liv i «Riket for Israel»), men de som er gjenstridige og ulydige mot sann
heten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme.
Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som GJØR DET
ONDE, både jøde først og så greker, for Gud gjør ikke forskjell på folk.»
(Rom.2,6-11.)

Det er ingen som kan frelse seg selv ved gode gjerninger. Det vet vi godt.
Det er bare Guds nåde og Guds rettferdighet som kan frelse et menneske.
I Brevet til Romerne 2,1-3,20 er det IKKE GUDS RETTFERDIGHET,
som blir beskrevet, men det er MENNESKETS EGEN RETTFERDIG
HET. Når et menneske gjør gode gjerninger, kan det være et bevis på at de
har kommet til tro på Gud og har fått del i frelsen.

Disse menneskene, som er beskrevet her, har fått del i Guds rettferdig-
het på grimn av at de er kommet til tro på Gud. Dette er grunnen til at de
gjør gode gjerninger.

Disse menneskene skal også dømmes i forhold til det som Paulus kalte
«MITT EVANGELIUM», som er FORSONINGENS EVANGELI
UM. «på den dag da Gud skal dømme det skjulte (deres innerste tanker
og gode gjerninger) hos menneskene etter (gr.»kata», som betyr «i for
hold til») mitt evangelium ved Jesus Kristus (Det er Jesus som er dom
meren.)» (Rom.2,16.)
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Kapittel 36 - Det er to forskjellige rettferdighetsbegrep

SOM ER BESKREVET I BREVET TIL ROMERNE, KAPITLENE 2-3

Dette samsvarer godt med det som Johannes skrev i sitt evangelium: «Un
dre dere ikke over dette. For den time kommer da alle de som er i gravene
(Det er legemet som er i gravene), skal høre hans røst, og de skal gå ut. De
som HAR GJORT GODT, tU LIVETS OPPSTANDELSE (livet i «Ri
ket for Israel»). De som HAR GJORT ONDT, til DOMMENS OPP
STANDELSE.» (Joh.5,28-29.)

Det er ingen som kan frelse seg selv ved gode gjerninger, men GJERNIN
GENE VISER HVEM DU ER. De viser at du har fått del i Guds rettfer
dighet.

Hedningene er heller ikke ansvarlig for det som de ikke kjenner til av Guds
ordninger. I sin samvittighet og i sine tanker har Gud lagt ned i dem en
kunnskap om at Gud har skapt og opprettholder himmel og jord. Dersom
de får tak i denne kunnskapen og holder fast på den i sitt hjerte, skal de bli
frelst. Dette evangeliet kaller vi for «DET TIDSALDERLIGE EVAN
GELIET ». Det betyr to ting, og det er:

a. Dette evangeliet har vært bestandig. Det har vært i enhver tids
alder.

b. Dette evangeliet skal forkynnes etter at den frie nådens tid er
forbi og etter at den kristne menigheten er bortrykket til Gud.
De som bøyer seg for det, skal få del i «den kommende tidsal
der», som er «Riket for Israel».

Dette evangeliet har bestandig gitt både jødene og hedningene kunnskap
om Gud SOM SKAPER og OPPRETTHOLDER AV SKAPERVER
KET. «Og jeg (Johannes) så en annen engel flyge under det høyeste av
himmelen, som hadde ET TIDSALDERLIG (gr.aionion) EVANGELI
UM å forkynne for dem som bor på jorden (eller i Israel) og for hver ætt og
stamme og tunge og folk (hedningene), og han sa med høy røst: Frykt Gud
og gi ham ære» for timen for hans dom er kommet, og tilbed ham som
gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene.» (Joh. Åp. 14,6-7.)

At det ikke er menneskets egne rettferdighet som frelser et menneske,
kommer også tydelig fram i det som står i Brevet til Romerne 3,10-20.
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Der står det blant annet: «Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en.»
(Rom.3,10.) (Les resten av disse verdene.)

I Brevet til Romerne 2,1-3,20 er det hedningenes og jødenes mulighet
til frelse som blir beskrevet. Den bygger på to typer rettferdighet, og det
er:

a* Guds rettferdighet og

b. Lovens rettferdighet, som er menneskets egen rettferdighet.
Den gir seg utslag i at mennesket gjør gode gjerninger.

I Brevet til Romerne 3,21-31 er det den kristne menighets rettferdig-
hetsbegrep som blir beskrevet. «Men NÅ er GUDS RETTFERDIG
HET, som loven og profetene vitner om, åpenbart UTEN LOVEN.»
(Rom.3,21.)

Det kom EN NY TID med Paulus. Han fikk ET NYTT BUDSKAP
og ET NYTT EVANGELIUM, og det er at vi er frelst AV NÅDE VED
TRO UTEN GJERNINGER.

Det, som både troende hedninger og troende jøder kan rose seg av ved
Guds dom, er deres GODE GJERNINGER. DENNE ROSEN ER NÅ
UTELUKKET, for det har kommet en ny tidsperiode med Paulus, og det
er den frie nådens tidshusholdning. Paulus skrev følgende om dette: «Hvor
er så VÅR ROS ? DEN ER UTELUKKET. Ved hvilken lov? GJERNIN
GENES (lov) ? Nei, VED TROENS LOV, for vi holder for at et menneske
blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger.» (Rom.3,27-28.)

«Troens lov» som er det samme som «Paulus sitt budskap om den frie
nåden», har satt en stopper for «gjerningenes lov». Mennesket kan ikke
lenger være delaktige i sin egen frelse. Det er satt en stopper for det i den
frie nådens tidshusholdning. I vår tidsperiode skal vi bare rose oss av det
som Jesus har gjort for oss. (Slå opp i en Bibelordbok over substantivet
«ros» og verbet «å rose seg» og undersøk hvilke herlige sannheter og
løfter som er beskrevet der.)

Vi må skille mellom Paulus nye budskap om den frie nåden og hedningene
og jødene som ikke hadde dette budskapet. Når vi undersøker de jødiske
Skriftene i N.T., ser vi at de operer med to sett av rettferdighetsbegrep, og
det er Guds rettferdighet og lovens rettferdighet. «For dommen skal være
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Kapittel 36 - Det er to forskjellige rettferdighetsbegrep

SOM ER BESKREVET I BrEVET TIL RoMERNE, KAPITLENE 2-3

ubarmhjertig mot den som IKKE HAR GJORT RETTEFERDIGHET,
men BARMHJERTIGHETEN ROSER SEG MOT DOMMEN (Guds
dom)» (Jak.2,13.)

«Abraham vår far, bie ikke han RETTFERDIGGJORT VED GJER
NINGER, da han ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket
sammen med hans gjerninger, og at TROEN BLE FULLKOMMEN
VED GJERNINGER.» (Jak.2,21-22.)

Av det, som er skrevet ovenfor, ser vi at det er TO SETT AV RETTFER
DIGHET, som blir behandlet i Brevet til Romerne 2,1-3,31. Dersom vi
ikke skiller mellom:

a. Hedningenes og jødenes vei til frelsen og

b. Den kristne menighets vei til frelsen, så fortolker vi Guds ord
på en gal måte og forkludrer Guds frelsesplaner med de forskjel
lige kategorier av mennesker.

Det er dessverre det som er blitt gjort både i katolsk, luthersk og reformert
teologi. Dette fører til gal forkynnelse, liten vokster blant de troende og
frustrasjon over at vi ikke strekker til i kristenlivet. Vi skal ikke se på oss
selv og det som vi greier å prestere i den frie nådens tidsperiode, men vi skal
se på det som Jesus har gjort for oss. Når skal den kristne menigheten be
gynne å forstå at vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger? (Ef.2,8-9.)

Tingvoll den 17.06.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 37

Abrahams åndelige betydning
i freiseshistorien

pl Brevet til Romerne, kapittel 2 beskrev Paulus hedningenes og jødenes
(il forhold til frelsen. De som gjorde gode gjerninger, eller de som holdt
den jødiske loven, skulle arve frelsen, «for ikke de som hører loven, er
rettferdige for Gud, men de som GJØR ETTER LOVEN SKAL BLI
RETTFERDIGGJORT FOR GUD.» (Rom.2,13.) (Se artikkelen: Det
er to rettferdighetsbegrep som er beskrevet i Brevet til Romerne, kapitlene
2-3.)

Dette utsagnet synes å komme i motsetning til det som står i Romerne
3,19-20: «Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som
(jødene) har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden skal bli
skyldig for Gud. siden INTET KJØD BLIR RETTFERDIGGJORT
FOR HAM VED LOVGJERNINGER, FOR VED LOVEN KOM
MER SYNDENS ERKJENNELSE.»

Disse to utsagnene står i motsetning til hverandre, når vi ser dem isolert,
for de gir opplysninger som motsier hverandre. Det første sier at de som
gjør etter (holder) loven, skal bli rettferdiggjort for Gud. Det andre sier at
ikke noe menneske kan bli rettferdiggjort for Gud ved å holde loven.

I disse to utsagnene er det to forskjellige rettferdighetsbegrep som blir
beskrevet, og det er:
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Guds planer med Israel og den kristne menighet

a. Menneskets eller jødenes egen rettferdighet.

b. Guds rettferdighet i den paulinske forkynnelsen.

Den første typen rettferdighet gir seg utslag i gode og riktige gjerninger,
og de er MEDVIRKENDE både til at frelsen kan komme i stand, og til at
den troende blir bevart i troen. Dette kommer til uttrykk i den messianske
jødedommen, «men den som (de messianske jødene) har gjerninger, ham
tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet.» (Rom.4,4.)

«...men loven har ikke noe med troen (nåden) å gjøre, men: Den som
gjør det (holder loven), skal leve ved det.» (Gal.3,12.)

I den messianske jødedommen krevdes det gode gjerninger, for å bli
frelst. Denne forkynnelsen hadde sin tid fra Abrahams omskjærelse da han
var 99 år gammel, og inntil Paulus sin forkynnelse om den frie nåden.

I den paulinske forkynnelsen, som gjelder i vår tidshusholdning, blir
menneskene frelst av nåde ved tro uten gjerninger. Denne forkynnelsen
blir enten kalt for «nåden» eller for «troen».

Den messianske jødedommen er beskrevet i de 4 evangeliene, i første del
av Aposdenes Gjerninger og i de jødiske brev.

Den kristne menighets trosgrunnlag er beskrevet i de paulinske brev
med unntak av Brevet til Hebreerne, som er et brev til både jødene og de
messianske jødene.

Paulus kjente til begge disse trossystemene og han nevnte også den jø
diske messianismen OFTE i sine brev, men det var ikke hans oppgave å
utdype den. Det var aposdenes oppdrag å forkynne og utdype den. Den
ble kalt for «apostlenes lære». «Og de (de messianske jødene) holdt tro
lig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brøds-brytelsen og ved
bønnene (i templet).» (Ap.Gj.2,42.)

Paulus skulle forkynne den nye tiden som gikk ut på at både jøder og
hedninger ble frelst av nåde ved tro uten loven (gjerninger). «Men NÅ ER
GUDS RETTFERDIGHET, som loven og profetene vitner om, ÅPEN
BART UTEN LOVEN.» (Rom.3,21.)

I den messianske jødedommen stilte man følgende spørsmål; «HVA
SKAL JEG GJØRE FOR Å BLI FRELST? «Og se, det kom en til ham
(Jesus) ogsa: Mester! HVASKALJEG GJØRE FORÅ ARVETIDSAL-
DERLIG LIV.» (Mat.19,16.)
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Kapittel 37 - Abrahams åndelige betydning i frelseshistorien

«Men da de (de messianske jødene og deres poselytter) hørte dette,
stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi
gjøre, brødre?» (Ap.gj.2,37.)

I den paulinske kristendommen stiller man ikke dette spørsmålet. Man
stiller derimot spørsmålet: HVA SKAL JEG TRO, FOR A BLI FRELST,
«og han (fangevokteren i Filippi) førte dem utenfor og sa: Herrer! HVA
SKAL JEG TRO, FORÅ BLI FRELST?» (Ap.gj. 16,30.)

Abraham var et forbilde både på den messianske jødedommen og den frie
nåden. I BREVET TIL ROMERNE, KAPITTEL 4 og i BREVET TIL
GALATERNE, KAPITTEL 3 BLIR ABRAHAM FRAMSTILT SOM

DEN SOM BLE FRELST AV NÅDE VED TRO UTEN GJERNIN
GER. «For ble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å
rose seg av. Men det har han ikke for Gud, for hva sier Skriften: Abraham
TRODDE GUD OG DET BLE REGNET HAM TIL RETTFERDIG

HET.» (Rom.4,2-3.)
I Jakobs Brev, kapittel 2 blir Abraham framstilt som den som ble rett

ferdiggjort ved gjerninger. «Abraham, vår far, BLE IKKE HAN RETT
FERDIGGJORT VED GJERNINGER, da han ofret sin sønn Isak på
alteret ? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble
fullkommen ved gjerningene, og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham
trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og han ble kalt Guds
venn. Dere ser at MENNESKET BLIR RETTFERDIGGJORT VED
GJERNINGER, OG IKKE VED TRO ALENE.» (Jakob 2,21-24.)

Abraham ble frelst av nåde ved tro uten gjerninger. Fram til han var 99
år gammel, levde han som en hedning. I denne perioden representerer
han den kristne menigheten som er frelst av nåde ved tro uten gjerninger.
Abraham hadde inntil da levd på de løftene som Gud hadde gitt ham
Da Abraham var 99 år, inngikk Gud en pakt med ham og han måtte

forplikte seg på å følge de forskjellige bud i pakten. Det første budet var
at han og alle i hans hus skulle omskjæres. De som ikke lot seg omskjære,
skulle utryddes av folket, for de hadde brutt pakten. (I.Mos. 17,7,14.)
Da Abraham var 99 år gammel inntrådte det en NY ÅNDELIG SI

TUASJON I HANS LIV. Han gikk over fra å være hedning til å bli jøde.
Han fikk også sitt navn forandret fra «Abram», som betyr «opphøyet
far », til «Abraham», som betyr «far til mange folk».
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I og med at Abraham levde under TO FORSKJELLIGE TROSSYSTE
MER, kunne han bli ÅNDELIG FAR TIL BÅDE HEDNINGER og
JØDER, «og han fikk omskjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten
ved den tro som han hadde da han var uomskåret, for at han skulle være
far til alle de uomskårne (hedninger) som tror, så rettferdigheten kunne
tilregnes også dem, og far til de omskårne (de messianske jødene) som
ikke bare HAR omskjærelsen (og forpliktelsene), men også VANDRER
i fotsporene av den tro som Abraham hadde, da han var uomskåret.»
(Rom.4,11-12.)

I det første utsagnet er det bare ett rettferdighetsbegrep, og det er troen
som en fri gave.

I det andre utsagnet er det to rettferdighetsbegrep, og det er omskjærel
sen og forpliktelsene og det er troen som en gave.

«Derfor fikk han løftet ved troen, for at det kunne være som en nåde,
ikke bare for den som HAR loven (de messianske jødene), men også for
dem (hedningene) som har Abrahams tro, han som er FAR TIL OSS
ALLE.» (Rom.4,16.)

Abraham er åndelig far til oss hedninger. Han er både åndelig og etnisk
far til de messianske jødene.

Omskjærelsen hadde tre forskjellige betydninger, og de var:

a. Omskjærelsen var et tegn på den tro som Abraham hadde før
han ble omskåret, «og han fikk omskjærelsens tegn som et segl
på rettferdigheten ved den tro som han hadde da han var uom
skåret,...» (Rom.4,11.)

b. Omskjærelsen var et tegn på den pakten som Gud inngikk med
Abraham. «Dere skal omskjæres på deres forhud. Det skal være
et tegn på pakten mellom meg og deg.» (1 .Mos. 17,11.)

C. Omskjærelsen var også et tegn på den pakten som Gud inngikk
med Moses, men den gikk tilbake til Abraham. «Moses har gitt
dere omskjærelsen- ikke så at den er fra Moses, men fra fedre
ne...» (Johannes 7,22.)

Abrahampakten er en løftespakt. Det er lagt ned følgende løfter i den:
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a. Løftet om landet.

b. Løftet om et utvidet landområde- &a Middelhavet og til Eufrat.
Fra Egyptens elv og til Libanon.

€• Løftet om et stort folk og en stor ætt (hebnzera.)

d* Løftet om at Abrahams navn skulle bli stort og kjent.

e. Løftet om at Abraham skulle bli til en velsignelse for andre land
og folk.

f. Løftet om at den som velsignet Abraham og jødene, selv skulle
far del i velsignelsen.

g. Løftet om at gjennom Abraham skulle alle jordens slekter bli
velsignet. (1. Mos.12,1-3.)

h. Løftet om «den kommende verden». (Rom.4,13.)

Abrahampakten ble gitt 430 år før Sinaipakten. Den kunne ikke annullere
de mange løftene som det var i Abrahampakten. «dette er da min mening:
En pakt som forut er stadfestet av Gud, gjør ikke loven, som er gitt 430 år
etter, ugyldig, så den skulle gjøre løftet til intet.» (Gal.3,17.)

Sinaipakten ble LAGT TIL Abrahampakten av følgende grunner, og
det var:

a. Jødene brøt Abrahampakten.

b. Abrahampakten manglet et utbygd moralsk fundament.

Ca Sinaipakten innevarslet en ny tidshusholdning, som var lovens
tid.

da Sinaipakten skulle gjøre synden levende, for uten at det finnes
lovregler, kan ikke synden bli straffet, «for loven virker vrede,
men hvor det ikke er noen lov, er det heller ikke noen overtre
delse.» (Rom.4,15.)

«Hva skulle da loven til (lovens hensikt)? Den ble lagt til (Abraham
pakten) for overtredelsenes (syndenes) skyld, inntil den ætt (Kristus)
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som løftet gjaldt- gitt ved engler, ved en mellommanns (Moses) hånd.»
(Gal.3,19.)

Sinaipakten var både en lovpakt og en indirekte frelsespakt. Det var 613
bud i den. Den som holdt budene i pakten, skulle fa del i velsignelsen og
i frelsen i «Riket for Israel». «Forbannet være den som ikke holder or

dene i denne lov og ikke gjør etter dem! Og alt folket skal si: Amen.»
(5.Mos.27,26.)

Dersom du (Israel) hører på Herrens, din Guds røst, så du vokter vel på
å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve
deg høyt over alle folkene på jorden.» (5.Mos.28,I.)

Sinai-pakten kunne ikke i seg selv frelse noe menneske, for det er ingen
som kan holde budene i den til egen frelse. Ved de forskjellige ofrene og de
forskjellige renselsesseremoniene, som ble forrettet i templet i Jerusalem,
ble det lagt et DEKKE OVER SYNDEN.

I tillegg til dette måtte også jødene ha «den tro som Abraham hadde
før han ble omskåret.» (Rom.4,11.)

Ved Kristi forsoning skjedde det en forandring av dette. Jesu forsoning
la ikke et dekke over synden, slik som dyreofrene og de forskjellige rensel
sesseremoniene hadde gjort, men den TOK BORT SYNDEN.

Sinapakten var en tidsbegrenset pakt. Den gjaldt inntil Kristus kom.
«Men før troen (nåden) kom, ble vi (jødene) holdt innestengt i varetekt
under loven, til den tro som skulle åpenbares. Så er da loven blitt vår (jø
denes) tuktemester inntil Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro
(som er ffelsesprinsippet i vår tidsperiode), men etter at troen (nåden) er
kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren.» (Gal.3,23-25.)

For den kristne menigheten, som består både av jøder og hedninger, er
Moseloven opphevet som indirekte frelsespakt. «For jeg skammer meg
ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror,
for jøde først og så for greker.» (Rom. 1,16.)

Dette skjedde på Golgata da Jesus sonet all verdens synd og oppfylte
alle lovens bud og krav for både jøder og hedninger. Sinaipakten som så
dan og som en enhet er både oppfylt og opphevet. Dette gjelder for den
kristne menigheten, men det gjaldt ikke for den messianske menigheten.
For den var Moseloven skjerpet. «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å
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oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for
åoppfyU e.» (Mat.5,17.)

Dette betyr at N.T. beskriver TO FORSKJELLIGE FRELSESPRINSIPP
og TO FORSKJELLIGE LINJER i frelseshistorien, og det er:

a» Rikets linje og dets frelsesprinssipp som bestod av troen. Guds
nåde og oppfyllelsen av Jesu nye lov. Denne linjen angår jor
diske forhold. Denne linjen var kjent- også i Tanach- og den ble
ført videre av Jesus og apostlene

b. Den kristne menighets linje som består av den frie nåden. Den
ne linjen angår himmelske forhold. Denne linjen var ikke gjort
kjent i Tanach. Det var Paulus som fikk i oppdrag å forkynne
hemmeligheten med den kristne menigheten.

Som vi har beskrevet ovenfor, bestod Abrahampakten av mange løfter. De
var gitt til jødene som folk, men det betydde ikke at alle jøder fikk del i
løftene. Det var bare de jødene som hadde omskjærelsen (loven) og den
tro som Abraham hadde, da han var uomskåret, som fikk del i løftene og
del i frelsen, «og far til de omskårne som ikke bare HAR omskjærelsen (og
loven), men også vandrer i fotsporene av den tro som Abraham hadde da
han var uomskåret.» (Rom.4,12.)

Dette betyr to forhold, og det er:

a. De messianske jødene måtte både oppfylle forpliktelsene i Jesu
nye lov og

b. De måtte også ha den samme tro som Abraham hadde før han
gikk inn i pakten med Gud. Dette gir uttrykk for både mennes
kets egen rettferdighet og Guds rettferdighet.

I tillegg til dette måtte jødene ha del i to typer omskjærelse, for å få del i
løftene og i frelsen, og det var:

a. Omskjærelsen på kjøttet og

b. Omskjærelsen på hjertet. «For omskjærelsen har vel sin nytte
om du holder loven, men er du en lovbryter, da er din omskjæ
relse blitt til forhud.» (Rom.2,25.)
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«For ikke den er jøde som er det i det åpenbare, heller ikke er det om
skjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet, men den som er jøde i det
skjulte, han er jøde (åndelig jøde), og omskjærelsen er hjertets omskjærelse
i Ånden, ikke i bokstaven. En sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av
Gud.» (Rom.2,8-29.)

Hva som gjelder ordet «ætt», går det på 4 forhold, og det er:

a. Det går på den jødiske nasjonen.

b. Det går på den troende del av nasjonen Israel.

C. Det går på Jesus. Det er han som er sentrum i alle Guds løfter til
Israel. «Nå ble løftene gitt til Abraham og HANS ÆTT. Han
sier ikke: og dine ædinger, som om mange, men som om en: Og
din ætt, og DETTE ER KRISTUS.

«Hva skulle da loven til? Den ble lagt til for overtredel
senes skyld, inntil DEN ÆTT (KRISTUS) kom som løftet
gjaldt- gitt ved engler, ved en mellommanns (Moses) hånd.»
(Gal.3,19.)

d. Det går på den kristne menighet. «Men hører dere Kristus
til, da er dere jo ABRAHAMS ÆTT, arvinger ifølge løftet.»
(Gal.3,29.)

Det løftet, som det her er snakk om, er LØFTET OM DEN

HELLIGE ÅND som et bevis på at man er frelst av nåde ved
tro uten gjerninger, «for at Abrahams velsignelse kunne kom
me over hedningene i Kristus Jesus (Jesu tittel for den kristne
menigheten), så vi ved troen kunne motta løftet om Ånden.»
(Gal.3,14.)

I Brevet til Galaterne skjer det en UTVIDELSE av begrepet ÆTT. Det
tenkes da ikke her på Abrahams etniske etterkommere, men det tenkes på
Jesus Kristus og den kristne menighet. Dette betyr ikke at den kristne me
nigheten har overtatt jødenes løfter og oppgaver, men det betyr 4 forhold,
og det er:

a. At Kristus er sentrum i det profetiske ordet.

b. At løftene til jødene er satt til side i den kristne menighets tid.
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C. At Kristus og de troende i vår tidsperiode utgjør en åndelig enhet.

d. At vi er koblet inn i mange av jødenes løfter- ikke isteden for
jødene- men sammen med dem. (Ef.2,11-19.)

Vi hedningetroende er kommet inn i DEN VELSIGNELSEN som Gud
gav Abraham MENS HAN ENNÅ VAR UOMSKÅRET, og det var
RETTFERDIGHETEN VED TRO UTEN GJERNINGER. Det er
Kristus som har brakt oss inn i den posisjonen, «for at Abrahams VEL
SIGNELSE (rettferdiggjørelse ved tro) kunne komme over hedningene i
Kristus Jesus, så vi ved troen kunne fa løftet om Ånden.» (Gal.3,14.)

Det er spesielt DENNE VELSIGNELSEN som Brevet til Romerne,
kapittel 4 og Brevet til Galateme, kapittel 3 omhandler.

I tillegg til dette har den kristne menigheten fatt egne løfter av Herren,
men de skal vi ikke komme inn på i denne artikkelen.

Hovedhensikten med denne artikkelen er å vise Abrahams store ånde

lige betydning i frelseshistorien, og å vise at hans liv bestod av TO FOR
SKJELLIGE PERIODER, og at det var TO FORSKJELLIGE FREL-
SESPRINSIPP, som styrte i disse to periodene. I den første perioden var
det TROEN og NÅDEN som var de eneste frelsesprinsippene. Denne
perioden varte fra Abrahams kall og til han var 99 år gammel.

Den andre perioden varte fra Abraham var 99 år gammel og fram til
hans død. Han ble 175 år gammel. Frelsesprinsippene i denne perioden var
TROEN, NÅDEN, OMSKJÆRELSEN og GJERNINGER.

Den kristne menigheten er koblet inn frelsesprinsippene i den første
perioden av Abrahams liv, mens de messianske jødene er koblet inn i frel
sesprinsippene i den andre perioden av Abrahams liv.

Dersom vi ikke er oppmerksomme på disse to forholdene, greier vi ikke
å forstå store deler av innholdet i N.T. på en rett måte, for det vil føre til at
vi blander sammen det som er sagt til og lovet jødene, med det som er sagt
til og lovet den kristne forsamlingen. Store deler av den «kristne» forkyn
nelsen er en gedigen sammenblanding av Guds ord i N.T. Vi må lære oss å
fordele Guds ord på et rett måte. (2.Tim.2,15.)

Tingvoll den 04.07.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 38

Det nye og det gamle livet

Bvar Haugsbakk skrev et leserinnlegg i Dagen den 30-07 med tittelen;
Svar på motinnlegg fra Oskar Edin Indergaard.
Han skrev følgende: «Oskar Edin Indergaard (OEI) skriver: 'Det nye

livet vi lever som kristne er perfekt. Det er likt det livet som Kristus lever,
uten synd.' IH kommenterer dette på følgende måte: «Dette er i beste fall
en visjon, men også et komplett selvbedrag. De første ordene som kommer
til meg når jeg leser dette, er en setning fra min Bibel: «for dersom vi sier
at vi er uten synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.»

Det er vel ikke noen som har sagt, at vi ikke har synd. Vi synder hver dag
både i tanker, ord og gjerninger, men til tross for det så fikk vi i gjenfødel-
sen et nytt liv som er helt uten synd og likt med det livet som Kristus lever.
Det er «det nye mennesket» eller «den nye naturen» som ble innplantet
i oss ved gjenfødelsen. Det er hele tiden en kamp i vårt liv mellom det nye
livet og vår gamle natur som vi også kaller for «kjødet» eller «den gamle
Adam».

Den som er en gjenfødt person, er en DELT PERSON i åndelig betyd
ning. Dette forstår vi først når vi er kommet til tro på Jesus. Før den tid
reagerte vi ikke på synden i vårt eget liv. Vi hadde nytelse og velbehag av
synden. Vi levde i den. Etter at vi ble gjenfødt, kan vi ikke leve bevisst i
synden, for vi er død sammen med Kristus og lever et helt annet liv. Vi
tjener ikke lenger synden med og i vårt liv, men vi tjener rettferdigheten,
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og dets utgang er tidsalderlig liv, som er et liv i himmelen i den kommende
tidsalderen.

Jesu forsoning har tatt bort synden i våre liv. Han ser på oss som synd-
frie. Vi er død fra synden i vårt liv, og vi lever et nytt liv. (Rom.é,7.)

Gud ser på oss som vi aldri har syndet. Av den gnmn skrev også Paulus
at det er ikke lenger vi, som er ansvarlige for synden i våre liv, men det er
synden selv. «Men gjør jeg det som jeg ikke vill, da vitner jeg jo med loven
at den er god, men NÅ er det ikke lenger jeg som gjør det (synder), men
synden, som bor i meg.» (Rom.7,'l6-17.)

«Men gjør jeg det som jeg ikke vill, da er det ikke mer jeg som gjør det,
men synden, som bor i meg.» (Rom.7,20.)

Den, som er død fra synden, kan ikke leve i synden, for den er tatt bort
ved Jesu forsoning.

Det nye livet blir definert på følgende måter i N.T:

a. At vi kjenner Gud og Jesus, «og dette er det evige (tidsalder-
lige) livet at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du
utsendte, Jesus Kristus.» (Joh. 17,3.)

b. At den som har Sønnen, den har livet. «Den som har Sønnen,
den har livet. Den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet.»
(l.Joh.5,12.)

C. At det nye livet er Jesus selv. «for hvem Gud ville kunngjøre
hvor rik på herlighet denne hemmeligheten er blant (eller
«i») hedningene. Det er Kristus i dere, håpet om herlighet.»
(Kol.1,27.)

«når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og dere åpenbares
med ham i herlighet.» (Kol.3,4.)

d. At så mange som er gjenfødt, har ikledd seg Kristus, «for så
mange som er døpt (gjenfødt) til Kristus, har ikledd seg Kris
tus.» (Gal.3,27.)

e. At vi er forenet med Kristus i en død som er lik hans død.

«For vi er blitt forenet med ham i en død som er lik hans,...»

(Rom.6,5.)
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«Dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.»
Kol.3,3.)

f. At vi er gjort lik med Kristus i hans død. « så jeg ka kjenne ham
og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidel
ser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død.» (Fil.3,10.)

g. At den som er iJesus Kristus, er en ny skapning. «Derfor, dersom
noen er i Kristus, da er han en ny skapning,...» (2.Kor.5,17.)

Den, som er blitt en gjenfødt kristen, har fatt et NYTT LIV. Det er et
perfekt liv, for det er det samme som Den treenige Gud i oss. Alle som er
gjenfødt, har «ikledd seg Kristus» (Gal.3,27), men problemet med man
ge kristne er at de lever et dårlig kristenliv, slik at «Kristus ikke kan vinne
sin skikkelse i dem» (Gal.4,19.), og derfor så kan de heller ikke leve i seier
over synden i sitt liv. Det er helliggjørelsen som mangler. Det er også Jesus
som er vår helliggjørelse. (l.Kor.1,30.)

Helliggjørelsen angår både vårt legeme, vår sjel og vår ånd. «Men han
selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gid deres ånd, sjel og lege
me må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesus Kristi komme.»
(l.Tess. 5,23.)

Dette Skriftordet gir uttrykk for at dette ikke kan oppnåes fullt, men
det er et ønske fra Paulus sin side om at det kimne være slik. Dersom det

var tilfellet, at vi kunne oppnå dette fullt ut, da hadde vi ikke lenger synd,
men det har vi. Vi skal underlegge oss Den Hellige Ånd, som er i oss, slik
at det nye livet kan vokse dag for dag, og at kjødet eller den uomvendte na
turen kan avta. «Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde
kjødets begjæring.» (Gal.5,16.)

«Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden.» (Gal.5,25.)

Jeg trodde at det, som jeg har skrevet ovenfor, var en kjent sak for alle krist
ne og ikke noe som vi behøvde å diskutere, men etter IHs innlegg forstår
jeg at ikke alle har fatt tak i dette. Grunnene til at det er slik, er flere:

a. Vi lever et sløvt og dårlig kristenliv. Det nye livet far ikke kom
me til sin fulle utfoldelse i våre liv. Det blir holdt innestengt av
kjødet.

b. Bibel-kunnskapen er for dårlig.
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C. Forkynnelsen er misvisende og gal. Dette kommer blant annet
til uttrykk i den elendighetsbeskrivelsen som både Den norske
kirken og mange av de lutherske organisasjonene gir uttrykk
for, når det gjelder å skille mellom det nye livet og vår gamle
natur. Dette kommer blant annet til uttrykk i kirkens syndsbe-
kjennelse som er meget mangelfull og misvisende.

Kirken må lære seg å skille mellom den POSISJONEN, som vi har i Jesus,
og vår STATUS som kristne. Vår posisjon er fullkommen, men vår status
kan være god, mindre god eller dårlig. Det er posisjonen som gir frelsen.
Status virker inn på helliggjørelse og utbetaling av nådelønnen. «Så er det
da ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus, for livets Ånds lov
har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.» (Brevet til Ro
merne 8,1-2.)

Tingvoll den 06.08.2007og den 26.09.2007.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 39

Lovens betydning og funksjon

Det er to typer menigheter som er beskrevet i N.T., og det er:

a. Den messianske menighet.

b. Den kristne menighet.

Den første menigheten er knyttet til Moseloven og til Jesu nye lov. Jesu nye
lov, som gjelder «Riket for Israel», bygde på Moseloven. Den opererer
med to sett av rettferdighetsbegrep, og det er:

a. Guds rettferdighet og

b. menneskets egen rettferdighet.

Den første fikk jødene i troen på Jesus. Den andre fikk de ved å holde lo
ven. Jødene måtte både tro på Jesus og holde loven for å få del i frelsen og
for å bli bevart i den.

Den andre menigheten er knyttet til Paulus sin undervisning. Den ope
rer bare med en type rettferdighetsbegrep, og det er troen på Jesus. Den
jødiske loven er tatt bort eller satt til side for denne menigheten. Vi er
frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)

Da Jesus kom første gangen, hadde han to oppgaver, og det var:

a. Han skulle dø for all verdens synd og
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b. Han skulle opprette «Riket for Israel».

Da jødene som folk og nasjon ikke viUe ta imot Jesus som deres frelser og
Messias, oppreiste Gud en ny mann, og det var Paulus. Det er Paulus sin
undervisning som gjelder for den kristne menigheten. Vi finner den i hans
brever.

De fleste troende ser ikke dette, og resultatet blir at de blander sammen
det som Gud bar sagt til og lovet jødene med det som Gud bar sagt til og
lovet den kristne menigheten. Den kristne menigheten begynte ikke på
pinsefestens dag, men den begynte med Paulus sin omvendelse utenfor
Damaskus i år 37. Han skrev selv at ban var den FØRSTE som ble frelst

etter den nye ordningen. «Det er et troverdig ord og fullt ut verd å motta
at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere og blant dem er jeg DEN
FØRSTE (gr.protos) (ikke største, som er en gal oversettelse), men derfor
fikk jeg miskunn, for at Jesus Kristus på meg FØRST kunne vise bele sin
langmodigbet, til et FORBILDE for dem som skulle tro på ham til tidsal-
derligliv.» (I.Tim.1,15-16.)
(Det greske adverbet «protos» betyr ikke «størst», men det betyr

«først».)

Paulus fikk åpenbaringen om den nytestamendige menigheten fra den
oppstandne Jesus. Den gjaldt HEDNINGENE og IKKE JØDENE, og
den var basert på Jesu død, oppstandelse og himmelfart. Han kalte sin
lære for «mine forskrifter» (I.Kor. 11,2.), «mine veier i Kristus» (I.Kor.
4,17.), «min lære» (2.Tim.3,I0.) og «mitt evangelium». «Men ban som
er mektig til å styrke dere etter MITT EVANGELIUM og Jesu Kristi for
kynnelse, etter åpenbaringen av den HEMMELIGHET som bar vært for
tidd fra tidsalderlige tider, men Nå er kommet for lyset og ved profetiske
Skrifter (Paulus sine Skrifter) etter den ddsalderlige Guds befaling kunn
gjort for alle folkeslag for å virke troens lydighet. «(Rom.16,25-26.)

Paulus sin lære var ikke lik med aposdenes lære, som angikk «Riket for
Israel». Han hadde ikke lært den av noe menneske (ikke aposdene), men
av Jesus Kristus. «Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er
blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk, for beller ikke bar jeg mot
tatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.»
(Gal.l,Il-I2.)
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Den åpenbaringen som Paulus mottok var en HEMMELIGHET. Den
var skjult i og hos Gud helt inntil Paulus fikk åpenbart den. «hvorav dere,
når dere leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet, som i de
forrige generasjoner ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn således
som den NÅ er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter (menig
hetens aposder og profeter) i (av) Ånden.» (Ef.3,4-5.)

I denne artikkelen skal vi behandle lovens betydning og funksjon for de
to menighetstypene som er beskrevet i N.T. Hva som gjelder selve begre
pet «loven», så er det en dårlig oversettelse av ordet «Torah». Det betyr
ikke bare lovregler, men det betyr «lære» eller «instruksjon». Torah er
hele innholdet i de jødiske Skriftene helt fira Abraham av og til og med de
jødiske Skriftene i N.T.

Jesus tok ikke bort jødenes Torah ved sitt komme og ved sin forsoning.
Han fylte den med delvis nytt innhold. Han sa om seg selv at de gammel
testamentlige Skriftene vitnet om ham. «Dere ransaker Skriftene, fordi
dere tenker at i dem har dere tidsalderlig liv, og det er de som vitner om
meg.» (Joh.5,39.)

Jesus opphevet ikke loven for jødene og for den messianske menighe
ten. Han oppfylte den. Jesus sa: «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å
oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å
oppfylle.» (Mat.5,17.)

Dette betyr følgende forhold:

a. Han oppfylte alle kravene i Moseloven for jødene og la på den
måten en nytt frelsesgrunnlag for den messianske menigheten.

b. Han oppfylte alt det som stod om ham i Torahen inntil hans
himmelfart. Resten skal han oppfylle ved sin gjenkomst.

C. Han tolket loven på en rett måte. Han tok bort de mange love-
reglene som rabbinerne og de skriftlærde hadde lagt til Moselo
ven i årenes løp, og som ikke stemte med Skriften.

d. Han utdypet og skjerpet loven i vandringen for jødene. Han
laget en ny lov som var basert på Moseloven. «Dere har hørt at
det er sagt (i Moseloven): Du skal ikke drive hor. Men jeg sier
dere at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har
alt drevet hor med henne i sitt hjerte.» (Mat.5,27-28.)
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Jesu nye lov peker framover mot «Riket for Israel». I dette Riket skal den
moralske standarden være mye høyere enn den er i dag, for både satan og
de onde åndene skal være fengslet i avgrunnen i 1000 år. (Joh.Åp.20,2.)

Loven er ikke opphevet for jødene. De ser på den som deres bryllups-
kontrakt med Gud og Messias. Den skal komme tilbake igjen i «1000 års-
riket». Den kristne menighets tidsperiode er en parantes i Guds løfter til
jødene. Paulus, som fikk åpenbart de forskjellige hemmelighetene angå
ende den kristne menigheten, skrev også at jødenes lov ikke var opphe
vet, men at den fortsatt gjaldt for jødene, «og jeg er blitt som en jøde for
jødene, for å vinne jøder (for den kristne menigheten), for dem SOM ER
UNDER LOVEN, som en som er imder loven- om jeg enn ikke selv er
under loven- for å vinne dem som er under loven, for dem som er uten lov,
er jeg blitt som en som en som er uten lov- om jeg enn ikke er lovløs for
Gud, men lovbundet ovenfor Kristus- for å vinne dem som er uten lov.»

(l.Kor.9,20-21.)
«Da de (de messianske jødene) hørte det (om Guds store gjerninger

blant hedningene) priste de Gud, og så sa de til ham (Paulus): Du ser, bror,
hvor mange titusener det er blant jødene som har tatt ved troen, og alle er
de NIDKJÆRE FORLOVEN.» (Ap.gj.20,21.)

Det er mange som hevder, at de krav som Jesus stilte til jødene før Golgata,
ble OPPHEVET ved Jesu forsoning. Dette er ikke rett. I jødenes misjons-
befaling i Matteus 28,20 står det at apostlene skulle lære ALT DET, som
Jesus hadde befalt dem under sitt jordeliv. «og lærer dem å holde alt det
jeg har befalt dere.» Dette går da blant annet på Jesu bud og skjerpelse av
loven.

Det er en kontinuitet mellom Jesu forkynnelse i evangeliene og de jø
diske Skriftene. Apostlene lærte videre det som Jesus hadde lært dem.

Vi skal i det følgende ta med en del Skriftord fra de jødiske Skriftene i
N.T. for å vise at Jesus STILTE KRAV til de av jødene som ønsket å fa del
i Guds rike, som er det samme som «Riket for Israel». Frelsen i den mes

sianske jødedommen er basert både på troen på Jesus og en ytre oppfyllelse
av loven. Loven er ikke opphevet for jødene. «For jeg sier dere: Dersom
deres rettferdighet (etisk rettferdighet) ikke overgår de skrifUærdes og fa-
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riseernes (rettferdighet), kommer dere ingenlunde inn i Himlenes Rike
(«Riket for Israel»).» (Mat.5,20.)

«Derfor skal dere være fullkomne (etisk fullkomne), likesom deres
himmelske Fader er fullkommen (helt fullkommen).» (Mat.6,48.)

«døm ikke, for at dere ikke skal dømmes, for med den samme dom som
dere dømmer med, skal dere dømmes, og med det samme mål som dere
måler med, skal dere måles igjen.» (Mat.7,1-2.)

«Hvert tre som ikke bærer god frukt (holder loven), blir hugget ned og
kastet på ilden.» (Mat.7,19.)

«Selg det dere eier og gi almisse.» (Luk. 12,33.)
«Således kan da ingen være min disippel uten at han oppgir alt det han

eier.» (Luk. 14,33.)
«og de skal gå ut (den legemlige oppstandelsen). De som har gjort

godt (holdt loven) til livets oppstandelse. De som har gjort ondt (ikke
holdt loven) til dommens oppstandelse.» (Joh.5,29.)
«Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og

de sankes sammen og kastes på ilden.» (Joh. 15,6.)
«for vi har fått del med Kristus, såfremt vi holder vår første fulle viss

het fast inntil enden.» (Hebr.3,14.)
«Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse (den etiske helliggjørel

sen), for uten helliggjørelse skal ingen se Gud.» (Hebr. 12,14.)

«Dere ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro
alene.» (Jakob.2,24.)

«Mine barn! La ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdig
het (holder loven), er rettferdig, likesom han (Jesus) er rettferdig.»
(l.Joh.3,7.)

«Og den som holder hans bud, blir i ham og han i ham, og på dette
kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss.» (l.Joh.3,24.)

«Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære (den mes
sianske læren), han har ikke Gud. Den som BLIR 1 LÆREN, han har både
Faderen og Sønnen.» (2.Joh.9.)

«Kom derfor i hu hva du har falt ifra, og omvend deg og gjør de første
gjerninger, ellers kommer jeg over deg og vil flytte din lysestake fra dens
sted, viss du ikke omvender deg.» (Joh.Åp.2,5.)

«Jeg kommer snart. Hold fast på det du (den messianske menigheten i
Filadelfia), for at ingen skal ta din krone!» (Joh.Åp.3,11.)
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På samme måten som det ble stilt krav til jødene i vandringen som troende
i gammel-testamentlig tid, ble det også stilt krav til jødene i den messi
anske tiden i Israel. Denne tiden begynte med døperen Johannes og den
utviklet seg videre ved Jesu og aposdenes forkynnelse.

I den messianske tiden ble det stilt krav til jødene for at de kunne fa del
i «Riket for Israel», som var nær på Jesu tid. Dette kunne være krav både
som en forutsetning for frelsen og krav i vandringen.. «Og se, det kom en
til ham (Jesus) og sa: Mester! Hva GODT SKAL JEG GJØRE for å få
tidsalderlig liv (et liv i den messianske tidsalderen)? Men han sa til ham:
Hvorfor spør du meg om det gode ? Det er bare en som er god. Men vil du
gå inn til livet, da HOLD BUDENE!» (Mat. 19,16-17.)

«Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom
jeg har holdt min Faders bud og blitt i hans kjærlighet.» (Joh. 13,10.)

Den nåden, som kommer til uttrykk i de jødiske Skriftene, er BETIN
GET av at jødene holdt Jesu bud og forskrifter. Den, som ikke holdt den
messianske loven, fikk ikke del i Guds rike.

Jesu utvidelse av Moseloven hører ikke med dl frelsegrunnlaget for den
knstne menigheten. Det kom EN NY TID med Paulus. I den nye tidspe
rioden, som vi kaller for den fiie nådens tidsperiode, er vi frelst av nåde ved
tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.) Den jødiske loven er tatt bort som grunn
lag for frelsen. Vi er ikke forpliktet på jødenes lov. Jesus tok bort og satte
den jødiske loven til side for den kristne menigheten på Golgata, «i det
han (Jesus) ved sitt kjød (Jesu død på korset) AVSKAFFET DEN LOV
som kom med bud (de 10 bud) og forskrifter (forskriftene i Moseloven),
for at han ved seg selv kunne skape de to (jøder og hedninger) til et nytt
menneske (den kristne forsamlingen), i det han gjorde fred.» (Ef.2,15.)

«og utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud (de 10
bud), det som gikk oss imot, og det TOK HAN BORT i det han naglet
det til korset.» (Kol.2,14.)

Dette betyr ikke at vi ikke har lover og regler for den kristne menighe
ten. Paulus gav oss ca. 400 formaninger i sine brev. De hører ikke med til
selve frelsesgrunnlaget, men de hører med til den troendes vandring. Vi er
frelst- ikke på grunn av gjerninger- men de gode gjerningene er en natur
lig følge av at vi er frelst. Vi er frelst for å gjøre gode gjerninger. «For vi er
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hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt
ferdige, at vi skulle vandre i dem.» (Ef.2,10.)

Paulus sin lære om den frie nåden og den kristne menighets forhold
til loven ble tatt opp på apostelmøtet i Jerusalem i året 50. Der ble det
bestemt at HEDNINGENE IKKE SKULLE HOLDE MOSELOVEN.

Den gjaldt ikke for dem. (Ap.gj.l5.)> inen den gjaldt fortsatt for jødene

Det var ikke noe i veien med Moseloven. Den var både god, hellig og rett
ferdig (Rom.7,12), men da ingen av jødene kunne oppfylle den til egen
frelse, innførte Gud en ny og bedre pakt, og det var den nye pakten i Jesu
blod. «For hadde hin første (Moseloven) vært ulastelig, da var det ikke
søkt rom for en annen. Det er jo lastende ord han taler til dem (jødene)
når han sier: Se, de dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette EN NY
PAKT med Israels hus og med Judas hus.» (Hebr.8,7-8.)

Frelsespantet i den nye pakten i Jesu blod er Den Hellige Ånd. Den
skulle bevirke at jødene kunne oppfylle de nye krav, som Jesus stilte til
dem. «Min And vil jeg gi inneni dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine
bud og holder mine lover og gjør etter dem.» (Esek.36,27.)

På samme måten som Moseloven stod i frelsens tjeneste i den gamle pakts
tid, stod også Jesu nye og skjerpede lov i frelsens tjeneste for jødene i den
messianske forsamlingen. «For Moses skriver av rettferdigheten av loven:
Det menneske, som gjør disse ting (holder loven), skal leve ved dem.»
(Rom. 10,5.)

«men loven har ikke noe med troen (Paulus sin lære) å gjøre, men:
Den som gjør det (oppfyller Jesu bud) skal leve ved det.» (GaL3,12.)

Det er HELT FEIL å hevde at loven ikke er et EVANGELIUM (godt
budskap), for det er den. Den som oppfylte den etiske delen av loven,
skulle i forlengelse av dette fa del i frelsen. Det var ingen frelse for jødene
i den messianske forsamlingen verken før Jesus, under Jesu liv eller helt til
templets ødeleggelse i år 70 uten at jødene måtte oppfylle Jesu nye lov.

Brevet til Hebreerne hevder også at Moseloven er et evangelium. «For
det GLADE BUDSKAP er og forkynt for oss (den messianske forsam
lingen), likesom for hine (jødene i gammel-testamentlig tid), men ordet
som de hørte, ble dem til ingen nytte, fordi de ikke ved troen var smeltet
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sammen med dem (de messianske jødene i gammel-testamentlig tid) som
hørte det.» (Hebr.4,2.)

I tillegg til at jødene måtte holde loven i vandringen som troende, måt
te de også komme til tro på Jesus som jødenes frelser og Messias. De mes
sianske jødene greidde det, men mange av jødene greidde det ikke, for de
mente at de kunne oppfylle loven til egen frelse, men det går ikke. «Hva
skal vi da si: At hedninger, som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdig
het, men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettfer
dighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke
søkte den ved tro, men ved gjerninger, for de støtte an mot snublesteinen,
som skrevet er: Se, jeg le^er i Sion en snublestein og en anstøtsklippe.
Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» (Rom.9,30-33.)
De av jødene, som ønsket å få del i «Riket for Israel», måtte under

legge seg både Jesu krav og Guds nåde.

Når vi leser de jødiske Skriftene i N.T., ser vi at syndenes forlatelse og
medlemskapet i Guds Rike ikke er basert på den frie nåden, men det er
basert på den betingede nåden og troen på Jesus. Ordet «DERSOM»,
som gir uttrykk for betingelse, vil derfor være et nøkkelord i den messian
ske forkynnelsen. «For jeg sier dere: DERSOM deres rettferdighet (eller
allmissegivning) ikke overgår de skrifdærdes og fåriseemes, kommer dere
på ingen måte inn i Guds rike.» (Mat.5,10.)

«For DERSOM dere forlater menneskene deres overtredelser, da skal
deres Fader også forlate dere, men DERSOM dere ikke forlater mennes
kene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Fader forlate deres over
tredelser.» (Mat. 6,14-15.)
«DERSOM dere blir i meg, og mine ord (Jesu bud) blir i dere, da bed

om hva dere vil, og dere skal få det.» (Joh.15,7.)
«DERSOM dere holder mine bud (loven), da blir dere i min kjær

lighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blitt i hans kjærlighet.»
(Joh.15,10.)

«for DERSOM du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i
ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst.»
(Rom. 10,9.) (Dette Skrifr-ordet er sagt til den messianske forsamlingen
og ikke til den kristne menigheten. Brevet til Romerne, kapittel 10 om
handler jødene på Paulus sin tid.)
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«DERSOM vi bekjenner våre synder, er han trefase og rettferdig, så
han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» (l.Joh,l,9.)

Paulus brukte også ordet «DERSOM» i sin forkynnelse, men det lå ikke
noen betingelse eller krav i det. «Men DERSOM hans Ånd, som opp
vakte Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppvakte Kristus fra
de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin And, som bor i
dere.» (Rom.8,19.)

«Derfor, DERSOM noen er i Kristus, da er han (hører med til) en ny
skapning (den kristne menigheten, det gamle (den messianske jødedom
men) er forganget, se alt er blitt nytt (den paulinske læren.) (2.Kor.5,17.)

Det kom en helt ny tid med Paulus. Han kom med et HELT NYTT
FRELSESPRINSIPP i forhold til den messianske jødedommen, og det
var at medlemmene i den kristne menigheten ble frelst av nåde alene uten
oppfyllelse av bud og påbud. Dette budskapet blir betegnet som en HEM
MELIGHET, som ikke hadde blitt åpenbart før enn ved Paulus sin for
kynnelse. (Ef. 1-3.)

I den nye tidsperioden blir jøder og hedninger satt på lik linje. Jødene
har ingen forrett til Guds rike slik som de hadde i Rikets forkynnelse. «For
han er vår fred, han som gjorde de to (jøder og hedninger) til ett og nedrev
gjerdets skilleve^, fiendskapet, i det han ved sitt legeme AVSKAFFET
den lov som kom med bud (DE 10 BUD) og forskrifter (forskriftene i
Moseloven), for at han ved seg selv kunne skape de to (jøder og hednin
ger) til et nytt menneske (den kristne forsamlingen), i det han gjorde fred
og forlike dem begge i ett legeme (den kristne menigheten) med Gud ved
korset, i det han gjorde fred.» (Ef.2,14-15.)

Det er på bakgrunn av den nye pakten i Jesu blod og på grunn av lovens
utilstrekkelighet til å frelse jødene, at Paulus kom med en del NEGATIVE
UTSAGN om loven. Han hadde selv prøvd å holde den til egen frelse,
men det gikk ikke. 1 stedet for å gi liv, førte den til at han døde i åndelige
betydning. «Jeg levde en tid uten lov, men da budet (loven) kom (begynte
å virke), ble synden levende igjen. Jeg derimot døde (døde i åndelig for
stand), og budet (loven) som var til liv (skulle gi liv), det ble funnet å være
meg til død, for synden tok anledning (benyttet seg av) budet og dåret
(bedrog) og drepte meg ved det.» (Rom.7,9-11.)
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«som (Jesus) gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke
for bokstav (Moseloven), men for Ånd, for bokstaven slår i hjel (fører til
åndelig død), men Anden gjør levende. Dersom da dødens tjeneste (Mo
seloven kunne ikke frelse noen), som med bokstaver var innbulet i stei
ner (de 10 bud) fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på
Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, hvor skal da ikke
Andens tjeneste enn mer være i herlighet.» (2.Kor.3,6-8.)

«Kristus kjøpte oss (både jøder og hedninger) fri fira lovens forban
nelse, i det han ble en forbannelse for oss- for det er skrevet: Forbannet er
hver den som henger på et tre.» (Gal.3,13.)

Vi, som er kommet til tro på Jesus, har en DOBBELT ANDELIG NA
TUR. Det er det nye livet, som er perfekt, og det er den gamle naturen
(kjødet), som aldri blir perfekt, men i og med at vi er død sammen med Je
sus, så kan ikke kjødet og de onde gjerningene, som vi gjør, forhindre at vi
er frelst. Den onde naturen, som vi har, kan ikke forbedres, men vi kan ha
seier over den synden som er i vårt kjød. Dette kaller vi for helli^jørelsen,
og den angår både ånd, sjel og legeme. «Men han selv, fredens Gud, hellige
dere helt gjennom, og gid deres ånd, sjel og legeme må bevares fullkomne,
ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme.» (l.Tess. 5,23.)

Når vi gjør synd i kjødet, er det ikke lenger VI som gjør det (for vi er
en ny skapning), men det er DEN SYNDEN som bor i oss. «men NA er
det ikke mere jeg som gjør det (synder), men synden som bor i meg (i mitt
kjød).» (Rom.7,17.)

Dette sa ikke Paulus for å avskrive seg ansvaret for den synden som var
i hans kjød, men det var en naturlig konsekvens av at han var død sammen
med Jesus og hadde oppstått til et nytt liv.

Vi, som er død sammen med Jesus, er død fira følgende ting og for
hold:

a. Vi er DØD FRA SYNDEN. «Hva skal vi da si? Skal vi holde

ved i synden, for at nåden skal bli større? Langt derifra (det må
ikke skje). Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå
leve i den (det er en umulighet)?» (Rom.6,1-2.)

b. Vi er DØD FRA MOSELOVEN (og hvilken som helst annen
lov). «Derfor, mine brødre, døde også dere fira loven ved Kristi
legeme (Jesu forsoning), for at dere skulle høre en annen (Je-

372



Kapittel 39 - Lovens betydning og funksjon

sus) til, ham som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt
for Gud.» (Rom.7,4.)

C« Vi er DØD FRA KJØDET. «Da vi jo vet dette at vårt gamle
menneske (kjødet) ble korsfestet med ham for at syndelegemet
(kjødet) skulle bli til intet, så vi ikke mer skal tjene synden.»
(Rom.6,6.)

d. Vi er DØD FRA VERDEN. «Men det være langt fra meg å
rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors, for ved det er ver
den blitt korsfestet for meg og jeg for verden.» (Gal. 14.)

e. Vi er DØD FRA VERDENS BARNELÆRDOM. Det er de

forskjellige filosofiske og religiøse systemer som verden byr på.
Det er ikke frelse i dem. «Er dere avdød med Kristus fra ver

dens barnelærdom, hvorfor gir de dere da, som om dere levde i
verden, slike bud:» (Kol.2,20.)

Den, som er kommet til tro på Jesus i inneværende tidshusholdning, er
SIKRET FRELSEN. Vi er allerede her og nå satt inn i himmelen i Jesus
Kristus (Ef,2,6.). Den synden, som vi gjør i kjødet, har ingen ting med frel
sens sikkerhet å gjøre, men den teller med når nådelønnen skal utbetales,
«om ens verk brenner opp, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli
frelst, dog således som gjennom ild.» (l.Kor.3,15.)

Vi må skille mellom den POSISJONEN som vi har i Kristus, og den STA
TUSEN som vi har i vårt kristenliv. Den første er god mens den andre kan
være god, mindre god eller til og med dårlig.

Dette kan ikke gjentaes for ofte, for det er på dette punktet at store
deler av forkynnelsen tar feil. Den hevder at rettferdiggjørelsen baserer seg
på Jesu forsoning, men at gjerningene kan influere på vår endelige frelse.
Dette er galt. Det rette synet er at gjerningene ikke har noen som helst be
tydning for vår frelse. Den er sikret en gang for alle troende, men det å leve
et dårlig kristenliv er ikke i samsvar med det nye livet som vi har fått.

Den, som er en gjenfødt kristen, kan ikke falle ut av Guds frelsende og
bevarende nåde, men han kan fålle ut av den helli^jørende og voksende
nåden. (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære. Kapittel: De
forskjellige typer nåde. Se også min bok: Jødedom og Kristendom. Jesus
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og Paulus. Kapitlene: En gjenfødt kristen kan ikke falle ut av nåden og
Den frie nåden.)

Den messianske menigheten var også avdød fra synden, Moseloven, kjø
det, verden og verdens barnelærdom. Dette var tatt bort ved Jesu forso
ning. «Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal
avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved viss sår vi har fått
legedom.» (l.Pet.2,24.)

«og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for
hele verdens.» (1 .Joh.2,2.)

Rettferdiggjørelsen er lik for de to menighetstypene, men i og med Jesu
nye og utvidede lov gjaldt i vandringen for de troende, så telte også vand
ringen med for frelsens utfall for den messianske menigheten. Vi må ikke
blande sammen de to menighetstypene som er beskrevet i N.T. Her er det
TO FORSKJELLIGE PROGRAM som er beskrevet. Det er RIKETS
PROGRAM og DEN KRISTNE MENIGHETS PROGRAM. I det
første er frelsen avhengig av vandringen som troende, mens i det andre er
frelsens sikret.

Når man blander sammen disse to programmene og trekker det jødis
ke programmet inn i den kristne menighets program, så far det følgende
uheldige konsekvenser:

a. Man blir usikker på sin egen frelse.

b. Man forstår ikke den kristne menighets egenart.

C. Man forstår ikke den messianske menighetens egenart.

d. Man blandet sammen vår posisjon i Kristus og vår status som
kristne.

Den kristne menigheten er frelst av nåde ved tro UTEN GJERNINGER.
Den messianske menigheten er frelst av nåde ved tro PLUSS GJERNIN
GER.

Vi har mange utsagn i de jødiske Skriftene som forteller oss, at den tro
ende kan falle ut av Guds frelsende og bevarende nåde. «men Kristus som
Sønn over hans hus (den messianske menigheten) og hans hus er vi, så-
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fremt (betingelse) vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av,
fast inntil enden.» (Hebr.3,6.)

«Se til, brødre, at det ikke i noen av dere (de troende) har et ondt, van
tro hjerte, så han faller fra den levende Gud, for vi har fått del med Kris
tus, såfremt (betingelse) vi holder vår første fulle visshet fast inntil eden.»
(Hebr.3,12-13.)

«For det er umulig at de som engang har blitt opplyst og har smakt den
himmelske gave og fått del i Den hellige Ånd og har smakt Guds gode ord
og den kommende verdens krefter (l^ets krefter), og så faller fra, atter
kan fornyes til omvendelse, da de på ny korsfester Guds Sønn for seg og
gjør ham til spott.» (Hebr.6,4-6.) (Se også Hebr. 10,24-31.)

«men den rettferdige, ved tro skal han leve, og dersom han unndrar
seg, har min sjel ikke lyst til ham. Men vi er ikke av de som unndrar seg til
fortapelse. Vi er av de som tror til sjelens frelse.» (Hebr.10,38-39.)

«Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse
skal ingen se Gud.» (Hebr. 12,14.)

«Ekteskapet være i akt og ære hos alle, og ektesengen usmittet, for ek
teskapsbrytere skal Gud dømme.» (Hebr. 13,4.)

«For dommen (Guds dom) skal være ubarmhjertig mot dem som ikke
har gjort barmhjertighet (gjerning), men barmhjertigheten roser seg mot
dommen.» (Jak.2,13.)

«Derfor, brødre, legg enn mer vekt å gjøre (gjerning) deres kall og ut
velgelse fast! For når dere gjør (gjerning) disse ting, da skal dere ingen
lunde snuble.» (2.Pet.l,10.)

«For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre
og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar seg fånge av den og ligger
under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første. For det
var bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de
kjente den og så vendte seg bort fra det hellige bud som var overgitt dem.»
(2.Pet.2,20-21.)

«Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom
derfor i hu hva du er falt fra, og omvend deg og gjør de første gjerninger,
ellers kommer jeg over deg og vil flytte din lysestake fra dens sted, dersom
du ikke omvender deg.» (Joh.Åp.2,4-5.)

«Bli våken, og styrk (gjemii^) det annet, som var på vei dl å dø)> for
jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i
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hu hvorledes du har lært og hørt, og ta vare på det og omvend deg! Dersom
du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hva stund
jeg kommer over deg.» (Joh.Åp.3,2-3.)

Vi vet at Jesus er død for all verdens synd, men til tross for det så operer
den messianske jødedommen med to typer av synd, og det er:

a. Synd som kan bli tilgitt og

b» Synd som ikke kan bli tilgitt. «Dersom noen ser sin bror gjøre
EN SYND SOM IKKE ER TIL DØDEN, da skal han bede,
og han skal gi ham liv- jeg mener dem som ikke synder til dø
den. Det er SYND TIL DØDEN. Det er ikke om den jeg sier,
at han skal bede. Enhver urettferdighet er synd, og der er synd
som ikke er til døden.» (l.Joh.,5,16-17.)

I den messianske jødedommen var følgende synder synd til døden:

a. Bespottelse mot Den Hellige Ånd. (Mat. 12,31.)

b. Det forholdet at de troende jøder ikke holdt Herrens bud.
(Joh.15,10.)

C. Det forholdet at de troende jødene gikk over til den rabbinske
jødedommen eller over til hedenskapet. (Hebr. 6,4-6.)

Paulus opererer ikke med to typer synd overfor de troende. Den som er
gjenfødt og frelst, er sikret frelsen, «og dem som han RETTFERDIG
GJORDE, dem har han også HERLIGGJORT.» (Rom.8,30.) (Den ti
den, som her er brukt på gresk, er på gresk «aorist». Den beskriver en
hendelse som ER AVSLUTTET I FORTIDEN, og som skjedde plutselig.
Det skjedde SAMTIDIG at vi både ble rettferdi^jort og herli^jort.)

Den kristne menigheten er utvalgt fra FØR VERDENS GRUNNVOLL
ble lagt (Ef. 1,4.), men den messianske menigheten ble utvalgt FRA VER
DENS GRUNNVOLL BLE LAGT (Mat.25,34.). Utvelgelsens grunnlag
er forskjellig for de to menighetstypene. Den kristne menigheten er ut
valgt på grunn av TROEN ÅLENE mens den messianske menigheten er
utvalg på grunnlag av TRO PLUSS GJERNINGER.
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Kapittel 39 - Lovens betydning og funksjon

De som er utvalgt til å arve frelsen i den kristne menigheten har derfor
en ABSOLUTT UTVELGELSE. De som er utvalgt fra den messianske
menigheten til å arve frelsen har en BETINGET UTVELGELSE.

I den kristne menigheten er det en UMULIGHET å falle fra TROEN
og FRELSEN. I den messianske menigheten er det en MULIGHET å
faUe fra TROEN og FRELSEN.

Når vi sammenligner utsagn fra de jødiske Skriftene med Paulus sine ut
sagn i hans brev om frelsens basis og sikkerhet, ser vi at det er TO FOR
SKJELLIGE FRELSESPROGRAM, som er beskrevet i N.T. Kirken og de
kristne organisasjonene ser og forstår ikke dette. Deres budskap blir derfor
uklart og galt. De liker heller å predike om FRELSENS USIKKERHET
enn om FRELSENS SIKKERHET.

Den kristne menigheten er en 2000- årigparantes i Guds planer med jø
dene. Jødene er fortsatt Guds folk, men på grunn av vantro er de blitt satt
til side i snart 2000 år. Etter den kristne menighets bortrykkelse vil jødene
igjen komme inn som Guds folk. De skal da være Guds konger og prester
på jorden i «1000 års-riket».

I «Riket for Israel» vil også Jesu og apostlenes lære komme tilbake
igjen. Frelsen i denne tiden vil være basert på troen på Jesu forsoning og
overholdelse av Jesu nye lov. På samme måten som den kristne forsamlin
gen er en parantes i Guds planer med Israel, vil også den paulinske forkyn
nelsen om den frie nåden være en parantes i frelseshistorien. Den jødiske
loven, som er satt til side eller opphevet i inneværende tidshusholdning, vil
komme tilbake igjen i Rikets tid. Den som ikke vil underordne seg Rikets
lover og Jesus som kongen i Riket, far ikke del i frelsen og i Riket.

Tingvoll den 2-9-07 og den 26-9-07
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 40

Den rette fortolkningen
av Brevet til Romerne 11,16-27

jet er flere fortolkinger av Brevet til Romerne 11,16-27.1 denne artik-
'kelen skal vi gi den RETTE FORTOLKNINGEN av det som står i

dette Skriftavsnittet.

I kapittel 9 beskrev Paulus Guds forhold til Israel i fortiden.
I kapittel 10 beskrev Paulus Guds forhold til Israel i samtiden.
I kapittel 11 beskrev Paulus Guds forhold til Israel i framtiden. Vi un

derstreker at det er ISRAEL og JØDENE SOM ER I FOKUS i Brevet til
Romerne 11,16-27.

Vi vil sette opp fortolkningen i punkter:
1. «Men er FØRSTEGRØDEN hellig, da er DEIGEN det også, og

er ROTEN hellig, da er GREINENE det også. Om nå allikevel
noen av greinene (Juda stamme) ble avbrutt, og du (Efraim), som
var en VILL OLJEKVIST, ble innpodet iblant dem (Juda) og fikk
del med dem i oljetreets rot og fedme, da ros deg ikke mot greinene
(Juda), men viss du roser deg, så er det dog ikke du som bærer ro
ten, men roten som bærer deg.» (Rom. 11,16-18.)

Vi skal i det følgende beskrive de enkelte bestanddelene av det gode
jødiske oljetreet og se hva de representerer:

a. « Førstegrøden » er «patriarkene Abraham, Isak og Jakob ».

b» «Deigen » er « de messianske etterfølgerne av patriarkene ».

C. «Roten» er «Jesus».
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d. d) « Greinene» og selve «stammen av oljetreet» er «Sydri-
ket» eller «Juda», for det var «Juda» som tok vare på Guds
tjenesten i templet etter Efraims fall.

e. e) « Oljetreets fedme » er bilde på « frelsen » og på « det tidsal-
derlige livet», som er «et liv i «Riket for Israel».

f. f) «Sevjen», som går ut til greinene og gir dem liv, er et bilde
på «Den Hellige Ånd».

2. Etter kong Salomos styre i Israel skilte stammene lag. Juda, Benja
min stamme og en del av levittene fortsatte Guds-tjenesten i tem
plet i Jerusalem. De to stammene ble kalt for «Sydriket», for de
bodde syd i Israel.
De øvrige 10 stammene forlot Guds-tjenesten i templet i Jeru

salem, og opprettet sin egen tilbedelse av falske guder i Samaria.
Disse 10 stammene ble kalt for «Nordriket». Et samlenavn på de
10 stammene er «Israel», «Efraim» eller «Jakob».

«Greinene» er IKKE DEN KRISTNE MENIGHET som er
koblet inn i det gode jødiske oljetreet. Det er den vanlige oppfat
ningen av dette, men den er gal. «Greinene» representerer Juda.

Hvordan vet vi at «greinene» og selve «stammen» på dette ol
jetreet representerer Juda eller «Sørriket»? Jo, vi vet det av den
grunn at profeten Jeremias forteller oss det. «Et GRØNT OLJE-
TRE med fager frukt kalte Herren deg (Juda). Under stort og vel
dig bulder tenner han ild på det (dom), og DETS GREINER BRY
TES I STYKKER. Og Herren, hærskarenes Gud, som PLANTET
DEG, har talt ondt over deg (Juda), for den ondskaps skyld som
Israels hus («Nordriket») og Judas hus («Sydriket») har gjort, så
de (begge Israels hus) har vakt min harme ved å brenne røkelse for
Baal.» (Jer. 11,16-17.)

Det var ikke bare Efraim som dyrket fremmede guder og sviktet
Herren sin Gud. Etter en tid gjorde også Juda det samme. Det
«gode oljetreet», som i begynnelsen hadde tjent Herren på en rett
måte, falt også i synd og begynte å dyrke fremmede guder. Disse
greinene ble da brutt av sitt eget oljetre, og de fra Efraim som søkte
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templet i Jerusalem og Gudstjenesten der, ble koblet inn i det gode
oljetreet, som er et bilde på Juda.

Juda blir også kalt «de naturlige greinene», «for sparte ikke
Gud de naturlige greinene (Juda), da vil han heller ikke spare deg
(Efraim).» (Rom.11,21.)

Efraim blir også kalt for et oljetre, men det representerte ikke
noe godt oljetre. Dette treet var et «vilt oljetre» (Rom.l 1,24) som
hadde «ville kvister». (Rom. 11,17.)

3. Den kristne menighets forhold til Jesus er ikke beskrevet verken
som medlemmer av et «oljetre» eller som et «vintre» (Joh.15,1-
10.) eller som et «fikentre» (Mat.21,19.) Dette er beskrivelser
som angår Israel og jødene. Den kristne menighet er ikke koblet
inn i noen av disse «trærne». Vi er ikke uttatt som Guds barn i

forhold til jødenes løfter og pakter. Vi er uttatt til frelsen gjennom
Jesus Kristus og Jesu forsoningsverk på Golgata, «at dere på den
tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerskap («Riket
for Israel»), og fremmede for paktene med deres løfte- uten håp og
uten Gud i verden, men NÅ, I KRISTUS JESUS, er dere som for
dum var langt borte, KOMMET NÆR TIL VED JESU BLOD.»
(Ef.2,12-13.)

Den kristne menighet er ikke uttatt i henhold til løfter og pakter
som er gitt til jødene, men vi er uttatt i henhold til det løftet som
Gud gav Abraham at «... i deg skal alle jordens slekter velsignes.»
(l.Mos.12,3.)

Gjennom Jesu forsoningsverk er den kristne menigheten kom
met inn i en del av jødenes løfter og pakter- ikke i stedet for Israel,
men sammen med jødene. «(Ef.2,19.)

Ved siden av dette har den kristne menigheten fått sine egne løf
ter. (Dette skal vi ikke skrive om da dette ikke angår hovedproble-
matikken i denne artikkelen.)

4. At det «gode jødiske oljetreet» og «det jødiske vintreet» ikke
er bilder på den kristne menigheten, sees også av det forholdet at
DET KREVDES GJERNINGER, for å bli bevart i frelsen i begge
disse tilknytningene til Messias. Den, som ikke «holder seg til Guds
godhet» eller som ikke «holder Jesu bud», faller ut av nåden. «Så
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se da Guds godhet og strenghet: Strenghet er over dem som er falt
(en del av Juda), men over deg (en del av Efraim) er Guds godhet,
såfremt du holder deg til hans godhet, ellers SKAL OGSÅ DU
(Efraim) BLI AVHUGGET.» (Rom.11,22,)

«DERSOM dere (de messianske jødene) HOLDER MINE
BUD, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fa
ders bud og blir i hans kjærlighet.» (Joh. 15,10.)

Den kristne menigheten blir ikke bevart på grunn av gjerninger,
men den blir bevart på grunn av Guds nåde. Den, som først er kom
met til en levende tro på Jesus, kan ikke falle ut av nåden, for den
kristne menighet er «ikke under loven, men den er UNDER NÅ
DEN.» (Rom.é,4.)

Det er helt UFATTELIG for meg at det ikke er flere av de tro
ende, som ser at det er TO LINJER eller TO EVANGELIER, som
blir beskrevet i N.T. Disse evangeliene er:

a. Rikets evangelium og

b. Den kristne menighets evangelium.

I det første evangeliet er frelsen knyttet til nåde, tro og gjerninger.
I det andre evangeliet er frelsen knyttet til nåde og tro alene.

5. Da Jesus kom første gangen, kom han for å forsone hele verden med
Gud og opprette «Riket for Israel». Han opprettet den nye pakten
i Jesu blod med jødene, men på grunn av at jødene ikke tok imot
dette tilbudet, så ble både Riket og den fuUe gjennomføringen av
den nye pakten utsatt til hans gjenkomst. Dette hadde følgende
konsekvenser for både de messianske jødene og for Israel:

a. Riket ble utsatt, og vi fikk den kristne menigheten.

b. Jødene ble erobret av romerne i året 64.

C. I året 70 ble deler av Jerusalem ødelagt, templet ble brent ned,
og offertjenesten i templet opphørte.

d. Mange jøder ble drept, og en million jøder ble sendt ut i land
flyktigheten.
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e* Til tross for at den nye pakten i Jesu blod var opprettet, så for
kynte de messianske jødene innenfor rammene av Moseloven.
De deltok i ofringene i templet, og de forrettet vanndåpen til
syndenes forlatelse. (Ap.gj.2,38.)

Jesus selv levde under loven og forkynte loven. (Gal.4,4-5.) Etter
sin oppstandelse fira de døde, og etter at forsoningen var fullbyr
det, prekte han fortsatt loven, og befalte sine disipler om å «holde
alt det som han hadde befalt dem» og å døpe menneskene inn i
Jesu navn. (Mat.28,18-20.) Jesus hadde den SAMME FORXYN-
NELSEN før og etter Golgata, men etter Golgata kunne han in
kludere den nye pakten inn i den gamle forkynnelsen. Det gjorde
også apostlene.

De messianske jødene måtte forkynne det som Jesus hadde lært
dem. Mange av dem hadde problemer med å forstå at en nye tid
hadde kommet, og at de måtte inkludere den nye pakten i Jesu blod
i «de første grunnene i Guds ord.» (Hebr.5,12.) Paulus utfordret
de messianske jødene om at de måtte «gå forbi barnelærdonunen
om Kristus og SKRIDE FRAM MOT DET FULLKOMNE, som
er den nye pakten i Jesu blod.» (Hebr.6,1.)

«Barnelærdommen om Kristus» inneholdt følgende læremes
sige sannheter:

a. Omvendelse fra døde gjerninger.

b. Tro på Gud.

C. Lære om de forskjellige typer dåp (renselse),

d. Læren om håndspåle^else til overføring av kraft og velsignel
se.

e. Læren om de dødes oppstandelse.

f. Læren om tidsalderlig dom. (Hebr.6,1-2.)

Dette betyr ikke at disse punktene ikke skulle være i funksjon i den
messianske jødedommen, men det betyr at både jødene og de mes
sianske jødene skulle strekke seg mot DET FULLKOMNE, som
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var de nye pakten i Jesu blod og Jesus som den nye ypperstepres
ten.

6. De «greinene» av Juda, som bie avhugget av sitt eget oljetre på
grunn av vantro, skai bli innpodet igjen i sitte eget oijetre, når de
omvender seg tii Herren. Når dette skjedde med det viiie oijetreet,
som er Efiraim, så vii det enda mer skje med Juda, som av naturen
tilhører sitt eget oijetre. «Men hine (Juda) skal også bli innpodet,
såfremt de ikke holder ved i sin vantro, for Gud er mektig tii å inn
pode dem igjen. For bie du (Efiraim) avhugget av det oijetreet som
er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oijetre, hvor
meget mer skai de (Juda) da bli innpodet i sitt eget oijetre, disse
som av naturen hører det til.» (Rom.11,23-24.)

Dette skai skje i forbindelse med Jesu gjenkomst tii jødene. Da
skai heie Israel bli frelst.

(Det er også «messianske» grupperinger innenfor den kristne
kirken som lærer, at Efiraim er et uttrykk for de hedningene som
tror på Jesus i inneværende tidshushoidningen. De hevder at de 10
stammene, som ble spredt utover i heie verden på grunn av vantro
mot Gud, utviklet seg tii de europeiske nasjonene. Dette tror jeg er
gal teologi og en gal vurdering.

Når Jesus en gang i framtiden skai samle alle jøder tii Jerusalem
(Mat.24,31), så er det ikke de europeiske nasjonene han samler tii
Israel, men det er etterkommere av de 10 stammene som Gud har
holdt delvis skjult i verden, tii han henter dem hjem til «Riket for
Israel». «Og han skai sende ut sine engler med basunens veldige
røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra
himmelbryn til himmelbryn.» (Mat.24,31.) (Innholdet i Matteus
Evangeliet angår ikke kirkens tid, men det angår Israel. Se min bok:
«Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.»)

7. Forherdelsen er delvis kommet over Israel (både Juda og Efraim)
inntil «FYLDEN AV HEDNINGENE (Efraim) er kommet inn.
Etter at det er skjedd, skal «HELE ISRAEL BLI FRELST.»

«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal vær uvitende om denne
hemmelighet- for at dere ikke skal tykkes dere selv kloke- at for-
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herdelse delvis er kommet over Israel, inntil FYLDEN AV HED
NINGENE er kommet inn, og SÅLEDES SKAL HELE ISRAEL
(både Juda og Efraim) BLI FRELST, som skrevet er: Fra Sion skal
redningsmannen komme. Han skal bortrydde ugudelighet hos Ja
kob (Israel), og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt
(den nye pakt i Jesu blod) med dem.» (Rom. 11,25-27.)

Uttrykket «HEDNINGENES FYLDE» har ingen ting med den
kristne menigheten å gjøre. Den er bortrykket til Herren på den
tiden da Gud vil frelse jødene. Dette uttrykket er brukt bare to gan
ger i hele Bibelen, og det er i I.Mosebok 48,19 og Romerbrevet
11,25, og disse to Bibel-stedene har sammenheng med hverandre.

Dette uttrykket er på hebraisk «melo ha goyim», og det er i
Romerbrevet 11,25 oversatt med «hedningenes fylde».

8. Da Jakob skulle velsigne Josefs to sønner, som var Manasse og
Effaim, krysset han sine armer slik at de dannet et kors, og la sin
høyre hånd på Effaims hode enda han var yngste av de to. Josef
forsøkte å korrigere sin far, for Manasse, som var den eldste, skulle
ha den første og største velsignelsen, men Jakob ville ikke det. Han
sa følgende om forholdet mellom Manasse og Efraim: «Men hans
far (Jakob) ville ikke det, og han sa: Jeg vet det, min sønn (Josef).
Han (Manasse) skal og bli et folk. Han skal og bli stor, men enda
skal hans bror (Efraim) bli større enn ham, og HANS ÆTT SKAL
BLI TIL HEDNINGENES FYLDE. «(l.Mos.48,19.)

Begrepet «hedningenes fylde» har ingen ting med at den kristne
menigheten å gjøre. Vi er ikke koblet inn i det gode jødiske oljetre-
et som «greiner» på dette oljetreet. Begrepet betyr ganske enkelt
at i og med at Efraim sammen med hele «Nordriket» gikk over til
å tilbede de falske gudene, så ble de kalt for «HEDNINGER».
Begrepet «hedningenes fylde» betyr derfor at når det fiille tall av
Efraim omvender seg til Herren, da skal hele Israel (både Juda og
Efraim) bli frelst.

Når ordet «hedning» blir brukt i G.T., så blir det vanligvis brukt
som motsetning til Israel- altså de som ikke tilhører Israel, men vi
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har også et eksempel på at ordet «hedning» blir brukt om Israel.
«Og han (Gud) sa til meg (Esekiel): Menneskesønn! Jeg sender
deg til Israels barn, til HEDNINGER, opprørerne, som har gjort
opprør mot meg. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt
til den dag i dag.» (Esek.2,3.)

Ellers så vet vi at profeten Hoseas kalte de 10 stammene for
«Lo-Ammi», som betyr «IKKE MITT FOLK». «Og han sa:
Kall ham Lo-Ammi! For dere er ikke mitt folk, og jeg vil ikke til
høre dere.» (Hos. 1,9.)

9. Det som skjer i Israel i dag, er at stadig flere av de jødene, som til
hører Efraim, kommer tilbake til Israel. Når det fulle tallet av disse
er kommet tilbake til Israel, skal hele Israel bli frelst. Det er i landet
Israel at Gud skal frelse den samlede rest av Israel. Det skal ikke skje
ute i landflyktigheten.

(Se Ragnar Hastings dobbeltkronikk i avisa «Dagen» den 20
og 22 januar dette året hvor han har skrevet om begrepet «hednin
genes fylde» og forholdet mellom Israel og den kristne menighet.
Det står mye bra og riktig der.)

Han skriver følgende om begrepet «hedningenes fylde»:
«Hedningenes fylde» viser til Efraim, de såkalte tapte stammene
av Israels folk.»

Se også hva Restoration Scriptures. Study Bible. skriver om dette
i gjennomgåelsen av I.Mosebok 48,19 og Romerbrevet 11,25.)

Tingvoll den 29.01.2007og den 02.06.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 41

«Himlenes rike» er ikke det samme

som «Guds himmel»

Pa Jesus kom første gangen, hadde han to oppdrag,
og det var:

a. Han skulle forsone all verdens synd. «og han er en soning for
våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.»
(l.Joh.2,2.)

b. Han skulle opprette «Riket for Israel».« Da de nå var kommet
sammen, spurte de ham: Herre! Gjenreiser du på den tid (ved
Den Hellige Ånds komme) «Riket for Israel» ?» (Ap.gj.1,6.)

Selve uttrykket «Riket for Israel» er det samme som «Davidriket», som
ofte er omtalt i Tanach. Det er en viktig del av bibelsk profeti. Det er det
samme som «Himlenes Rike» eller «1000 års-riket». Det var dette Riket

den gammeltestamentlige profeti peker framover imot med sine mange
utsagn. «Så skal herredømmet bli stort og freden uten ende over Davids
trone og over hans kongerike. Det skal bli støttet og oppholdt ved rett og
rettferdighet fra nå av og i tidsalderen. Herrens, hærskarenes Guds nid
kjærhet, skal gjøre det.» (Es.9,7.)

Når Jesus kom første gangen, var tiden kommet så langt i frelseshistorien at
dette Riket kunne ha blitt opprettet. Kongen var kommet og forsoningen
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stod foran sin gjennomførelse. Både døperen Johannes ogjesus underviste
om dette Riket. «Men fra døperen Johannes sine dager inntil nå, trenger
de seg med makt inn i Himlenes Rike, og de som trenger seg inn, river det
til seg.» (Mat. 11,12.)

«Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra den tid forkyn
nes EVANGELIET OM GUDS RIKE, og enhver trenger seg inn i det
med makt.» (Luk. 16,16.)

Dette Riket, som både døperen Johannes, Jesus og aposdene forkynte, var
et JORDISK RIKE. Det hører med til tidsperiodene. Det skulle etableres
i tiden. I sitt innerste vesen var dette Riket Guds Rike, men på grunn av at
jødene ikke ville ta imot Jesus som deres konge og Messias, så ble det ET
DELT RIKE- der noen av medlemmene var vantroe, mens andre var tro
ende. Det skulle være en dom både i forkant og i etterkant av etableringen
av dette Riket. Dette er DEN HEMMELIGE SIDEN ved dette Riket. Det

er det samme som GUDS RIKETS HEMMELIGHETER. (Mat.13,11.)

I de 7 lignelsene i Matteus 13 viste Jesus oss hvordan dette Riket var opp
bygd og fungerte.

Jesus tok fram følgende forhold ved dette Riket:

a* Dette Riket var å ligne med en såmann (Jesus) som gikk ut for
å så. Noe av det som han sådde falt på veien, noe på hjertets
steingrunn, noe blant torner og noe i god jord. Det var det siste
jordsmonnet som gav vekst (frukt).» (Mat. 13,1-23.)

Det som Jesus sådde, var Rikets forkynnelse.

b. Dette Riket var å ligne med at en mann (Jesus) som sådde god
sæd (de messianske jødene) i sin åker, men det var også en an
nen mann (djevelen) som sådde dårlig sæd (djevelens barn) i
den samme åkeren. Disse to typer sæd skulle vokse sammen
inntil Jesu gjenkomst. Da skulle Jesus skille dem fra hverandre.
(Mat.l3,24-30 og 36-43.)

C. Dette Riket var å ligne med et sennepskorn som en mann (Je
sus) sådde i sin åker. Det ble til et stort tre hvor himmelens fu
gler (de onde åndsmakter) bygde sine reir. (Mat. 13,31-32.)
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Dette betyr at dette Riket skal få en stor utbredelse i endens tid, og at det
skal være et delt Rike. Jødene skal til og med inngå en pakt med Antikrist
i endens tid. (Dan.9,27.)

d. Dette Riket var likt med en surdeig (falsk lære) som en kvinne
(det vantroe Israel) blandet med rent mel, til det ble syret alt
sammen. Det betyr at en del av dette Riket skal bli gjennomsy
ret av synd og løgn. (Mat. 13,33.)

Dette går på Antikristens samarbeid med de vantro jødene
i endens tid.

e. Dette Riket var likt med en skatt (Israel) som var gjemt i en
åker (verden.) Gud solgte alt det som han eide (forsoningen)
og skjulte skatten i åkeren. (Mat. 13,44.)

f. Dette Riket var likt med en mann som søkte etter gode perler.
Da han fant en (de messianske jødene), solgte han alt det som
han eide, og kjøpte (forsoningen på Golgata) denne perlen.
(Mat.13,45-46.)

g. Dette Riket var å ligne med en not som ble kastet i havet og
samlet all slags Hsk. Da noten var blitt full, ble den dratt på
land. De gode fiskene (Guds barn) ble samlet sammen i kar
mens de dårlige fiskene ble kastet bort. Dette skal skje «ved
tidsalderens ende.»(Mat. 13,47-50.)

Ved Jesu gjenkomst skal han samle UT AV SITT RIKE alt det som volder
anstøt og kaste de vantroe i ildovnen (som er et bilde på «ildsjøen »), hvor det
skal være gråt og tenners gnissel. (Mat. 13,50.) Denne dommen skal finne sted
foran Jesu herlighetstrone i Jerusalem. (Mat. 25,1-46.) (Se min bok: Matteus
Evangeliet. Jesu Liv og Lære, hvor jeg skriver utfyllende om alt dette.)
Som alle andre faser i frelseshistorien vil dette Riket være perfekt i be

gynnelsen. Satan og de onde åndene er fengslet i avgrunnen, og Riket er
basert på fred, rett og rettferdig styre, men etter som tiden går, vil det opp
stå en verdensomspennende motstand mot Jesu styre. Dette vil føre til at
vantroe mennesker fra hele verden sammen med satan vil samle seg mot
Jerusalem og gå til et siste angrep på Guds by. (Joh.Åp.20,7-9.)
Vi presiserer nok en gang at det Riket, som Jesus forkynte, var et JORDISK
RIKE. Det var nært påJesus tid. Det kunne ha blitt opprettet, men på grunn
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av at flertallet av jødene ikke ville ta imot dette Riket, så ble det UTSATT til
et senere tidspunkt. Det som var nær, ble utsatt, og det som var UKJENT,
kom fram. Det nye, som kom fram, var KIRKENS TID, men dette har ikke
kirken forstått, for den baserer sin forkynnelse på de åndelige prinsippene
som angår «Riket for Israel». I sin forkynnelse fører kirken videre de ånde
lige prinsippene som døperen Johannes, Jesus ogaposdene forkynte, og den
forstår ikke at denne forkynnelsen ikke er for vår tidsperiode.

I tillegg til dette så blander også kirken de åndelige prinsippene, som
angår kirkens tid, inn i den messianske jødedommen. På denne måten blir
FORVIRRINGEN TOTAL. Kirkens lære blir derfor på en rekke punkter
en SAMMENBLANDING av den gamle og den nye tiden. Kirkens lære
er stort sett gal på de fleste områdene. Dette gjelder ikke bare den offisielle
statskirken og de lutherske organisasjonene, men det gjelder også de for
skjellige typer frimenigheter.

Døperen Johannes, Jesus og apostlene forkynte ikke at himmelen skulle
være de troendes siktemål og hjem. De underviste om «Riket for Israel»,
som er et jordisk Rike. Dette kan ikke understrekes nok. Når jødene ikke
engang forstod de jordiske sammenhenger med Riket, kunne ikke Jesus
undervise dem om de himmelske forhold. «Når jeg har sagt dere de jor
diske ting, og dere ikke tror, hvorledes skal dere da tro om jeg sier dere de
himmelske?» (Joh.3,12.)

I forbindelse med sin død og oppstandelse lovte Jesus de 12 aposdene sine
at han ville komme tilbake på himmelen og opprette « Riket for Israel». Det
te løftet var naturligvis gitt under den forutseming av at jødene anerkjente Je
sus som sin Messias og konge. Når Jesus underviste om «SIN FARS HUS»
i Johannes 14,1-3, så er ikke dette et uttrykk for himmelen, men det er et
uttrykk for «TEMPLET I JERUSALEM». «Deres hjerte forferdes ikke!
Tro på Gud og tro på meg! I MIN FARS HUS (templet i Jerusalem) er det
mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort (i dø
den, i oppstandelsen og i himmelfarten), for å forberede dere sted, og når jeg
er gått bort og beredt dere sted, KOMMER JEG IGJEN (Jesu gjenkomst)
og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» (Joh. 14,1 -3.)
Denne teksten angår ikke den kristne menighets bortrykkelse, som det
feilaktig blir hevdet, men den angår Jesu død, oppstandelse, himmelfart og
tilbakekomst til Jerusalem, for å opprette «Riket for Israel».
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Kapittel 41 - «Himlenes rike» er ikke det samme som «Guds himmel»

Hva som gjelder uttrykket «MIN FARS HUS», så går dette på «tem
plet i Jerusalem». Vi har to andre tekster i evangeliene som forklarer dette
uttrykket for oss. «Og han (Jesus) sa til dem (sin far og mor): Hvorfor
leter dere etter meg? Visste dere ikke at jeg måtte være i MIN FARS HUS
(som var templet i Jerusalem.)» (Luk.2,49.)

«og til duekremmerne sa han: Ta dette bort herfra! Gjør ikke MIN
FADERS HUS til en handelsbod.» (Joh.2,16.) (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 4. Kapittel: En beskrivelse av Johannes 14,1-6.)

Johannes 14,1 -3 er et spesielt løfte til de 12 apostlene om at de skulle få
sitte på 12 troner i templet i Jerusalem og dømme (styre) Israels 12 stam
mer, når Jesus kom tilbake. «Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg dere:
Dere som har fulgt meg, dere skal i gjenfødelsen (oppstandelsen), når
Menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, også sitte på 12 troner og
dømme Israels 12 stammer.» (Mat. 19,28.)

Før Jesus kunne komme tilbake og opprette «Riket for Israel», så var det
følgende som måtte skje:

a. Han måtte til himmelen for å få godkjent forsoningsverket av
sin Far. «Men da Kristus kom som en yppersteprest for de kom
mende goder, gikk han gjennom det større og fiillkomnere telt
(himmelen), som ikke er gjort med hender. Det er: Som ikke
er av denne skapningen og ikke med blod av bukker og kalver,
men med sitt eget blod en gang inn i helligdommen (himme
len) og fant en tidsalderlig forløsningen (forløsningen skjedde
i en bestemt tidsalder som skulle legge den åndelige basis for
«Riket for Israel».)» (Hebr.9,11-12.)

I forbindelse med sin himmelfart tok Jesus med seg alle de
frelste som var døde og innestengt i dødsriket. Han ville presen
tere for Faderen alle de som hadde trodd på Gud gjennom de
forrige tidsperioder. De var en gave som Jesus hadde fått av Gud.
«Derfor sier Skriften: Han for opp i det høye (Jesu himmelfart)
og bortførte fanger (fra dødsriket). Han gav menneskene gaver.
Men dette: Han for opp, hva er det uten at han først for ned til
jordens lavere deler? Han som for ned, er den samme som for opp
OVER ALLE HIMLER for å fylle de alle ting.» (Ef.4,8-10.)
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b* Han måtte sende Den Hellige Ånd til jødene. Dette var beviset
på at Faderen hadde godtatt Jesu forsoning, «ogjeg vil bede Fa
deren og han skal gi dere en annen (gr.allos, som betyr «annen
av den samme slag») talsmann, for at han skal være hos dere i
tidsalderen, sannhetens Ånd som verden ikke kan få, for den ser
ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir
hos dere og skal være i dere.» (Joh. 14,16-17.)

Dersom jødene hadde tatt imot Jesus etter hans oppstandelse og himmel
fart, hadde han kommet tilbake med det samme og opprettet Riket for
dem, men som vi vet, skjedde ikke det, «Jerusalem! Jerusalem! Du som
slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville
samle dine barn, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger!
Og dere ville ikke. Se, deres hus (templet) skal lates dere øde. For jeg sier
dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som
kommer i Herrens navn.» (Mat.23,37-39.)

Uttrykket «KONGESØNNENS BRYLLUP» angår heller ikke himme
len, som mange tror, men det angår «Riket for Israel». Denne lignelsen
finner vi Matteus 22,1-14. Det var en konge (Gud) som innbød jødene
og proselyttene til sin Sønns bryllup, men storparten av jødene ville ikke
komme. De fikk FLERE INNBYDELSER, men de ville likevel ikke kom
me. Til slutt gikk kongens tjenere ut til hedningene (proselyttene). Det
var mange som tok imot innbydelsen, og bryllupshuset ble fullt av gjester,
(v. 10.)

Denne lignelsen gir ikke uttrykk for en generell innbydelse inn i Guds
rike, men den gir uttrykk for Guds innbydelse til jøder og proselytter om å
få del i «Riket for Israel», som var nær på denne tiden. Innbydelsen angår
JORDISKE FORHOLD og IKKE HIMMELEN.

Jesus er brudgommen for den jødiske bruden. Kirken eller den kristne
menigheten er ikke bruden, som det blir hevdet i den vanlige fortolknin
gen, men den er JESU LEGEME.

Vi skal også være med når Jesus kommer tilbake til sitt bryllup, men
vi skal være blant GJESTENE. Vi skal ikke være i sentrum i den jordiske
fasen av Riket. Vi skal derimot ha overordnede oppgaver ut ifra det him
melske Jerusalem i Rikets tid.
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I sitt forhør for Pilatus sa Jesus til ham: «...MITT RIKE ER IKKE AV
DENNE VERDEN. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere
stridt for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men nå er mitt rike ikke
av denne verden.» (Joh. 18,36.)

Mange Bibelgranskere og forkynnere mener at dette utsagnet av Jesus
er et bevis på, at Guds rike ikke skal opprettes i denne verden. De har ikke
forstått at det Riket, som Jesus forkynte, var et Rike som skulle etableres i
denne verden og på denne jorden.

Jesu utsagn betyr at Jesu Rike, hvor han selv skulle være konge, ikke er
likt med de andre rikene i verden. Det skal etableres i denne verden, men

det har ikke de egenskapene som de andre rikene i verden har. De må opp
rettholdes med våpenmakt, men Jesu Rike skal opprettes gjennom fred.
Guds lov. Den Hellige Ånds kraft og et rettferdig styre.

Alle lignelser, fortellinger og læremessige sannheter i de 4 evangeliene, i før
ste del av Aposdenes Gjerninger, i Brevet til Hebreerne og i de jødiske Skrif
tene dreier seg om «Riket for Israel» og ikke om himmelske forhold, men i
og med at kirken, de lutherske organisasjonene og mange av frimenighetene
ikke skiller mellom det som Gud har sagt til og lovet jødene, og det som
Han har sagt til og lovet den kristne menigheten, så blir alle disse Skriftene
tatt til inntekt for den kristne menighets tid. Dette er MEGET GALT. De
angår Israel og jødene, og de angår jordiske og ikke himmelske forhold.

Det er Paulus sine brev som beskriver kirkens tid. Paulus fikk åpenbarin
gen om en NY TID. Han skulle ikke forkynne et jordiske rike, men han
skulle forkynne ET HIMMELSK RIKE, som var bygd på delvis ANDRE
PRINSIPPER en det jordiske riket. Mens det jordiske riket var bygd på
nåde og lovens gjerninger, var det nye riket bygd på NÅDEN ALENE i
henhold til Paulus sin NYE UNDERVISNING.

Dette ser ikke de aller fleste av teologene og forkynnerne. De ser ikke
at det er TO FORSKJELLIGE RIKER, som blir beskrevet i N.T., og at vi
har to FORSKJELLIGE EVANGELIER i N.T. Det er RIKETS EVAN
GELIUM og DEN KRISTNE MENIGHETS EVANGELIUM.

Jeg er SJOKKERT og DYPT RYSTET over det aller meste av for
kynnelsen i vår tid. Teologene og forkynnerne blander sammen RIKETS
FORKYNNELSE med HIMMELENS FORKYNNELSE til et blan-

dingsevangelium, som har tapt mye av sin kraft. Når både apostlene.
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profetene, evangelistene, hyrdene og lærerne i den kristne menigheten er
SMÅBARN I KRISTUS, hvor liten vokster blir det da ikke i menigheten
(E£4,ll-16.)

Dersom forkynnelsen hadde vært korrekt i vår tid, så hadde hver enkelt av
medlemmene av Jesu legeme vært GIGANTER i Guds rike, for da hadde
vi for lengst nådd fram til enhet i tro på Guds Sønn, i Igennskap til ham,
til manns modenhet og til aldersmålet for Kristi fylde (Ef.4,13.)> men slik
som den åndelige situasjonen er i det kristne legemet nå, så er den kristne
menigheten redusert til en ÅNDELIG FATTIG MENIGHET, som ver
ken kjenner til eller kan bruke sine rettigheter og den store åndelige kraf
ten og kapasiteten som den har.

Det som berger oss foran Jesu domstol i himmelen, er det forholdet at
vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.) Mange som har stått
i ledende stillinger, vil tape HELE NÅDELØNNEN foran Jesu domstol
i himmelen, for deres forkynnelse har vært gal, men de skal bli frelst- dog
således som gjennom ild. (l.Kor.3,10-15.)

Jeg vil ikke i denne artikkelen komme så meget inn på hvilke læremessige
forskjeller som det er mellom Rikets forkynnelse og den kristne menighets
forkynnelse, for det har jeg belyst i en rekke kapider tidligere i denne boka,
men jeg vil bare si kort:

a. Jesu forsoning er den samme for be^ læresystemene. Det er
den vi bygger begge trossystemene på.

b. Når det gjelder den messianske jødedommen, som angår «Ri
ket for Israel», så er ikke den jødiske loven opphevet for jødene
i vandringen som troende. Ved siden av selve gjenfødelsen så
krevdes det også riktige og gode gjerninger i vandringen. Frel
sen var dermed avhengig av om jødene vandret på en rett måte.

€• Når det gjelder den paulinske kristendomsforståelsen, så er ikke
frelsen gjort avhengig av gjerninger. Vi er frelst av nåde ved tro
uten gjerninger. (Ef.2,8-9.) Den som først er frelst, kan ikke
falle ut av nåden.

Når det gjelder disse to trossystemene, så angår den messianske jødedom
men «Riket for Israel», som er et jordiske rike med en åndelig dimensjon.
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Den paulinske kristendommen angår et himmelsk rike. Det sier seg derfor
selv at det som gir innpass til disse to forskjellige fasene av Guds rike, ikke
kan være det samme. Den som vil være medlem i et jordisk rike, må holde
loven, men den som vil være medlem i et himmelsk rike, må fortrøste seg
på NÅDEN ALENE, for ingen av oss greier å holde loven til egen frelse.

I den messianske jødedommen hører fortsatt lovens gjerninger med til
frelsesgrunnlaget. I den paulinske kristendomsforståelsen er loven tatt ut
som frelsegrunnlag. Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger.

I og med at den jødiske loven er falt ut som grunnlag for frelsen i vår tidspe
riode, vil dette ha som en konsekvens at de ca. 400 forskriftene, som Paulus
satte opp i sine brever, ikke er å betrakte som BUD, men de er gode kjørere
gler for den kristne menigheten. De er utfordringer til oss om at vi skal holde
dem. Dersom vi ikke gjør det, taper vi ikke frelsen, men vi taper nådelønnen.

Jødene derimot tapte frelsen i «Riket for Israel» dersom de ikke holdt
de 10 budene.

De aller fleste teologer og Bibellærere lærer at de 10 bud gjelder for den
kristne menigheten. Det er galt, for de 10 bud er en del av Moseloven. Den
må sees på som en ENHET, og den kan ikke deles opp i forskjellige deler.
Den som har brutt et bud, har brutt heie loven. (Jakob 2,10.)

Det forholdet at Paulus gjengav innholdet av de fleste av de 10 bud i
sine brev, se, det er en helt annen sak. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
5. Kapittel: De 10 budene er inntatt i Paulus undervisning med unntak av
sabbatsbudet og budet om gjengjeldelse i 3. og 4. ætteledd.)

Den kristne menigheten, som er Jesu legeme, har ikke fått løfter om å bli
medlemmer i «Riket for Israel», men vi har fått løfter om å få del i selve
himmelen. 1 Rikets tid skal vi være med på å styre verden ut ifra himmelen.
Det er himmelen som er vårt hjem og endelige bestemmelsessted. «Lovet
være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med ALL
ÅNDELIG VELSIGNELSE 1 HIMMELEN 1 KRISTUS.» (Ef.1,6.)

«...og har oppvakt oss med ham og satt oss med ham 1 HIMMELEN,
i Kristus Jesus.» (Ef.2,é.)

«Han som for ned, er den samme som for opp OVER ALLE HIM
LER, for å fylle de alle ting (i alle).» (Ef.4,10.)
«FOR VÅRT RIKE ER 1 HIMLENE, og derfra venter vi og den Her

re Jesus Kristus som frelser.» (Fil.3,20.)
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«...for det håps skyld som er gjemt for dere I HIMLENE, som dere
forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet.» (Kol.1,5.)

«Siden dere er oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der
Kristus sitter ved Guds høyre hånd.» (Kol.3,1.)

Det er først «i den nye himmelen og på den nye jorden» at Rikets frel-
sesforsamling og den kristne menighets hrelsesforsamling skal være samlet,
«...idet han kunngjorde oss sin viljes hemmeli^et, som etter sitt hie råd,
som han fattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde (ikke tidens
fylde) at han VILLE SAMLE ALT TIL ETT I KRISTUS. BÅDE DE
SOM ER I HIMLENE (den kristne menigheten) og DE SOM ER PÅ
JORDEN (den messianske forsamlingen.)» (Ef. 1,9-10.) (Se kapitelet:
Det er forskjell på «den nye himmel og den nye jord» og «himmelen».)

Dette li^er inn i fremtiden. Det er man^e ting som må hende, før det
te kan skje. Den kristne menighets bortrykkelse, trengselstiden og Rikets
periode ligger mellom denne framtidige husholdningen og den tiden som
vi lever i i dag.

Også Abraham så fram til denne framtidige tidshusholdningen som i
sin tid skulle erstatte «Riket for Israel», «for han ventet på den stad som
har de faste grunnvoller (Det Himmelske Jerusalem), og som Gud er ska
per ogby^mester til» (Hebr.l 1,10.)

Vi må lære oss å fordele Guds ord på en rett måte (Fil. 1,10 og2.Tim.2,15.)
Dersom vi ikke gjør det, vil vi komme til å blande sammen det som Gud
har sagt og lovet Lrael og jødene på den ene siden, og det som Gud har sj^
til og lovet den kristne menigheten på den andre siden. Det er akkurat det
som er blitt gjort i forholdet mellom Rikets tid og den kristne menighe
tens tid. Når vi blander sammen det læremessige innholdet i en tidsperiode
med det læremessige innholdet i en annen tidsperiode, mister Guds ord
sin kraft, og det har ikke den virkningen som det skal ha.

Dessuten: Det å ta ha jødene og Israel det som Gud har lovet dem, vil ikke
fare til noen velsignelse for den kristne kirken. Det vil føre til tap av nådelønn
for den troende og tap av det tidsalderlige livet for den som ikke tror, for den
som velsigner Abraham (Israel), den vil Gud velsigne. (l.Mos.12,3.)

Tingvoll den 04.04.07og den 04.06.07
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 42

2007 kan bli et viktig år
i bibelsk profeti

^allene har en viktig betydning i de bibelske tekstene. De angir ikke
bare tidsiengde, men de har også en symbolsk betydning. (Se min

bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2. Kapittel: Bibelens tallsymbolikk og mate
matiske mønster.)

Det er i juni i år 40 år siden Israel vant tilbake den gamle bydel av Je
rusalem, Judea og Samaria fram til elven Jordan, Golan-høydene og Ga
za-stripen fra de såkalte «palestin-araberne». Jødene vant tilbake disse
landområdene, som både Gud og det internasjonale samfunnet gjennom
Folkeforbundet hadde lovet jødene, i den såkalte «6 dagers-krigen». Den
varte fra 5.-10. juni i 1967.1 denne krigen stod jødene ovenfor 13 nasjo
ner som ønsket å uttrydde dem og innlemme staten Israel i det islamske
samfunnet, men Gud ville det annerledes. Han grep inn og gav jødene sei
er- nok en gang. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 1. Kapittel: «Messias
er høvdingen over Herrens hær.»)

Tallet 13 er heller ikke noe godt tall. Det står for «synd og opprør», og
er det noe som de arabiske statene står for, så er det synd mot Israels Gud
og opprør mot Guds planer med Israel og jødene.

40-tallet symboliserer « straff på grunn av synd » og «testing og prøving ».
40-tallet består av 4 tallet, som står for «verdens tall», og 10-tallet, som
står for «det hele og det frillkomne».
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Vi skal ta med noen eksempler der 40-tallet er brukt i Bibelen:

1 • Syndfloden varte i 40 dager. (l.Mos.7,4.)

2. Mose liv er oppdelt i 3 perioder på 40 år hver. Den første perioden
inneholdt hans liv fra fødselen og til han var på høyden av sin makt
som nestkommanderende i Egypt. (2.Mos.2,l-15.)

Den andre perioden inneholdt hans opphold i Midian. I den
tiden kjenner vi ikke særlig mye til hans liv. Han gjette småfeet for
sin svigerfar, Jetro, giftet seg med Sippora og fikk to sønner med
henne. (2.Mos.2,16-25.)
Den tredje perioden var fra hans møte med Gud i den brennen

de tornebusken i ørkenen (2.Mos.3,2-22.) og til han ledet Israelfol-
ket ut fra Egyptens land gjennom ørkenen i 40 år og nesten fram til
løftets land, men han fikk ikke komme inn i landet, for han hadde
vært ulydig to ganger mot Gud i ørkenen. Han døde på Nebo-^el-
let, men han fikk skue inn i landet før han døde. (2.Mos.4,l-5 og
5. Mos.34,12.)

3« Jødene måtte vandre i ørkenen i 40 år på grunn av synd og opprør
mot Herren. (4.Mos. 14,33.)

4. Gud overgav jødene til filisterne i 40 år. (Dom. 13,1.)

5. Profeten Esekiel måtte ligge på sin høyre side og bære Juda-folkets
misgjerning i 40 dager som symboliserte 40 år. (Esek.4,6.)

6. Jesus ble ført omkring i ørkenen i 40 dager av Den Hellige Ånd, for
å bli testet og prøvet av satan. Han vant denne prøven på en over
bevisende måte. Satan kom ingen vei med Jesus. (Mat.4,1-11.) (Se
min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære. Kapittel 4.)

7. Etter sin oppstandelse underviste Jesus sine aposder i 40 dager. Han
underviste om det som hadde med «Riket for Israel» å gjøre. (Ap.
gj-1.3.)

Den 10. juni i år blir det 40 år siden 6-dagerskrigen ble avsluttet. Vi kan
dermed dra den konklusjon at året 2007 vil bli et viktig år for det profe
tiske ordet og dets oppfyllelse. Vi vet ikke eksakt hva som skal hende, men
dette året står i testingens og dommens tegn. Vi kjenner det profetiske
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ordet. I det hele 1-3 av Bibelens utsagn gjelder det profetiske ordet. Det
profetiske ordet har den fordel framfor alt annet ord at det forteller oss,
det som skal skje i framtiden. (2.Pet, 1,19-21.) Dette gjelder særlig Israel
og dets nabostater, for det er Israel og Midt-Østen som er sentrum i den
bibelske profeti.

Etter som jeg ser det, vil dette året, som vi er inne i, stå både i testingens og
dommens tegn. Vi vet at Gud vil dømme verden. Gud vil også dømme sitt
folk, som er jødene.

Profeten Joel sier at Gud vil dømme hedningene på grunn av to for
hold, og det er:

a. Fordi de spredte jødene blant hedningene og

b. Fordi de delte Guds land. (Joel.3,7.)

Men det er ikke bare hedningene Gud vil dømme. Han vil også dømme
sitt eget folk. Det er følgende grunner til at det må skje:

1. Israel er full av avgudsdyrkelse. Mange jøder søker til New Age og
Østens mange religioner. Dette gjelder særlig de unge i Israel, og
grunnen til det er blant annet det forholdet at den ortodokse jøde
dommen ikke gir dem svar på deres mange religiøse spørsmål. Det
arrangeres hvert år store avgudsfestivaler i Israel, og mange jødiske
ungdommer drar hvert år til Østen, for å fa delta i Østens mysti
sisme og Østens falske religioner.

Dette er også en staff over det jødiske folket fordi det jødiske
folket ikke anerkjente Jesus fra Nasaret som deres Messias for snart
2000 år siden. Da Jesus kom første gangen, tilbød han jødene og
Israel at han ville opprette «Riket for Israel» for dem, men de ville
ikke ta imot dette tilbudet. Som straff for dette sendte Gud dem

ut i DEN STORE LANDFLYKTIGHETEN som varte fram til

slutten av forrige århundrede. Fra den tid begynte jødene på nytt
å innta sitt gamle land som til da hadde ligget i en dvale og bare
ventet på at jødene skulle komme hjem igjen og bygge opp landet.
Beretninger fra denne tiden forteller oss at det var et land, som var
sunket ned i stor fattigdom og vanskjøtsel, og hvor det bodde få
mennesker.
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Jødene ser heller ikke i dag at Jesus fra Nasaret er deres Messias, for
Gud har forherdet deres åndelige øyne, slik at de ikke kan se det.
De er elsket på grunn av fedrene, men de er fiender på grunn av
evangeliet om frelsen i Jesus Kristus. (Rom.l 1,28.)

Slik går det med alle som ikke vil ta imot Guds tilbud om frel
sen i Jesus Kristus. Etter hvert som tiden går, blir de mer og mer
fremmed for denne sannheten, og til slutt er mulighetene for frel
sen ikke aktuell lenger. Gud har stengt denne døra for alltid. Dette
kalles for «forherdelse».

Jødene er dermed et forbilde for resten av verden hva som gjel
der akkurat dette, men til tross for deres forherdelse mot Jesus, så el
sker fortsatt Gud dette folket. Han elsker dem på grunn av sin egen
del og på grunn av sin kjærlighet og løftene til fedrene. Han gav
dem EN NY START i 1948 da staten Israel ble opprettet på nytt.
Det var Gud som gjorde dette, og RN. var det redskapet som Han
brukte. Alle må bøye seg for Guds allmakt. «Kongens hjerte er som
bekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil.» (Ordsp.21,1.)

2* Mange av de ledende politikerne og andre fremtredende menn
i Israel er skandalisert på grunn av bestikkelser, korrupsjon og
seksskandaler. Det er stadig nye rettssaker mot ledende jødiske po
litikere for økonomiske misligheter. Til og med statsminister Ehud
Olmert er anklaget for bestikkelser.

Det er jødene STORE PROBLEM at jødene vil være som de
andre nasjonene. Mange jøder har opp igjennom historien ikke
brydde seg om at de er et UTVALGT FOLK, men de har prøvd
å skjule sin jødiske identitet ved å fornekte sin jødiske bakgrunn.
De har forsøkt å gjemme seg blant nasjonene og være lik nasjonene,
men Gud vil ikke tillate det, for folket er ikke som hedningenasjo-
nene. Gud har sin egen vei med dette folket- både på godt og på
ondt.

Til og med den falske profeten Bileam var klar over dette. Han ut
talte følgende om dette folket: «Hvorledes skal jeg forbanne den
Gud ikke forbanner? Hvorledes skal jeg tale ondt over den som
Herren ikke taler ondt over? For fra pellets tinde seg jeg ham (Mes
sias): Se, der er et folk som bor for seg selv, og BLANT HEDNIN-
GEFOLKENE REGNER DE SEG IKKE.» (4.Mos.23,8-9.)
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Guds planer med Israel og jødene er at de skal være et FOR
BILDE og et LYS for verden. «Jakobs hus! Kom la oss vandre i
Herrens lys.» (Es.2,5-)

«Stå opp. Bli lys! For ditt lys (Yeshuah) kommer, og Herrens
herlighet går opp over deg (Israel). Se, mørke dekker jorden (Israel)
og mulm folkene, men over deg (Israel) skal Herren oppgå, og over
deg skal hans herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal SØKE TIL
DITT LYS, og konger til den glans som er gått opp over deg.»
(Es.60,I-3.)

(Det har vakt stor bestyrtelse i Israel blant de ortodokse jødene
at den nå avdøde ortodokse rabbineren og kabbalisten. Rabbi Isak
Kaduri, har etterlatt seg et brev. Dette brevet kunne ikke bli åpnet
før enn ett år etter hans død. Han døde i september i 2005.1 det
brevet står det følgende om Messias: «Han vil løfte folket og bevise
at Hans Ord og Lov er holdbar. Hans navn vil være «Yeshua» eller
«Yehoshua». Dette navnet betyr «Herren er frelse», og det er det
hebraiske navnet på «Jesus», som på hebraisk er «Yeshuah ». (Se
Nyhetsbrev nr. 3 fra Exodus Nord.)

Israel og jødene er uttatt til å være Herrens tjenere i en mørk og
ugudelig verden, men store deler av folket er blitt til det motsatte,
og når folket gjør synd, blir landet ureint. Det må renskes, og det vil
Gud gjøre i den dommen som ligger foran.

Profeten Esaias, som levde fra 740-680 i Juda, gav en beskri
velse av folket og landet på sin tid. Begge delene var fiiU av synd og
urett. Den beskrivelsen, som han gav, passer også i dag. «Hvor den
er blitt til en horkvinne, den trofaste by (Jerusalem), som var full av
rett, hvor rettferd hadde hjemme, og nå- mordere. Ditt sølv er blitt
til slagger, din vin blandet opp med vann, dine førere er opprørere
og tyvers stallbrødre. Enhver av dem elsker bestikkelse og jager etter
gaver. Den farløse hjelper de ikke til sin rett, og enkens sak tar de seg
ikke av.» (Es. 1,21-23.) (Les hele kapittel 1.)

Til tross for at jødene er uttatt til å være Guds folk, ønsker mange av
dem ikke det. De ønsker å være som alle andre folk, men det er ikke
deres utkallelse og oppdrag. Når de ikke ønsker å gå inn i det kallet,
som Gud har gitt dem, må Gud straffe dem for det. Det bruker han
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Israels fiender til. De blir dermed et redskap i Guds hånd til å rense
folket.

I og med at jødene ikke ønsker å være det FORBILDET for ver
den, som Gud har satt dem til, så blir de selv sine verste fiender, for
Gud må straffe dem for det. Dersom de hadde holdt seg til sin ut
velgelse, hadde ikke Gud kunnet straffe dem, men nå må han gjøre
det.

3. Jødene har heller ikke tatt vare på det landet som Gud gav dem til
bake i 1948. De har i sine forsøk på å oppnå fred med sine naboer,
gitt fra seg deler av landet. Dette er imot Guds vilje. Han vil aldri
anerkjenne noen to-statsløsning på det landområdet som han har
gitt jødene. Det er GUDS LAND, og han har store planer med det
i framtiden. Jesus vil komme tilbake og opprette sitt Fredsrike ut
ifra Israel og Jerusalem. Vi ser fram til at det skjer. Det skal bli en
herlig tid med fred og et rettferdig styre over hele verden.

Til og med Koranen stadfester at Gud har gitt jødene landet.
Det står følgende om dette i Sure 5,20: «tenk på Mose ord til sitt
folk: Husk, mitt folk, den gunst som Gud gav deg. Han har opp
reist blant deg profeter, innsatt konger, og Han har gitt dere noe
SOM HAN IKKE HAR GITT TIL NOEN ANNEN NASJON.
INNTA DET HELLIGE LAND, SOM GUD HAR TILDELT
DEG. Gå ikke tilbake hvorigjennom du vil miste alt.»

En av grunnene til at terroristorganisasjonen Al Qaida går mot Israel, er
det forholdet at jødene ikke har holdt fast på det landet, som Gud har gitt
dem. I og med at de har gitt bort en del av dette landet, så er de ikke verdige
til å ha landet.

Al Qaida ser på seg selv som Guds tjener til å straffe jødene for deres
mange kompromisser med landet. De ser på seg selv som Guds verktøy til
å straffe jødene for deres ulydighet mot Guds planer med folket og landet.
Dette kommer til uttrykk i en rapport på 4 punkter som er utarbeidet av
Al Qaida i 2003. Der står det:

!• Gud besluttet å sette jødene på prøve mens de ennå var et under
trykt folk i Egypt. Han ville lede dem på troens vei og oppfordret
dem derfor til å innta landet Israel. Men jødene var uvillige til å
gjøre de nødvendige offer, for å nå dette mål.
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2. Til denne dag har jødene ikke lært at Gud gir seier bare til dem som
kjemper for å vinne.

3. Gjennom alle generasjoner har jødene, forskjellig fra muslimene,
vist at de ikke frykter Gud eller anerkjenner Ham som universets
Herre. Isteden er de mer opptatt av hva menneskene tenker.

4. Av denne grunn finner jødene det lettere å bryte pakten mel
lom Gud og Abraham, som gav jødene landet Israel til evig eie
(l.Mos.15,18.)

Ai-Qaida forfatteren, Abu Zubeida al- Bagdadhi sier: «Israels villighet til
å gå på kompromiss med sine fiender, gir araberne en mulighet til å være et
Guds verktøy til å ødelegge jødene.» (Kilde: Israels Røst. Nr. 10.2006.)

Det er ikke bare Al Qaida som ønsker å ødelegge staten Israel, men det
gjelder samtlige terroristorganisasjoner i de arabiske og muslimske land,
og det gjelder de arabiske og muslimske lederne rundt om i Midt-Østen og
i hele verden. Vestens land og politikere snakker om MODERATE ARA
BISKE LEDERE og LAND, men hvor finnes de? Det er ingen av de som
er moderate, og selv om ikke alle har den samme strategien, ønsker alle å
ødelegge Israel og jage jødene på havet.

Dette forstår ikke de politiske lederne i Vesten. De tror i sin GRENSE
LØSE NAIVITET at de kan oppnå fred i Midt-Østen ved å gi araberne
mer land enn det som de allerede har fra før. Araberne har i det hele 21
stater i Nord-Afrika og i Midt-Østen, og jødene har bare en stat.

Det kan ikke bli noen fred i Midt-Østen når både Vesten og de fleste av
Israels topp-politikere tror på denne løgnen, at de kan oppnå fred i bytte
for land. Sannheten er at det blir ikke fred i Midt-Østen før Fredsfyrsten
kommer og folkene blir ham lydige. (l.Mos.49,10.)

Det brygger seg opp til en STØRRE KRIG i Midt-Østen. Mange men
nesker ser og forstår at den må komme. Mange av jødenes militære sjefer
venter en storkrig i Midt-Østen i løpet av året 200Å Det er samlet opp en
rekke våpen både i Libanon, i Judea- Samaria, i Gaza og på Gaza-stripen.
Disse skal brukes mot Israel i en framtidig krig.

Syria bygger også ut store festningsanlegg på Golan-høydene.
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Ingen av oss kjenner detaljene i dette store verdensdramaet som lig
ger foran, men vi kjenner det profetiske ordet. Det gir oss et DYSTERT
BILDE av det som ligger foran. Det som vil kjennetegne framtiden er
følgende: «Og dere skal høre krig og rykter om krig. Se til at dere ikke
lar dere skremme, for det må så skje, men enden er ikke ennå. For folk
skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og
jordskjelv både her og der. Men alt dette er BEGYNNELSEN TIL
VEENE (veene til opprettelsen av «Riket for Israel.)» (Mat.24,6-8.)

Det er to store angrep på Israel som forestår, og det er:

a. Gog-krigene og

b« Antikrist-krigene. De vil skje i løpet av de siste 7 år av vår tids
periode.

Før den tid vil vi også få mindre kriger og trehiinger, som vil føre frem mot
disse to store angrepene mot Israel i endens tid. (Se mine bøker: Israel og
den kristne menighet og Jesu Gjenkomst. Bind 2, hvor jeg skriver mye om
alt dette.)

Det er to andre forhold som også viser at året 2007 kan være begynnelsen
til noe nytt i Israel og frelseshistorien, og det er:

1* På jødenes nyttår den 12. september i 2007 vil planeten Saturn ha
en sammensmelting med Regulus, som er kongestjemen i stjerne
bildet Leo. Dette skjedde også i året 3 før Messias da etter man
ges oppfåtning Jesus ble født. Kan denne sammensmeltingen bety
at det inntrer en ny f^e i endetidsbegivenhetene? Det vet vi ikke.
Det, som vi vet, er derimot at hele Frelseshistorien er nedskrevet i
Zodiaken. Vi har ikke bare det profetiske ordet, som er nedskrevet
i Bibelen, men vi har også et gedigent budskap i stjernene og i stjer
nebildene. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3, hvor jeg skriver
mye om dette.)

2. De gamle rabbinerne delte opp innholdet i Salmene i 5 deler. Det
er ingen som vet hvorfor de gjorde det, og hvorfor de satte skillene
mellom disse 3 delene, slik som de gjorde. Den 3. og siste avdelin
gen inneholder Salmene 107-130. Når vi leser disse Salmene, er
det tydelig å se at vi er kommet inn i Rikets tid.
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Det er mage Bibel-forskere som mener, at disse Salmene
beskriver endetiden og opprettelsen av «Riket for Israel». (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. s.548-551.)

Det profetiske ordet er et lys som skinner på et mørkt sted, inntil det skjer,
det som det profetiske ordet beskriver. Det er mange som FORAKTER
det profetiske ordet. Det gjelder både kirkens ledere. Bibelforskere, pre
dikanter og store deler av kristenfolket, de verdslige og verdens ledende
politikere. Det burde de ikke gjøre. De burde ikke bare lese det, men også
ta hensyn til det som står der, for det er selve fasiten på kampen mellom
Guds rike og verdensrikene.

Det profetiske ordet viser oss at verdensrikene vil måtte gi tapt for
GUDS RIKE, som skal opprettes i Israel, men før den tid vil verden gå inn
i sin vanskeligste tid med krig, hunger, jordskjelv, oversvømmelser og tegn
i sol og måne. Bibelen sier at jorden skal svaie som hengekøye (Es.24,20.),
og at det bare skal bli få mennesker igjen. (Es. 13,12.)

Det samme bildet gir også vitenskapsmennene oss i dag. Vitenskapsmen
nene er blitt vår tids profeter. De også advarer mot den katastrofen som
li^er foran. De har ensidig fokusert denne katastrofen rundt miljøspørs
målene og glemt alle de andre faktorene som Bibelen nevner. Katastrofen
skyldes menneskenes SAMLEDE OPPRØR mot Gud, Guds ordninger
og skaperverket.

Det er bare en ting som kan avverge katastrofen, og det er at mennes
kene vender seg til Gud og ber om, at han må avverge det som ligger foran,
men det kommer ikke til å skje, for verden li^er i det onde, og den Onde
er denne verdens Gud.

Det eneste alternativet som mennesket har, er at det SOM ENKELT
INDIVID søker Gud og ber om frelse. Det vil også mange gjøre i den
tiden som ligger foran. Vanskelige tider har bestandig betydd at folk søker
Gud, og den som søker Gud av hele sitt hjerte, vil finne ham, for han er
ikke langt borte fra noen eneste en av oss, for i ham er det vi lever og rører
oss og er til.» (Ap.gj.17,27-28.)

Tingvoll den 09.05.2007og den 14.06.2007
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 43

Tiden for Jesu gjenkomst
og endens tid

inne artikkelen ble skrevet i 1999, og den gir en oversikt over de for-
^skjellige argumenter og vurderinger som er blitt lagt til grimn for de

antagelsene og de «utregningene», som man har gjort, for å regne ut ti
den for Jesu gjenkomst og endens tid. Det kan derfor være av interesse å
gjengi de argumentene, som Bibel-granskerne har benyttet seg av.

Det er ingen som vet helt eksakt verken tiden for Jesu komme for me
nigheten eller Jesu komme for Israel. Hva som gjelder Jesu komme for me
nigheten, skal det skje minst 7 år før Jesu komme for Israel. Mens Jesu
komme for Israel er knyttet til de endetidsbegivenhetene, som er beskre
vet i Bibelen, er ikke Jesu komme for menigheten knyttet til noe bestemt
tegn eller hendelse. Jesus kan komme når som helst og hente sitt åndelige
legeme, som er den kristne menigheten. (Bruden derimot er Israel.) Jesus
henter sitt åndelige legeme når det er fulltallig.

Det er mange, som har forsøkt å regne ut det eksakte årstallet for Jesu
gjenkomst, men det lar seg ikke gjøre. Alle, som har gjort forsøk på det,
har tatt feil. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. s.523-536.)

«Når vi nå nærmer oss et nytt sekelskifte, vil forventningene om Jesu gjen
komst forsterke seg, og det er bra. Det vil også bli en fokusering på året
2000 som året for Jesu gjenkomst, og det er ikke så bra, for det er ingen
som vet det eksakte årstallet. Vi skal kjenne tiden, men ikke dag og time.
(Mat.24,36.)

Vi skal i denne artikkelen referere de forskjellige vurderingene som er
blitt gjort, for å regne ut og tiden for Jesu gjenkomst og endetiden:
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1 • En del av innholdet i Salmene fra 1-100 representerer hvert sitt år
i det 19. århundrede. Salmene 100-106 representerer trengselsti
den på 7 år. Salmene 107-150 representerer «1000 års-riket» eller
«Riket for Israel».

Dette betyr at Salme 98 representerer 1998 og Salme 99 repre
senterer 1999. (Les disse Salmene) (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 4. Kapittel: «Profetiske budskap i Salmene».)

2. Hvert vers i de 5 Mosebøkene representerer et år i verdensuken på
6 dager a 1000 år. Etter denne vurderingen er vi i 1999 konunet til
5.Mos.32,6, hvor det står: «Lønner dere Herren således, du dårlige
og uvise folk? Er ikke han din far, som gjorde deg til sin eiendom?
Han skapte deg og dannet deg.»

3. Hver dag i den jødiske kalenderen utgjør et år. Måneden «Sivan»
strekker seg fira 1880-1910. Måneden «Tammuz» strekker seg
fra 1910-1939. Måneden «Av» strekker seg fra 1939-1969. Må
neden «Elul» strekker seg fra 1969 til 1998. Måneden «Tishri»
strekker seg fra 1998 til 2027.

Det er sannsynlig at Jesus konuner tilbake til jødene og Israel
i måneden «Tishri», som tilsvarer (september-oktober.) Jødenes
sakrale kalender, som begynner med måneden «Nisan» (Abib),
gjenspeiler de forskjellige frsene i Jesu virksomhet. Påsken repre
senterer frelsen. Pinsen representerer kraften. (Den Hellige Ands
konune.) De forskjellige festene i måneden «Tishri» representerer
både Jesu komme for den kristne menigheten, Jesu komme for Is
rael, Guds dom over både jøder og hedninger og kvilen for Guds
folk i «1000 års-riket».

Det er også mye som tyder på at Jesus kan være født den første
dagen i måneden «Tishri»- altså i slutten av september eller be
gynnelsen av oktober. Sakarias, som var prest i templet i Jerusalem,
hørte med til Abias skifte. Dette skiftet hadde tjeneste i slutten av
mai eller begynnelsen av juni. Straks etter hans hjemkomst ble Eli
sabeth gravid. Døperen Johannes ble født i mars-april det påføl
gende år. Kanskje dette skjedde i påsken. 6 måneder etter Johannes
fødsel ble Jesus født. Vi kommer da til slutten av september eller
begynnelsen av oktober. (Se Luk.l.)
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Det er dermed meget usikkert om Jesus ble født den 24. desem
ber. Det er mye som tyder på at denne datoen er blitt tillempet til
de hedenske festene, som foregikk rundt den 24-25 desember. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3.S.114-130.))

I den sivile kalenderen, som begynner med måneden «Tishri»,
representerer disse festene de forskjellige innhøstningene av grø
den. Påsken er begynnelsen til bygghøsten. Pinsen står for innhøs
tningen av hveten. I tiden Bra måneden «Tammuz» til «Av» blir
druene, oljen og fikenene høstet inn. På samme måten som dette
skjer med jordens grøde, skal også Guds folk høstes inn i Guds rike
i forskjellige avdelinger. (1.Kor.15,23-24.) (Se min bok: Kristen
dommens Jødiske Røtter. Kapittel: «Innhøstingsfestenes symbol
ske betydning.»

4. Hver av de 6 første månedene i den jødiske sakrale kalenderen re
presenterer hvert sitt 1000 år i åruken på 7000 år.
Den 7. måneden, som er måneden «Tishri», representerer

«1000 års-rikets tid».

Vi skal i det følgende bare kort beskrive dette:

a. Den første måneden er «Nisan». Den tilsvarer mars-april, og
den representerer det første 1000 året av menneskehetens his
torie.

På samme måten som Gud gav Adam og Eva klær av skinn,
etter at de hadde falt i synd (l.Mos.3,21.), på samme måten gav
Gud sin egen Sønn i måneden «Nisan», for at han skulle sone
all verdens synd.

b. Den andre måneden er «lyar». Den tilsvarer april-mai. Det er
måneden for tidligregnet, og den representerer det andre 1000
året av menneskehetens historie.

På samme måten som Noah bygde et skip og Gud gav regn
for første gang på jorden (I.Mos.6,17.), på samme måten er
dette tiden for tidligregnet i Israel. Dette regnet ble til frelse for
Noah og hans Emilie, men det ble til en verdensvid fordøm
melse for de menneskene som ikke ville tro.
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€• Den tredje måneden er «Siva». Den representerer mai-juni.
Det er måneden for innhøstningen av hveten, og den represen
terer det tredje 1000 året av menneskehetens historie. På sam
me måten som Gud gav Moses og jødene loven og inngikk en
forlovelse med jødefolket ved Sinai, på samme måten tar denne
måneden sikte på å berge inn hveten, som er et bilde på innhøs
tningen av Guds folk.

d. Den i^erde måneden er «Tammuz». Den representerer juni-
juli. Det er måneden for innhøstningen av druene, og den re
presenterer den ̂erde 1000 året av menneskehetens historie. På
samme måten som jødene var utro mot Gud, måtte Gud straffe
folket og sendte deler av det til landflyktighet både til Assyria
og Babylon. I 722 ble Nordriket inntatt av assyrerne og store
deler av befolkning ble sendt til Assyria.

Fra 606 og til 561 ble Sydriket invadert av babylonerne, og
store deler av befolkningen måtte ut i en 70 årig landflyktighet.
1 året 586 ble Jerusalem og templet inntatt og ødelagt.

©. Den femte måneden er «Av». Den tilsvarer juli-august. Det er
måneden for innhøstningen av oljen, og den tilsvarer det femte
1000 året av menneskehetens historie. På samme måten som

jødene forkastet Jesus fra Nasaret som deres Messias, og Gud
måtte straffe folket for dette både ved at templet ble ødelagt
i år 70, og at jødene ble bortvist fra Israel til alle folkeslag, på
samme måten står måneden «Av» som DEN VERSTE av alle

måneder i jødenes historie. Den 9. «Av» i året 586 før Mes
sias og på den samme datoen i året 70 etter Messias ble jødenes
tempel ødelagt av henholdsvis babylonerne og romerne. De 9
første dagene i denne måneden er en sammenhengende fastetid
for jødene til minne om at deres to tempel er blitt ødelagt.

Det er videre en fastetid hele tiden fra 17. «Tammuz» og
til 9. «Av». I følge Talmud brøt romerne gjennom templets
murer den 17. «Tammuz».

Jødene mener videre at Messias vil bli født den 9. «Av».
De kaller derfor denne måneden for «Menachem Av». Ordet

«menachem» betyr «trøster».
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Den 15. «Av» pleier jentene i Israel å kle seg i kvite klær
og gå ut på markene, for å danse. De unge guttene følger etter.
Dette betyr at bryllupet mellom Messias og jødefolket kunne
ha kommet i stand i begynnelsen av det 5. årtusenet.

Vi vet at «5 tallet» står for «Guds nåde». «Tallet 5000»
symboliserer «Guds nåde i en mye sterkere grad enn 5 tallet.»
Vi skiller mellom Guds nåde og den frie nåden. Etter lovens
tid kom nådens tid. Den innledet begynnelsen på «Riket for
Israel». Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen
av Riket, så ble den frie nåden introdusert i den kristne menig
hetens tidsperiode. «Riket for Israel» kunne ha blitt opprettet
i det femte årtusenet.

f. Den sjette måneden er «Elul». Den tilsvarer måneden august-
september, og det er måneden for innhøstingen av dadler og
fikener. Den tilsvarer det sjette 1000 året av menneskehetens
historie.

På samme måten som tiden fra 15. «Av» og ut denne må
neden, er hele måneden «Elul» en gledens og mulighetenes tid
for jødene. Det er i denne tiden at den kristne menighet blir
tatt ut. Den frie nåden og den kristne menighet ble først tilbudt
jødefolket gjennom Paulus sin forkynnelse, men de ville ikke at
imot det. «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er
en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først
og så for greker.» (Rom.1,16.)

g. Den sjuende måneden er «Tishri». Den tisvarer september-
oktober, og den er måneden for det nye året og de forskjellige
festene. Den tilsvarer det sjuende 1000 året i menneskehetens
historie.

På samme måten som denne måneden innleder det nye året,
vil det sjuende årtusen innlede «1000 års-rikets» tid. Denne
måneden innledes med Rosh HaShanah, som er den første da
gen i det nye året. Det er ikke usannsynlig at dette er dagen for
den kristne menighets bortrykkelse. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind4. Kapittel: «Basunklangdagens høytid.»
De 10 første dagene av denne måneden er en domstid for jø

dene. Det skal i løpet av denne tiden bli bestemt hvem som skal
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få del i frelsen og gå inn i det nye året, og hvem som skal gå for
tapt og ikke få leve i det nye året. Disse 10 dagene symboliserer
den 7 årige trengselstiden, som skal komme over hele jorden,
for å prøve dem som bor på jorden (Joh.Åp.3,10.)

Disse 10 dagene avsluttes med Yom Kippar, som er den store
forsoningsdagen. Det er dagen for jødenes frelse. På den dagen
skal de skue opp på ham som de har gjennomstunget på korset
og gråte sårt over ham. (Sak. 11,10.)

Den 15. «Tishri» kommer løvhyttefesten. Den symbolise
rer opprettelsen av «Riket for Israel. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 4. Kapidene: «Den store forsoningsdagen» og
«Løvhyttefesten». Se også min bok: Kristendommens Jødiske
Røtter: Kapittel: «De første 7 månedene symboliserer 7000
år».)

5. 1998 vil være et viktig årstall, for ordet «shofar», som er «buk
kehornet», er brukt i Salme 98. Dette ordet er brukt bare 4 ganger
i Salmene, og det er i Salme 47,6,81,4,98,6 og 150,3.

Vi skal referere det som står i Salme 98,6: «Til trompeter og
basunens (hebr.»shofår») røst: Rop med fåyd for kongens. Her
rens åsyn!»

6. Når vi trekker Israels misgjerningsår fra viktige årstall i Israels histo
rie i oldtiden, kommer vi fram til viktige årstall for jødene i forrige
og i dette århundrede.

Israels misgjerningsår var i utgangspunktet430 år (Esek.4,4-6.),
men i og med at 70 av disse årene var sonet i landflyktigheten i Ba
bylon, må de 70 årene trekkes fira. Det står da igjen 360 år. Disse
skal ganges med 7, for straffen ble 7 doblet. Vi får da 2520 profetis
ke år (360 ganger 7 er 2520), som er det samme som 2484 tropiske
år (2520 ganger 360 delt på 365,2422 er 2483,83).

O.K.Indergaard regner med 2554 tropiske år i sine utregninger.
(Se hans bøker: Temaer i Bibelsk Profeti. Del 1,2 og 3.)

I henhold til de forskjellige utregningene er man kommet hram
til følgende viktige årstall for jødene i nyere tid: 1878,1897,1945,
1948,1956,1967,1972,1981,1993.1998 og 2000. (Se min bok
Jesu Gjenkomst. Bind 1 .s.273-288.)
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Disse utregningene er IKKE TILFELDIG, og det viser seg at på
samme måten som Israel ble straffet i gammel tid ved bestemte år
stall, så vil Israels misgjerningsår bli opphevet gradvis ved bestemte
årstall i vår tid.

7. Etter hjemkomsten fra Babylon oppmimtret profetene Haggai og
Sakkarias jødene til å bygge opp igjen templet, som hadde blitt
ødelagt år 586. Disse oppmuntringene ble gitt i årene 520-518,
Dersom vi trekker disse årene fra 2520 år, kommer vi til år 2000 og
år 2002.

8. Dersom vi ganger tallene 3 (Guds tall), 7 (fullstendighetens tall),
10 (helhetens tall) og 12 (tallet for Guds ordninger med Israel),
får vi tallet 2520, som er det samme som tallet for jødenes misgjer
ningsår.

9. Dersom vi deler 1998 med 3, får vi tallet 666. Det er tallet for Anti

krist. «og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket
eller dyrets navn eller tallet for dets navn, for det er et menneskes
tall, og dets tall er 666.» (Joh.Åp.l3,17-18.)

Dette kan bety at Antikrist, som sannsynligvis lever blant oss i
dag, men som ennå holder seg skjult, har fatt forsterket sin posisjon
i 1998. Dette vil kunne skje i det skjulte. Han vil etter all sann
synlighet komme fra ett av landene innenfor EU-området. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. s.365-379.)

10. 11998 var det 70. jubelåret fra jødenes innvandring i Kanaan. Der
som vi setter dette årstallet til 1451, ble det 30 jubelår til Jesus gikk
inn i synagogen i Nasaret og proklamerte et «jubelår» eller «et
velbehagelig år » for jødene og Israel (Luk.4.). Dette skjedde i år 28
etter Messias. (30 ganger 50 ganger 360 delt på 365,2422 er 1478
år pluss 1 år, som mangler i våre kalendere, i og med at vi ikke har
regnet med året 0. Når vi trekker 1451 fra 1479 kommer vi til året
28.)

Dersom vi regner 40 jubelår fra år 28, kommer vi til 1998. (40
ganger 50 ganger 360 delt på 365,2422 er 1971,25 pluss 28 er
1999,25.) Vi må trekke fra et år, for vi har inkludert det 50.året.
Vi kommer da fram til 1998 (1999 minus 1 er 1998.) Vi er dermed
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begynt på det 70.jubelåret for Israel. (Vi regner ikke med et ekstra
år etter Jesu fødsel.)

11. Det var også et jubelår fra den første Sionist-konferansen i Basel i
1897 til opprettelsen av staten Israel i (1947-1948.) 1948 blir der
med det 69. jubelåret fira jødenes gjenerobring av Israel.

Fra 1948 og til 1998 er det 50 år. Det 70. jubelåret startet der
med i 1998.

12. Da Peter spurte Jesus, hvor ofte han skulle tilgi, svarte Jesus ham
at han ikke skulle tilgi 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger. «Jesus
sa til ham: Jeg sier deg. Ikke 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger.»
(Mat.18,22.)

70 tallet kan her bety at vi skal tilgi hverandre bare 7 ganger,
men helt til Jesu gjenkomst. Vår oppgave er å tilgi hverandre. Det
er Jesu oppgave å dømme. 70 tallet kan gjenspeile de 70 jubelåre
ne fra jødenes innmarsj i Kanaan i 1451 og til begynnelsen av det
70.jubelåret, som begynte i 1998.

13. 1 følge den jødiske kalenderen er vi i året 1999 kommet til år 5759
etter Guds skapelse av Adam. Det mangler imidlertid 240 år i den
ne kalenderen. Den jødiske tidsregningen regner ikke med de 70
årene, som jødene var i landflyktighet i Babylon, og 170 år av de
400 årene som jødene var i udendigheten i Egypt. Dette utgjør til
sammen 240 år. Dersom vi legger disse årene til år 5759, far vi år
5999. Om ett år vil vi få året 6000, og dette tilsvarer år 2000 etter
Messias i vår tidsregning. (Vi er i 2007 kommet fram til det jødiske
året 5767.)

1 tillegg til dette kaller jødene det neste årtusen for: «Shabbat-
Millenium», som er det samme som «1000 års-rikets sabbat».

«Altså står det en sabbatskvile tilbake for Guds folk.» (Hebr.4,9.)
Det er ikke tvil om at det 20. årtusen vil innlede «1000 års-

riket».

14. De hebraiske bokstavene som blir brukt for å skrive året 5758, er

«tahv, shin, nun ogchet». Det betyr: «Dere skal kvile».
Dette kan bety at dette 1998 skal være et fredsår for jødene.
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15. Den generasjonen som ser at Israel blir gjenopprettet i moderne
tid, skal ikke dø, før enn at alt, som er beskrevet i Mat.24 og 25 er
skjedd. «Sannelig sier jeg dere: Denne generasjon skal ikke dø før
alt dette skjer.» (Mat.24,34.)

Dersom vi setter begynnelsen til denne generasjonen til 1948,
og vi regner med at en generasjon varer i 40 år, kommer vi til 1988.
Dersom vi regner med en generasjons levetid fra 70 til 80 år, kom
mer vi til henholdsvis året 2018 og året 2028.

16. Noen Bibel-forskere mener at vi skal sette begynnelsen av endetiden
til 1967, i og med at Jerusalem ble gjenerobret dette året. Dersom vi
legger 40 år til 1967, kommer vi til 2007. (Se kapidet: «2007 kan
bli et viktig årstall i bibelsk profeti».

Denne vurderingen passer også godt inn i den antagelsen, som
er blitt gjort, at man regner med at Salmene fra 1 og til 100 re
presenterer hvert sitt år i det 19. århundrede. Salmene 100 til 106
representerer trengselstiden på 7 år, og Salmene 107 til 150 repre
senterer «Riket for Israel».

Fra 1947 og til 1967 er det 20 år. På samme måten som Gud
måtte ødelegge alle jøder i ørkenen, som var over 20 år (med unn
tak av Kaleb og Josva), på samme måten startet selve endetiden 20
år etter opprettelsen av staten Israel i 1947 (1948.). Det er derfor
den generasjonen, som ble født i 1967, som er selve endetidsgene-
rasjonen, og som skal få oppleve Jesu gjenkomst og opprettelsen av
« 1000 års-riket ».

17. Et annet forhold, som viser at året 2007 er av stor viktighet, er det
forholdet at i Salme 107 finner vi den omsnudde hebraiske boksta

ven «nun», som svarer til vår «n», i det hele 7 ganger, som er full
stendighetens tall. Den omsnudde «nun» er totalt brukt 9 ganger
i Tanach. Ved siden av at den er brukt 7 ganger i Salme 107, finner
vi den i 4.Mos. 10,35 og i 4.Mos. 11,1.

Mens den vanlige «nun» symboliserer «TROFASTHET»
og «ARVING TIL TRONEN», symboliserer den omsnudde
«nun» det forholdet at Gud «HAR SNUDD RYGGEN TIL

JØDEFOLKET» og at «DOMMEN HAR BEGYNT». Av det
te forstår vi at året 2007 er et år for dom for jødene og for verden
for øvrig. (Les Salme 107.)
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18« I den nye Bibel-koden, som nå holder på å bli avdekket for fiillt,
i og med at Tanach er 1^ inn på data, og i og med at vi har data
programmer, som kan avdekke de «skjulte budskaper», som kom
mer fram i vår Bibel, er årstallene 1996,1997,2000,2006,2010 og
2014 kommet fram som viktige årstall. (Se M. Drosnins bok: Ihe
Bible Code.)

19. I mezuzah, som inneholder 170 ord, som er tatt fra 5.Mosebok,
forekommer også tallene 5760 og 5766. De tilsvarer årene 2000 og
2006.

20. Jesus sa selv at han ville komme tilbake til jødene etter 2 dager, som
står for 2000 år. På den tredje dagen vil han frelse dem. (Hos.5,15-
6,3.) Utgangspunktet for årstallet for Jesu gjenkomst kan være Jesu
himmelfart. Det skjedde i år 32. Dersom vi regner med tropiske år,
kommer vi fram til år 2004. (2000 ganger 360 delt på 365,2422
pluss 32 pluss 1 år er 2004.)

Dersom vi regner med profetiske år, kommer vi fram til 2033.
(2000 ganger 360 delt på 360 pluss 32 pluss 1 er 2033.)

Både jødene og de første kristne regnet med at Gud inndeler
frelseshistorien i 7 dager a 1000 år. De første 2000 årene var hed
ningenes tid. De neste 2000 årene var lovens tid. De neste 2000 åre
ne var Messias sin tid. De siste 1000 årene er «1000 årsriket». Det

kunne også ha blitt opprettet i forbindelse med Jesu første komme,
men det ble utsatt på grunn av jødenes forkastelse av deres Messias,
som uten tvil er Yeshuah fra Nasaret.

Alle disse utrekningene og årstallene, som vi har referert ovenfor, er knyt
tet til Israel. Vi har ingen årstall som direkte er knyttet til den krisme me
nighets bortrykkelse. Den er immanent. Det vil si: Den kan skje når som
helst.

Det er ingen som vet helt eksakt hva som vil skje i de kommende år,
men at disse årstallene, som vi her har skissert, er viktige i forhold til ende-
tidsbegivenhetene, er hevet over enhver tvil. Vi nærmer oss Jesu gjenkomst
med raske steg. Den kan være nærmere enn vi tror.

Det er derfor av den største betydning for hver enkelt av oss at vi lever
vårt liv i tro og i forventning av Jesu komme, slik at vi kan få være med når
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Han kommer og henter sitt åndelige legeme. Trengselstiden er ikke for de
troende, som tilhører legemet. Den er for Israel og verden for øvrig.»

Tingvoll den 13.01.99 og den 07.06.07
Oskar Sdin Indergaard
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Kapittel 44

«Den nye himmel og den nye jord»
er ikke det samme som

«Guds himmel»

HiWMJiens «himmelen» er Guds bolig, den kristne menighets bestem-
Ml

Imelsessted og alle troende endelig hjem, hører «den nye himmelen
og den nye jorden» med til TIDSPERIODENE. Det er den siste og åt
tende av tidsperiodene før selve evigheten. Denne tidsperioden skal være
etter «1000 års-riket» eller «Riket for Israel». Det er den PERFEKTE

TIDSHUSHOLDNINGEN.

Vi skal i det følgende bare kort skissere de forskjellige tidsperiodene:

a. Uskyldighetens tidsperiode.

b. Samvittighetens tidsperiode.

C. Perioden for menneskelig styre og autoritet.

d. Løftets tidsperiode.

0. Lovens tidsperiode. Jesu og apostlenes forkynnelse hører med
til denne perioden.

f. Den frie nådens tidsperiode. Det er Paulus forkynnelse som
gjelder i vår tidsperiode.
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9* «1000 års-rikets» tidsperiode.

h. Tidsperioden for «den nye himmel og den nye jord» eller tids-
husholdningen i «tidenes fylde» «i det han kunngjorde oss
sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd, som han fattet hos seg
selv, om en husholdning (gr.oikonomian) i tidenes fylde (gr.
pleromatos kairon): at han ville samle de alle ting (gr.ta panta)
til ett i Kristus, både de som er i himlene (gr.uranois), og de som
er på jorden (gr.ges).» (Brevet tilEfeserne 1,9-10.)

Tidshusholdningen i tidenes fylde
Denne siste tidsperioden er helt spesiell i forhold til de andre tidsperio
dene. Det som kjennetegner den i følge Brevet til Efeserne 1,9-10 er føl
gende forhold:

a. Den utgjør en HEMMELIGHET som er kommet i stand etter
Guds vilje og råd. (v.9.)

Hemmeligheten var ikke selve tidshusholdningen, for den
var gjort kjent i Tanach, men hemmeligheten var at Gud ville
samle alle troende, både de som allerede er i himmelen (den
kristne menigheten) og det som er på jorden («Riket for Isra
el».) Gud ville samle dem inn i en ny tidsperiode, som er «den
nye himmel og den nye jord».

b. Det er Gud som har bestemt denne tidsperioden, (v.9.)

C. Den hører med til husholdingene. Husholdningene hører ikke
med til evigheten. De hører med til tiden. Denne husholdnin
gen avslutter tiden. Den omfatter den siste tidsperioden før
selve evigheten, som er «Guds himmel», (v. 10.)

d. Den kommer i «tidenes fylde». Det betyr at den kommer før
avslutningen av selve tiden. (v. 10.)

«Tidenes fylde» er ikke det samme som «tidens fylde» (gr-
pleroma tu kronu) (Gal.4,4.), som angår tiden for Jesu første
komme. Mens det i Brevet til Galaterne 4,4 er brukt det greske
ordet «kronos», som betyr «løpende tid», er det i Brevet til
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ER IKKE DET SAMME SOM «GUDS HIMMEL»

Efeserne 1,10 brukt det greske ordet «kairos», som betyr «ti
den etter sin kvalitet». Dette betyr at tiden er moden til at Gud
kan opprette den siste av tidshusholdningene med sine egne ån
delige kvaliteter og prinsipper. Både Gud, Jesus og Den Hellige
Ånd vil være åpenbar i sin fylde i denne tidshusholdningen.

Det vil også være en fylde av helse, kjærlighet, godhet, fred,
herlighet, liv, velvære og mat på den nye jorden, for forbannel
sen er blitt tatt bort fra den nye jorden. «Og ingen forbannelse
skal være mer, og Guds og Lammets trone skal være i den (i det
nye Jerusalem), og hans tjener skal tjene ham.» (Joh.Åp.22,3.)

e. Gud vil samle- ikke «alt», men «de alle tingene» i ett i Kris
tus, både de som er i himlene (den kristne menigheten samt
Den Treenige Gud og englene), og de som er på jorden (de mes
sianske jødene og deres proselytter i Rikets tid.) (v. 10.)

Det er galt og forvirrende å oversette det greske ordet «pan
ta» med «alt», for ordet «panta» er et substantiv, som er
brukt i intetkjønn flertall. Det betyr «alle ting», mens ordet
« alt » er på norsk et adverb, som betyr «alt mulig».

I tillegg til dette står det ikke bare «panta» i grunnteksten,
men det står «ta panta». Ordet «panta» er tilføyd den be
stemte artikkelen «ta». Det betyr derfor «de alle tingene».
Mens ordet panta betyr «alle ting», så betyr ordene «ta pan
ta» «de alle tingene». Dette er spesielle og utvalgte ting som
har med Guds rike å gjøre. Her betyr det «alle som er frelst» i
de forskjellige tidshusholdningene, som har vært.

Det betyr at Gud vil samle alle troende i EN ENHET. Det
er de troende, som allerede bor i himmelen, og det er de tro
ende, som bor på jorden.

Det er bare den kristne menigheten som har fått løfte om å bli
tatt direkte til himmelen og være i Guds nærhet for alltid. De
andre troende skal først gjennomleve Rikets tid. Etter den ti
den skal vi alle samles på «den nye jorden og i den nye him
melen».

Vi, som er knyttet til selve himmelen, skal også være med i
den nye tidshusholdningen, men vi skal ikke bo på jorden. Vi
skal bo i det nye Jerusalem. Vi kjenner ikke til enkelthetene i
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dette, for de er ikke åpenbart, men det er heit klart at Gud «I
DE KOMMENDE TIDSALDERE vil vise oss (den kristne
menigheten) sin nådes overvettes kjærlighet i godhet mot oss i
Kristus Jesus.» (Ef.2,7.)

På samme måten som Jesus er HØYT HEVET over alle ting og
alle himler, er også hans legeme det. Den har den samme posi
sjonen som Han har. Ordet «høyt» er på gresk «huperano».
Det betyr «over» eller «høyt over.» Det er bare brukt 3 ganger
i N.T., og det er i Efeserbrevetl,21og 4,10 og i Hebreerbrevet
9,5. «som han (Gud) viste på Kristus da han oppvakte ham fra
de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, HØYT
OVER enhver makt og myndighet og velde og herredømme og
ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i
den kommende.» (Ef. 1,20-21.)

«Han som for ned, er den samme som for opp HØYT
OVER alle himler, for å fylle de alle tingene (gr.ta panta.)»
(Ef.4,10.)

f. Ordet «atter», som på gresk er «palin», forekommer ikke i
grunnteksten. Dette ordet skal ikke være med. Det er satt inn
for at vi ikke skal forstå det virkelige innholdet i teksten. 1 og
med at denne tidshusholdningen hører framtiden til, kan vi
ikke bruke ordet «atter» her, for det betyr at det er en gjenta
gelse av noe som har vært før.

9* Hva som gjelder verbet «å samle», så er dette på gresk «ana-
kephalaioo». Det betyr ikke bare «å samle opp», men det
betyr også «å summere opp». Det siste er en mye bedre over
settelse enn det første, for hensikten med denne tidshushold
ningen er at Gud skal ha en oppsummering over de forskjellige
tidshusholdningene, som har vært. Alle troende skal samles i en
overordnet enhet.

h. Denne tidshusholdningen er bare for de troende. Gud vil samle
«de alle tingene», som er de troende til ett i Kristus, (v. 10.)
Det er Kristus som er sentrum i denne enheten. Han vil samle

SIN EIENDOM til et åndelig felleskap rundt sin person.
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De vantroe er dømt og er kastet i ildsjøen i denne tids-
husholdningen. Ildsjøen er opprinnelig bestemt til å være det
evige oppholdssted for satan, Antikrist og den falske profet.
(Mat.25,41.) Alle de, som har forkastet Gud og Kristus, vil også
komme dit.

Englene hører også med til denne perioden, men de er ikke
«i Kristus». De har ikke behov for Jesu forsoning, for de er
skapt uten synd. «For engler tar han seg ikke av, men Abrahams
ætt tar han seg av.» (Hebr.2,16.)

De 15 dimensjonene
Det er følgende dimensjoner i tilværelsen:

1. Lengde.

2. Høyde.

3. Bredde.

4. Tiden.

5. Universet. Det utvider seg stadig.

6. Gudsord.

7. Jesu forsoning.

8. Den Hellige Ånds kraft.

9. Den treenige Gud. Det forholdet at Gud både er en og tre i en og
samme «person». (Se artikkelen: «Jødisk og kristent syn på for
holdet mellom Faderen, Sønnen og Den Hellige And.»)

10. Evighetens forhold til tiden. Jesus kom til jorden. Dette gjelder
også Guds ord og Guds ordninger. Det er stadig vekk EN STRØM
AV NÅDE og INFORMASJON som går ut fra evigheten og inn i
tiden. (Joh.Åp.4,5.)

11. Satan og hans rike. Gud er ikke der, men han kan infiltrere det så
ofte som han selv ønsker.
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12. «Riket for Israel» er også en ny dimensjon i og med at satan og de
onde åndene er fengslet.

13. «Den nye himmel og den nye jorden». Synden skal ikke være mer.
Syndens kraft er brutt for alltid og Gud skal bo hos menneskene.

14. Vi, som får delta i denne tidshusholdningen, skal bli gjort lik med
Den treenige Gud i den forstand at vi skal ha hele den fylden av
kraft, glede og herlighet, som Han har.

15. Etter at perioden for «den nye himmelen og den nye jorden» er
avsluttet, vil vi gå inn i selve evigheten. Da er det selve himmelen el
ler Guds evige bolig som vil være i sentrum. Det nye Jerusalem, som
er sentrum i perioden for «den nye himmelen og den nye jorden»,
vil trekke seg tilbake inn i Guds himmel. (Joh.Åp.21,2.)

Vi har ingen beskrivelser av selve «Guds himmel», men jeg reg
ner med at den vil være ENDA MER HERLIG enn «den nye him
mel og den nye jord».

Dette blir til sammen 15 dimensjoner. Den som er en gjenfødt troende
kjenner til alt dette, for han er både født på nytt, og han godtar det som
Guds ord sier om disse tingene. Han er både i tiden og i evigheten på en og
samme tid. Hans legeme er bundet til tiden, men Den Hellige Ånd, som
bor i oss, hører med til evigheten. Den troende kan kjenne alle åndelige
ting og forhold. «Men oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden
ransaker alle ting, også dybdene i Gud.» (l.Kor.2,10.)

«...men den åndelige dømmer alle ting (gr.panta), men selv dømmes
han av ingen, for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulle lære ham?
Men vi har Kristi sinn.» (l.Kor.2,15-16.)

En kristen kjenner også den sataniske innflytelsen i sitt liv. De onde åndene
har anledning til å influere oss gjennom vårt kjød, som er det samme som
vår uomvendte naturen, men satan kan ikke være i et troende menneske.

Den, som ikke er en gjenfødt kristen, kjenner bare til 5 dimensjoner, og
det er de 4 første og den ellevte. Han kjenner til det som har med denne
verden å gjøre. Han kjenner til det stofilige universet, satan og de onde
åndene, som har sitt oppholdssted i atmosfæren, som omgir jorden. Han
er bundet av satan og hans rike. I mange tilfelle vet han ikke at han hører
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satan til. Dette er megetienkelt: Enten hører man Jesus til, eller så hører
man satan til.

«Den nye himmelen
og den nye jorden» og selve «Guds himmel»

Det kan være vanskelig å skille utsagn om «den nye himmelen og den nye
jorden» og «Guds himmel» fra hverandre, for de som skrev Bibelen pre
siserte ikke dette. De brukte begrepet «himmelen» om både «den nye
himmelen på den nye jorden» og om selve «Guds himmel». Der kom
binasjonen «himmelen og jorden» er brukt, betyr det «husholdningen
i tidenes fylde».

I Tanach er selve «Guds himmel» beskrevet på følgende steder:
l.Mosebok.1,1, 5,24, 1.Kongebok 8,27, 22,19, 2.Kongebok 2,11, Salme
2,4,9,8,11,4,20,7,45,7,47,9,73,25.103,19,115,3,123,1,110,1, Esaias

6,1-7,14,13,66,l,Esekiel 1, Amos 9,1,9,6, og Daniel 7,13-14.
«Den nye himmelen og den nye jorden» er beskrevet på følgende ste

der: Salme 102,25-28, Esaias 65,17 og 66,22.

I N.T. er selve «Guds himmel» beskrevet på følgende steder: Matteus 6,9,
Markus 1,11, Lukas 3,22, Johannes 12,28, Aposdenes Gjerninger 3,21,
Brevet til Romerne, 5,10, 8,26-27, 8,34, 2. Brevet til Korinterne 12,1-4.
(Her blir «himmelen» beskrevet som «den tredje himmel» og «paradi
set»), Brevet til Efeserne 1,3,1,20,2,6,4,10, Brevet til Filippenserne 1,21,
3,20, Brevet til Kolossenserne 1,5, 3,2, Brevet til Tessalonikerne 4,16-18,
Brevet til Hebreerne 4,14-16, 7,29, 8,1-6, 9,24, 2.Peters Brev 1,18, Jo
hannes Åpenbaring 11,19, 12,1,13,6,15,5,16,17 og 19,1.)

I N.T. er «den nye himmelen og den nye jorden» beskrevet på følgende
måter og steder: «En husholdning i tidenes fylde» (Brevet til Efeserne
1,9-10.), «Den stad som har de faste grunnvoller, og som Gud er bygg
mester og skaper til» (Brevet til Hebreerne 11,10.), «Sions berg og den
levende Guds stad» (Brevet til Hebreerne 12,22.), «Nye himler og en ny
jord» (2.Pet.3,7-13.) og «Det nye Jerusalem». (Johannes Åpenbaring
21,1-22,15.)
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På samme måten som templet i Jerusalem var delt i 3 deler, Forgården, Det
Hellige og Det Aller Helligste, er også Guds skaperverk delt i 3 deler, og
det er jorden, atmosfæren sammen med stjernehimmelen og galaksene og
selve «Guds himmel», som er Guds evige bolig.

Forgården i templet er derfor et bilde på selve jorden. Det Hellige er et
bilde på atmosfæren, stjernehimmelen og galaksene. Det Aller Helligste er
et bilde på Guds bolig. Der kunne jødene «møte» Gud en gang om året
på den store forsoningsdagen gjennom den tjenesten som ypperstepresten
hadde.

Riket for Israel

Både «Riket for Israel», perioden for «en ny himmel og en ny jord» og
selve «Guds himmel», som er Guds evige bolig, var godt kjent i gammel
testamentlig tid. Det som ikke var kjent, var den nytestamentlige tid og
den frie nådens tidshusholdning. Den var ikke gjort kjent i Tanach. Det
var først Paulus som fikk åpenbaring om den.

Hva som gjelder «Riket for Israel» eller «1000-årsriket», så er det
beskrevet utførlig i Tanach. Messias skulle komme tilbake fra himmelen
og opprette Riket for jødene. «Fremdeles fikk jeg (Daniel) i mine natdige
syner se hvorledes en som lignet en Menneskesønn, kom med himmelens
skyer. Han gikk bort til Den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for
ham. Og det ble gitt ham (Messias) herredømme og ære og rike, og alle
folk, ætter og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et tidsal-
derlig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke øde
legges.» (Dan.7,13-14.)

Før opprettelsen av «Riket for Israel» skal det komme en forferdelig
domstid over hele verden. Gud skal både renske selve jorden og dømme de
ugudelige menneskene som bor der. Han skal også ryste selve lufdiimme-
len og stratosfæren. Himmellegemene og en del av stjernene skal komme
i brann og bli ødelagt, «for himmelens stjerner og dens strålende stjerne
bilder skal ikke la sitt lys skinne. Solen er mørk når den går opp, og månen
skinner ikke. « (Es.13,10.)

«Jeg vil hjemsøke jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres
misgjerning, og jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet og kue volds
menns tross. Jeg vil gjøre folk sjeldnere enn fint gull og mennesker sjeld-
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nere enn gull fra Ofir. Derfor vil jeg ryste himmelen, og jorden skal beve
og fare opp fra sitt sted ved Herrens, hærskarenes Guds harme og på hans
brennende vredes dag.» (Es. 13,11-13.) (Se også Esaias 24 og Johannes
Åpenbaring 6-19.)

Det er dette vi ser begynnelsen til i dag, i det som skjer i Israel og i Midt
østen. Verdens nasjoner holder med på å samle seg til Gog-krigen og Anti-
kristkrigene. (Se mine bøker Jesu Gjenkomst. Bind 2 og 3.)

Gud skal også skape EN NY JORD i forbindelse med disse store ut
renskningene som skal finne sted. Den nye jorden, som stiger frem i
«1000-års-riket», skal ikke være lik den jorden som vi har i dag. Satan og
de onde åndsmaktene skal være fengslet i 1000 år. Det skal bli et rettferdig
styre. Jorden skal være meget grøderik. Ørkenen skal være som fruktbar
mark.

Dette er selve sabbatstiden for jorden. Ordet «sabbat» betyr «den
sjuende». Den sjuende tidshusholdningen er den store sabbaten. «Altså
står det en sabbatskvile tilbake for Guds folk.» (Hebr.4,9.)

Den nye jorden, som Gud skaper i «Riket for Israel», er ikke det samme
som tidshusholdningen « for den nye himmelen og den nye jorden ». I den
første av disse tidsperiodene er det bare JORDEN SOM SKAL VÆRE
NY. I den andre tidsperioden skal BÅDE HIMMELEN og JORDEN
VÆRE NY. Det himmelske Jerusalem skal komme ned på den nye jorden.
Jorden og Det nye Jerusalem skal smelte sammen.

1 «1000 års-riket» skal Det nye Jerusalem ligge som en satellitt-by
over jorden, men det er først i tidshusholdningen for «den nye himmelen
og den nye jorden» at det himmelske Jerusalem skal smelte sammen med
jorden. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3.S.185-194.)

Rabbinernes tidsskjema

Rabbinerne mente at verden ville bestå i 7000 år. De delte inn verdens

historie i følgende 4 deler:

a. De første 2000 årene var det kaos i verden.

b. De neste 2000 årene var Tohraens tid. Det er tiden fra Abra

ham og til Kristus.
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C. De neste 2000 årene var « Messias sine dager ». Han skulle styre
verden i denne tiden. Slik kunne det også ha gått dersom jødene
hadde anerkjent Jesus som sin Messias,

d. Det siste årtusenet, som er det samme som «1000 års-riket»,
er tiden for Messias sitt virkelige styre. I den tiden har han un
derkuet alle sine motstandere. Det er bare han som «er opp
høyet» i den tiden.

Rabbinerne diskuterte også om det 7. årtusenet ville inngå i denne verden,
eller om den nye verden ville oppstå først i det S.årtusenet. (Se min bok:
Kristendommens Jødiske Røtter, s.153-161 og s.192-216, hvor jeg be
skriver en del forhold i forbindelse med den kommende verden.)

Rabbinerne skilte ikke mellom «Riket for Israel» og perioden for
«den nye himmelen og den nye jorden». De var usikre på dette. De kalte
« 1000 års-riket » for «den kommende verden» eller «den kommende

tidsalderen ». De uttalte seg lite om ting og forhold som dreide seg ut over
«1000 års-riket».

Opprinnelig var uttrykkene «Messias sine dager» og «den kommende
verden» det samme, men i og med at tiden for Messias sitt første komme
var kommet, og Messias ikke var kommet- etter rabbinernes vurderinger-
så ble det forskjellige oppfatninger om dette.

Jesus regnet «1000 års-riket» med til «den kommende verden. «Da
sa han til dem: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller
hustru eller brødre eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, uten at
han skal få mangfold igjen her i tiden og i den KOMMENDE VERDEN
tidsalderligliv.» (Luk.18,29-30.)

Paulus regnet også «1000 års-riket» med til «den kommende ver
den». «for at han 1 DE KOMMENDE TIDER kunne vise sin nådes

overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» (Ef.2,7.)

De 7 himlene i jødedommen
Det var særlig i senjødedommen (200 år før og 135 år etter Messias) at rab
binerne begynte å skille mellom FLERE HIMLER. Utgangspunktet for
denne vurderingen var det som kong Salomo uttalte i 1.Kongebok 8,27:
«Men bor da Gud virkelig på jorden? Se, HIMLENE og HIMLENES
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HIMLER rommer ikke deg, hvor meget mindre da dette hus, som jeg har
bygget.»

I jødedommen ble det reknet med opptil 10 FORSKJELLIGE HIM
LER, men det mest vanlige var 7 eller 3.

Vi vet at både Enok og Elias ble tatt opp til himmelen. Det samme
gjaldt Paulus og Johannes.

2. Enoks bok 8,8-9,1 forteller følgende om «paradiset» eller «den
tredje himmel»: «Deretter førte mennene (englene) meg opp til den
tredje himmel og stilte meg midt i paradiset. Og jeg sa: «Hvilket under
fullt skjønt sted er ikke dette!» Mennene svarte meg: «Denne plass er
beredt for de rettferdige som under sitt jordeliv utholder trengsler, vender
sine øyne bort fra urettferdighet, overvinner fristelser... dem som vandrer
for Herrens ansikt og tjener ham alene. For dem er dette sted beredt til
evig arvedel.»

1 følge Midrash 51 a, som er en kommentar til Salme 11, 4, står det
følgende om DE 7 HIMLENE:

a. Den øverste klassen av rettferdige sitter sammen med Gud og
ser Guds åsyn.

b. Den andre klassen bor i Guds forgård.

C. Den tredje klassen går nedover berget (det himmelske Sion),
for å møte Gud.

d. Den ̂erde klassen bor i Guds hoff.

e. Den femte klassen bor i Guds tempel.

f. Den sjette klassen bor på Guds hellige berg (Sion).

g. Den sjuende klassen står på Guds hellige plass.

Rabbinerne kalte ikke de rettferdiges endelige hjem for «himmelen»,
men de kalte det for «Edens Hage» (hebr. Gan Eden.)

Både Jesus og Paulus stadfestet ideen om «paradiset». Paulus brukte også
begrepet «den tredje himmel». «Og han (Jesus) sa til ham (røveren på
sin høyre side): Sannelig sier jeg deg: 1 dag skal du være meg i PARADIS.»
(Luk.23,43.)
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«Jeg kjenner et menneske i Kristus. Om han var i legemet, vet jeg
ikke eller utenfor legemet, vet jeg ikke. Gud vet det- en mann som for
14 år siden ble rykket like inn i DEN TREDJE HIMMEL. Og jeg kjen
ner dette menneske- om han var i legemet eller utenom legemet, vet
jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i PARADIS og hørte usige
lige ord, som det ikke er tillatt et menneske å tale.» (2.Kor. 12,2-4.)

Tanach skiller mellom «Riket for Israel»
og «den nye himmelen og den nye jorden»

Tanach skiller klart mellom «Riket for Israel» og «den nye himmelen og
den nye jorden». «Fordum grunnfestet du JORJDEN, og HIMLENE er
dine henders gjerning. DE SKAL FORGÅ, men du blir stående. De skal
alle eldes som et klede, som et kledebon, som et kledebon omskifter du
dem, og de omskiftes, men du er den samme, og dine år far ingen ende.»
(Salme 102,25-28.)

«For se, jeg skaper EN NY HIMMEL og EN NY JOD, og de første
ting skal ikke mer rinne noen i hu.» (Es.65,17.)

«For likesom DEN NYE HIMMEL og DEN NYE JORD som jeg
gjør, blir i tidsalderen for mitt åsyn, sier Herren, således skal også deres ætt
og deres navn bli i tidsalderen.» (Es.66,22.)

Apostelen Peter omtalte «den nye himmelen og den nye jorden» på føl
gende måter: «Men de himler som nå er, og jorden er ved det samme ord
spart til ilden, idet de oppholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker
dømmes og gå fortapt.» (2.Pet.3,7.)

«Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå
med et stort brak og himmellegemene (elementene) skal komme i brann
og oppløses og jorden og tingene (gjenstandene) på den skal oppbren-
nes.» (2.Pet.3,10.)

«Men vi venter etter hans løfte «nye himler og en ny jord», hvor rett
ferdighet bor.» (2.Pet.3,13.)

«Universet» skal ødelegges gjennom en stor kosmisk ild og brann
(2.Pet.3,10.), men det er også ting og forhold i tilværelsen som ilcke skal
ødelegges eller «rystes». Det er de ting, som blir rystet, som går under
i verdensbrannen. De ting som ikke rystes, sikter blant annet til «Guds
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himmel». «Hans røst rystet den gang jorden (da jødene fikk Moseloven),
men nå har han lovet og sagt: Ennå en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden,
men også himmelen (universet). Men det ord: Ennå en gang gir til kjenne
en omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting SOM
IKKE RYSTES, skal bli ved.» (Hebr. 12,26-17.)

Guds trone i himmelen skal ikke rystes eller bli ødelagt. «Din trone.
Gud, står fast i tidsaldrenes tidsaldere. Rettvishets kongestav er ditt rikes
kongestav.» (Salme.45,7.)

Jeg vil i denne sammenheng sitere fra Studiebibelen. Bind 5. s.968:
«Den heUig stad skal IKKE IDENTIFISERES MED HIMMELEN,
MEN DEN KOMMER UT AV HIMLENE. Den utgjør FORBIN-
DELSESLENKEN mellom himmel og jord. De to atskilte sfærer forenes.
Himmelen senker seg likesom ned på jorden. Gud stiger ned til mennes
kene.»

Abraham og alle de gammel-testamendige troende så fram til denne nye
tidshusholdningen. De kjente til både «Riket for Israel», og de kjente til
perioden for « den nye himmelen og den nye jorden ». De lengtet etter Det
himmelske Jerusalem, «for han (Abraham) ventet på den stad med de fas
te grunnvoller, og som Gud er skaper og byggmester til.» (Hebr.11,10.)

«For vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende.»
(Hebr.13,14.)

«...men nå stunder de etter et bedre (fedreland). Det er et himmelsk
(rike). Derfor skammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalles deres Gud,
for han har gjort en stad (det himmelske Jerusalem) ferdig for dem.»
(Hebr.11,16.)

Både Abraham og de andre troende i Tanach visste godt at «1000 års-
riket» ikke var deres endelige hjem. De så fram til et liv i det himmelske
Jerusalem sammen med Den Treenige Gud.

Paulus beskrev «den nye himmelen
og den nye jorden»

Paulus, som sannsynligvis har skrevet Brevet til Hebreerne, kalte også
den nye tidshusholdningen for «fullendelsen». «Og enda alle disse (de
messianske jødene) fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som
var lovet (Det nye Jerusalem), fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for
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oss (for den kristne menigheten), så de (de messianske jødene) ikke skul
le nå fullendelsen (sin fullendelse) uten oss (den kristne menigheten.)»
(Hebr.11,39-40.)

Dette er fvillkomment i harmoni med det som Paulus lærte i Brevet til

Efesernet 1,9-10. Den kristne menighet skulle være sammen med de mes
sianske jødene på «den nye jorden og i den nye himmelen».

Denne perioden er EN JORDISK og EN JØDISK PERIODE, og den
må ikke forveksles med «Guds himmel». Det er ikke «Guds hinunel»

som kommer ned på den nye jorden, men det er det himmelske Jerusalem.
Det himmelske Jerusalem er en del av «Guds himmel». «Guds himmel»
vil fortsatt eksitere i denne tidsperioden, men dette kjenner vi ikke noe
til.

Det er Johannes Åpenbaring som mest utfyllende forteller oss om denne
tidshusholdningen. I løftene til de 7 messianske menighetene er dette
nevnt 2 ganger. «Den som har øre, han høre, hva Ånden sier til menig
heten. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av Livets Tre, som er i Gu^
paradis.» (Joh.Åp.2,7.)

«Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel (i
«1000 års-riket»), og han skal aldri mer gå ut derfra, og jeg vil skrive på
ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det
som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye.»
(Joh-Åp.3,22.)

Vi kan legge merke til at løftene til de 7 messianske menighetene både
gjelder «Riket for Israel» og «den nye himmel og den nye jorden». Det
er blandede løfter, og det står opp til oss å skille det ene ut fra det andre.

Dette betyr videre to forhold, og det er:

a. Denne perioden hører med til tidshusholdningene. Den er
enovergangsperiode mellom tiden og evigheten.

b. Denne perioden er først og fremst EN JØDISK PERIODE.
Det er jødene som vil være i sentrum som Guds folk i denne
perioden.

Den kristne menighet vil også spille en viktig rolle i den nye tidshushold
ningen, men det vil ikke være i forhold til selve jorden. Det vil være i for
hold til det øvrige skaperverket. Til og med englene skal være underordnet
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den kristne menigheten. «Vet dere ikke at vi skal dømme (styre over) en
gler. Hvor meget mer da i timelige ting.» (l.Kor.6,3.)

Guds trone i det nye Jerusalem

Johannes fikk et innblikk inn i det nye Jerusalem og Guds trone før han
beskrev denne byen utførlig i kapidene 21-22. Denne beskrivelsen finner
vi i kapidene 4-5. På det tidspimktet var det bare en som satt på tronen,
og det var Gud. Han så ut som jaspis og sarder. Rundt hans trone var det
en regnbue. Den så ut som en smaragd. Rundt omkring tronen var det 24
andre troner som de 24 eldste satt på. Fra tronen gikk det ut lyn, røster og
tordener. Foran troen brant det 7 ildfakler. Det er de 7 Guds ånder. Foran
tronen var det et hav av glass som så ut om krystall. (Joh.Åp.4,2-5.)

Gud er beskrevet som jaspis og sarder. Den første er gjennomsiktig og
er klar som krystall. Det betyr at Gud er sannheten selv. En kan stole på
Gud. Hans planer og hans vilje står fast for alltid. Det er ikke kompromiss
i Guds vesen.

Sarder har en rød farge. Dette betyr at Gud er forsonet gjennom Jesu
død og oppstandelse på Golgata.

Regnbuen står for Guds pakt med Adam. Denne pakten gjelder alle men
nesker, og regnbuen gir uttrykk for Guds omsorg for alle mennesker.

Det foregår en stor aktivitet ut fra Guds trone. Det blir gitt mange be
skjeder og instrukser ut fra tronen, og de forskjellige typer engler utfører
de befalingene som blir gitt.

Foran tronen brenner de 7 ildfakler som er et bilde på Den Hellige
Ånd i sin fylde. Det er Han som innehar selve kraften. Han er den høyeste
eksponent for Guds kraft.

Foran tronen ligger glasshavet. Det er et bilde på Guds planer. De er
klare som krystall og er som Gud selv. Det betyr at Gud kommer til å gjen
nomføre sine planer med verden.

To syn av Jesus

Johannes fikk også to syn av Jesus før han beskrev «den nye himmelen
og den nye jorden» utførlig i Joh.Åp.21-22. Det første synet var av den
opphøyde kongen som er gjort lik med Gud, og som hadde de kjennetegn,
som Gud har.

433



Guds planer med Israel og den kristne menighet

Det andre synet var av Jesus som både løven av Juda og det Guds lam
som hadde tatt på seg all verdens synd. Begge disse beskrivelsene av Jesus
hører med til det korrekte bildet av Jesus. Han er både Gud, Løven av Juda,
Messias og syndens forsoner.

Vi skal i det følgende beskrive de to synene:

1.1 det første synet stod Jesus midt imellom 7 lysestaker. Han lignet
på en Menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kappe og hadde
et guUbelte under brystet. Hans hode og hår var kvitt som ull, og
hans øyne var som ildsluen. Hans føtter var av glødende kopper, og
han hadde en røst som av mange vann. I hans høyre hånd var det 7
stjerner, og ut av hans munn gikk det et tveegget sverd. Hans åsyn
(hele skikkelsen) var som solen når den skinner i all sin glans. (Joh.
Åp.1,13-16.)

Dette er et bilde av den opphøyde og seirende Jesus. Han så ut
som en Menneskesønn. Han er selve Menneskesønnen som er det

samme som den fornedrede Messias. Han er både Gud og mennes
ke i en og samme person.

Han var kledd i en fotsid drakt. Det betyr at han er YPPERSTE
PREST i himmelen. I og med hans forsonergjerning på Golgata er
det Jesus som har overtatt embete som yppersteprest. Det guUbel-
tet, som han hadde under sitt bryst, symboliserer Jesu forsoning.
Gull er et bilde på frelse og på rettferdighet.

Hans hode og hår var som den kvite ull. Det betyr at han er full
av renhet, frelse og rettferdighet.

Hans øyne var som ildsluen. Det betyr Jesus ser absolutt alle
ting, og han skal dømme menneskene i forhold til dette. Den som
ikke er kommet til tro på Jesus, må han dømme.

Hans føtter var som glødende kopper. Det betyr at Jesus skal
dømme verden.

Hans røst var som mange vann. Det betyr at han har en stor
autoritet når han taler. Alle må lytte.

I hans høyre hånd hadde Jesus 7 stjerner. De er et bilde på Den
Hellige Ånd i sin fylde. Jesus har den samme fylden og kraften som
Den Hellige Ånd.
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Ut fra hans munn gikk det et tveegget sverd. Det er et bilde på
allmakten i Guds ord.

Hans åsyn var som solen når den skinner i all sin glans. Det be
tyr at Jesus er den som opplyser hele verden med sitt sannhets ord.

Til slutt i denne beskrivelsen står det om Jesus at han er den før
ste og den siste, at han var død, men at han skal leve i all evighet, og
at han har nøklene til døden og til dødsriket. (Joh.Åp.1,18.)

Dette betyr at han er det samme som Gud, som også er beskrevet
som «den første og den siste». Jesus var død, men han er oppstått
fra de døde. Han skal leve for alltid. Han har all makt over døden

og dødsriket, for han har seiret over døden. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 2, hvor jeg skriver utførlig om alt dette.)

2« Det andre synet som Johannes fikk av Jesus, var i forbindelse med
overgivelsen og åpningen av den bokrullen som var i Guds høyre
hånd, og som var skrevet på både utvendig og innvendig, og som
det var 7 segl på. (Joh.Åp.5,1.)

Denne bokrullen inneholdt innholdet i Johannes Åpenbaring,
6-22. Det var ingen verken i himmelen, på jorden eller under jor
den som var i stand til å åpne seglene på denne bokrullen unntatt
Jesus. Han ble beskrevet både som Løven av Juda og som et lam.
Han gikk bort til Gud og tok bokrullen av Guds høyre hånd, for
han var verdig til å åpne bokrullen og sette endetidsbegivenhetene
igang. (Joh.Ap.5,1-7.)

I den forbindelse ble Jesus beskrevet som den som hadde 7 horn og
7 øyne. (Joh.Ap.5,6.)

De 7 hornene symboliserer «Jesu allmakt», og de 7 øynene
symboliserer «de 7 Guds ånder» som er sendt utover hele jorden.
Det er Den Hellige And i sin fylde.

Da Jesus tok bokrullen ut av Faderens høyre hånd, falt både de 4
livsvesenene, de 24 eldste og de mange tusen englene, som er i him
melen, ned for ham og sa: «Verdig er Lammet, som er slaktet, til
å fa makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsig
nelse.» (Joh. Ap.5,12.)

Det er ikke bare de som bor i det himmelske Jerusalem, som skal
hylle Jesus. Hele skaperverket skal hylle ham som den som er i stand
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til åpne boknillen på bakgrunn av forsoningen. «Oghver skapning
som er i himmelen og på jorden og under jorden og i havet, og alt
det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen (Gud), og
Lanunet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i tidsal
drenes tidsaldere. (Det er «i all evighet».)» (Joh.Åp.5,13.)

De som bor i det nye Jerusalem
Når vi skal gi en kort oversikt over de, som bor i det nye Jerusalem, tar vi
utgangspunkt i det som står Brevet til Hebreerne 12,22-24 og Johannes
Åpenbaring 4-5. Det er følgende innbyggere der:

1* «Englenes mange tusener» er der. (v.22.) Dette gjelder både un
derordnede og overordnede engler. Av de overordnede englene
nevner vi kort: De 4 livsvesenene (Joh.Ap.4,6-8) eller de 4 kjeru
bene (£sek.l.), serafene (Es.6,1-4.) ogoverenglene.

2* «Høytidsskaren og menigheten av de førstefødte» er der. Det er
de messianske jødene som kom til tro på Jesus Era døperen Johannes
og inntil Jerusalems ødele^else i år 70 etter Messias, (v.23.)

Jakob; Jesu bror, kalte denne menigheten for «en førstegrøde av
Guds skapninger.» «Etter sin vilje har han født oss ved sannhets
ord, for at vi (de messianske jødene) skal være en førstegrøde av
hans skapninger.» (Jakob. 1,18.)

3* «Gud» er der. Han er dommeren.(v.23.)

4. «De fullendte rettferdiges ånder» er der. (v.23.) Det er alle tro
ende fira gammeltestamentlig tid og de troende martyrer fira
trengselstiden. De venter på sin oppstandelse på den siste dagen.
(Joh.11,24.)

5« «Jesus» er der. (v.24.) (Den kristne menigheten er også der, men
den er ikke nevnt, for Brevet til Hebreerne er et jødisk brev, som
beskriver jødiske forhold. Den kristne menigheten er inkludert i
Jesus. Han er hodet for denne menigheten.)

6. «De 4 livsvesenene» er der. De er de samme som «kjerubene».
De er en spesiell type engler. De representerer hele skapningen
innenfor Gud. De er plassert midt foran Guds trone og rundt om
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Guds trone. De er fiiUe av øyne foran og bak. Det første livsvesenet
er likt med en løve. Det andre er likt med en okse. Det tredje er likt
med et menneske. Det^erde er likt med en ørn. De hadde hver 6
vinger, og de var fulle av øyne, og de lovpriste Gud hele tiden og sa:
«Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige. Han som var
og som er og som kommer.» (Joh.Åp.4,6-8.) (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 3. Kapittel: Kjerubene og Herrens herlighet.)

7. «De 24 eldste» er der. Det er følgende opphitninger av hvem disse
er:

a. De er en HELT SPESIELL TYPE ENGLER. Dette tror jeg
ikke er riktig, for Bibelen nevner ikke disse før i Joh.Åp.4,4,
hvor det står «Og rundt omkring tronen så jeg 24 troner og på
tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i kvite klær med gullkroner
på sine hoder.»

I Johannes Åpenbaring 5,9-10 står det følgende om dem i
følge den riktige grunnteksten, som er Textus Receptus: «og
de (de 24 eldste) synger en ny sang og sier; Verdig er du (Mes
sias) til å ta boken, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte
(mennesker) til Gud av hver stamme og tunge og ætt, og gjorde
OSS til et kongerike og dl prester for vår Gud, og VI skal være
konger på jorden.»

Av dette uts^;net er det to forhold som viser, at de 24 eldste
ikke er engler.

For det første kan ikke englene synge. De taler bare.
For det andre skal ikke englene være konger og prester i

«1000 års-riket». Det er jødene som skal være det.

b. Den andre vurderingen er at de 24 eldste består av 12 REPRE
SENTANTER FRA DEN MESSIANSKEJØDEDOMMEN
og 12 REPRESENTANTER FRA DEN KRISTNE MENIG
HETEN. Dette kan heller ikke være riktig av 2 grunner

For det farste er ikke den kristne menigheten nevnt i Johannes
Åpenbaring.

For det andre skal ikke den kristne menigheten være prester i
«1000 års-riket». Det er jødenes oppgave.
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C. Den tredje oppfatningen er at de 24 eldste er JØDER. De re
presenterer de messianske jødene som skai styre verden sammen
med Jesus i «Riket for Israel». Jeg tror at denne oppfatningen
er den rette. Det kan være 12 fra Den gamle pakt og 12 fra Den
nye pakt. De representerer hele den messianske jødedommen
og dens proselytter og er med i den himmelske rådsforsamlin-
gen.

1 den messianske jødedommen var det også 24 skift i tjenes
ten i templet. Det var David som inndelte prestene i disse 24
skiftene. (l.Krøn.24,7-19.)

12 er også jødenes tall. 24 er 2 ganger 12.

De 24 eldste og de 4 livsvesenene er delaktige i både tilbedelsen
av Gud og i Gudstjenesten i templet i himmelen. Når de 4 livs
vesenene tilbad Gud, falt de 24 eldste ned foran Gud som satt
på tronen, tilbad ham og kastet sine kroner ned for ham og sier:
«Verdig er du, vår Herre og vår Gud, til å få prisen og æren og
makten, for du har skapt alle ting, og fordi du ville, er de til og
ble de skapt.» (Joh.Åp.4,9-11.)

1 forbindelse med at Jesus tok bokrullen som befant seg i
Guds høyre hånd, «falt de 4 livsvesenene og de 24 eldste ned
for Lammet, hver med sin harpe og med gullskåler, fiille av rø
kelse, som er de helliges bønner.» (Joh.Åp.7-8.) (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: De 24 eldste. Se også: Dakes
Bibelkommentar s. 289.)

Det er ikke det nye
Jerusalem som er jesu brud og hustru

Det er ikke selve det nye Jerusalem som er Jesu brud og hustru, men det er
de innbyggerne som bor der. «Og en av de 7 engler som hadde de 7 skåler,
fulle av de 7 siste plager, kom til meg og talte med meg og sa: Kom jeg vil
vise deg bruden. Lammets hustru. Og han førte meg i Anden bort på et
stort og høyt ̂ell og viste meg den store by, den hellige stad Jerusalem, som
steg ned av himmelen fra Gud.» (Joh.Åp.21,9-10.)

Bruden, som er de messianske jødene og deres proselytter, skal bli gift
med sin brudgom, som er Jesus fra Nasaret. 1 dette bryllupet, som skal skje
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i begynnelsen av «1000 års-riket», blir den jødiske bruden til Lammets
hustru. Hustruen og Jesus fra Nasaret skal bo sammen både i «1000 års-
riket» og på den nye jorden i det nye Jerusalem. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 4. Kapitlene: Israel er Herrens brud og hustru og Den jødiske
bryllupsfesten peker på Jesu første og andre komme.)

For å bli med i dette bryllupet, må de messianske jødene og deres proselyt
ter ha to sett av rettferdighet, og det er:

a. Menneskets egen rettferdighet og

b. Guds rettferdighet. «La oss glede og fryde oss og gi ham æren,
for Lammets bryllup er kommet, og hans hustru har gjort seg
rede, og det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin.
For det fine lin er de HELLIGES RETTFERDIGE GJER
NINGER. (Menneskets egen rettferdighet.) Og han sier til
meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllups-
nattverd. Og han sier til meg: Dette er Guds sanne ord.» (Joh.
Åp.19,7-9.)

Dette viser også at både bruden og hustruen hører med til
den messianske forsamlingen.

Den kristne menigheten har bare EN RETTFERDIG-
HETSDRAKT, og det er troen på Jesus som hode for menig
heten. Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)

De 7 lilleasiatiske menighetene

Hva som gjelder de 7 lilleasiatiske menighetene, så er disse MESSIAN
SKE MENIGHETER. De er ikke en beskrivelse av den kristne menig
heten. Noen av de løftene, som de fikk, angår «1000 års-riket», og noen
angår den nye jorden. Vi skal i det følgende referere de løftene som de fikk,
og forsøke å plassere dem i deres respektive tidsperioder. Vi gjør oppmerk
som på at en del av medlemmene i disse menighetene, ikke var troende
messianske jøder. De hadde sluttet seg til menighetene som ikke-troende
medlemmer. De fikk dermed ikke del i løftene.

Selv om løftene er gitt til den enkelte menighet, så gjelder de alle med
lemmene i de forskjellig messianske menighetene.
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a. Menigheten i Efesus fikk det løftet at den SKULLE FÅ ETE
AV LIVETS TRE som var i Guds paradis. (Joh.Åp.2,7.)

«Livets Tre» er et bilde på «Jesus» som gir evig liv. Dette
løftet skal oppfylles på den nye jord i det nye Jerusalem.

b. Menigheten i Smyrna fikk det løftet at den SKULLE FÅ LI
VETS KRONE (Joh.Åp.2,10.) og IKKE SKADES AV DEN
ANNEN DØD. (Joh.Åp.2.11.)

«Livets krone» er et bilde på selve «frelsen». Denne me
nigheten skulle stå opp i den første oppstandelsen (Joh.Åp.
20,5.) og inngå i «Riket for Israel». Etter Rikets tid skal den
naturligvis få del i den nye jorden og det nye Jerusalem.

«Den annen død» er et bilde på «fortapelsen og ildsjøen».

C. Menigheten i Pergamum fikk følgende løfter: Den SKULLE
FÅ ETE AV DET SKJULTE MANNA. Den skulle videre FÅ
EN KVIT STEIN og ET NYTT NAVN som var skrevet på
steinen. Ingen kjente dette navnet uten den som fikk det. (Joh.
Åp.2,17.)

«Det skjulte manna» er et bilde på «Jesus som Guds lam».
«Den kvite steinen» står for «forløsningen av de troende».
Den er basert på Jesu forsoning. «Det nye navnet», som hver
enkelt skulle få, er «vår nye identitet». Det er ens personlige
forhold til Jesus.

d. Menigheten i Tyatira fikk følgende løfter: Den SKULLE FÅ
MAKT OVER HEDNINGENE og VÆRE MED PÅ Å
STYRE DEM MED JERNSTAV. Den skulle videre FÅ DEL I
MORGENSTJERNEN. (Joh.Åp.2,26-28.)

Denne menigheten skal få styre sammen med Jesus i «1000
års-riket». I den tiden skal hedningene styres etter den jødiske
loven. «Morgenstjernen» er et bilde på «Jesus- både som frel
ser og som kongen i «Riket for Israel» ».

e. Menigheten i Sardes SKULLE BLI KLEDD I KVITE KLÆR,
og den SKULLE IKKE UTSLETTES AV LIVETS BOK, og
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MESSIAS VILLE KJENNES VED DEN FOR GUD og FOR
ENGLENE. (Joh.Åp.3,5.)

«Den kvite drakten» er et bilde på «frelsen og Guds rett
ferdighet». «Livets bok» er «den boka hvor navnene til de,
som blir frelst, er nedskrevet». Messias vil anerkjenne denne
menigheten både i «1000 års-riket» og på den nye jorden.

f. Menigheten i Filadelfia fikk følgende løfter: Messias SKULLE
FRI DEN UT FRA DEN STORE TRENGSELSTIDEN

som skulle komme over hele jorden. Den SKULLE FÅ BLI EN
STØTTE I GUDS TEMPEL, og den SKULLE ALDRI MER
GÅ UT AV TEMPLET. Den SKULLE FÅ EN INNSKRIFT
MED GUDS NAVN og NAVNET PÅ DET NYE JERUSA
LEM som skulle stige ned fra Gud, og MESSIAS SITT NAVN.
(Joh.Åp.3,10-12.)

Denne menigheten skulle bli en støtte i Guds tempel i
«1000 års-riket». Den skulle tjene i templet hele denne tiden.
Den skulle få en trefoldig innskrift. «Innskriften med Guds
navn» betyr at «den tilhørte Gud fullt ut». «Innskriften med
det nye Jerusalem» betyr at «den skulle få del i Det nye Jeru
salem og den nye jorden». «Innskriften med Messias sitt nye
navn» betyr at «den skulle kjenne Messias fullt ut- både som
konge og som frelser».

g. Menigheten i Laodikea fikk følgende løfter: MESSIAS VILLE
HOLDE NATTVERD MED DEN og DEN MED HAM.
Den SKULLE SITTE SAMMEN MED MESSIAS PÅ HANS
TRONE I JERUSALEM og STYRE OVER HEDNINGE
NE. (Joh.Åp.20-21.)

«Den store nattverden», som det er tale om, er et uttrykk
for «hele 1000 års-rikets» periode. Den messianske menighe
ten vil styre sammen med Jesus ut fra Jesu kongstrone i Jerusa
lem. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Løftene i
Johannes Åpenbaring, hvor jeg skriver mer utfyllende om disse
løftene.)
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«Den nye himmelen og den nye jorden»
Vi skal i det følgende gi en beskrivelse av «den nye himmelen og den nye
jorden» ut ifra Johannes Åpenbaring 21,1-22,5, idet vi også vil gi en sam
menligning både med «1000 års-riket» og med selve «Guds himmel»,
der dette er mulig:

1 • «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den
første jord var veket bort, og havet var ikke mer. (Joh. Ap.21,1.)

«Den nye himmelen og den nye jorden» vil være «ny» i den
forstand at den vil være « nye av kvalitet». På gresk er det to ord for
«ny», og det er «neos», som betyr «noe helt nytt» i betydnin
gen «noe som ikke har vært før». Det andre ordet er «kainos»
som betyr «ny av kvalitet». Det er det ordet som er brukt i Johan
nes Åpenbaring 21,1.

Dette betyr at den nye jorden, som vi vil fa, ikke skal forandre seg
så mye fra den jorden som vi har nå med hensyn til utseende. Det
er det ÅNDELIGE INNHOLDET i den som vil være forskjellig.
Synden vil være borte for alltid. Dette er en OVERGANGSPE
RIODE til selve evigheten. Mange av kvalitetene på den nye jorden
vil høre med til evi^etsdimensjonen.

«Den nye himmelen og den nye jorden» vil være både av en stoff-
lig og en åndelig beskaffenhet, og en del av ordningene, som er be
skrevet med konkrete bilder, må også forståes i overført betydning.
Dette gjelder også mange andre beskrivelser som der er i Bibelen.
Det hebraiske språket har få abstrakte begreper. Det bruker kon
krete ord for å beskrive åndelige kvaliteter.

Hva som gjelder forholdet mellom det konkrete og det ånde
lige, så har også det åndelige sin konkrete form, men den li^er på
et annet plan. Den hører med til en annen dimensjon, og det er den
åndelige dimensjonen og den åndelige realitet. I og med at vi ikke
har ord, som kan dekke dette, må vi benytte oss av de ord, som vi
kjenner til, og som vi bruker til vanlig. Vi bruker konkrete ord om
åndelige realiteter. Det åndelige er like så realistisk og virkelig som
det stofHig-konkrete, men det befinner seg i en annen dimensjon.
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Det er Gud som er byggmester til denne byen. « for han (Abraham)
ventet på den stad som har de faste grunnvoller, og som Gud er
byggmester og skaper til.» (Hebr. 11,10.)

Denne byen skal være oppholdsstedet for både Gud, Jesus, Den
Hellige Ånd, de hellige engler og alle troende mennesker.

I «1000 års-riket» vil de troende jøder og proselytter bo i Je
rusalem og ellers utover hele verden som konger og prester. Den
kristne menigheten vil da bo i himmelen. Det nye Jerusalem er en
del av Guds himmel, men det er ikke selve himmelen. Det er først
på den nye jorden at alle troende vil være samlet.

Jesus fortalte ikke jødene mye om Det nye Jerusalem. De hadde
ikke forutsetninger for å forstå dette. Når de ikke engang forstod
de JORDISKE TINGENE, som hadde med «Riket for Israel»
å gjøre, hvordan kunne de da forstå DE HIMMELSKE TIN
GENE om han fortalte dem de? «Sannelig, sannelig sier jeg deg
(Nikodemus):Vi taler det vi vet og vitner det vi har sett, og dere tar
ikke mot vårt vitnesbyrd. Når jeg har sagt dere de jordiske ting (om
Riket), og dere ikke tror, hvorledes skal dere da tro om jeg sier dere
de himmelske?» (Joh.3,ll-I2.)

Gud måtte skape denne siste tidshusholdningen, for å vise at Jesu
forsoning på Golgata er i stand til å rette opp all synden, som har
vært helt i fra syndefallet og fram til denne perioden. Det er ikke
satan og synden som skal stå igjen som seiersherrer over skaper
verket, men det er Den Treenige Gud. Han har både skapt det og
opprettholder det ved sitt ord. Det tilhører ham.

Han har også skapt tidsaldrene. Han har bestemt at, etter at den
store trengsel er over, vil vi få enda to nye tidsperioder, og det er
«1000 års-riket», og det er «den nye himmelen og den nye jor
den». «som han og har satt til arving over alle ting. Ved hvem
han og har GJORT TIDSALDRENE (gr. aionas), han som er av
glansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen og bærer alle
ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse
for våre synder satte seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.»
(Hebr.l 1,2-3.)
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(Det hebraiske ordet «dam» og det greske ordet «aion» skal
ikke oversettes med «verden» eller «evighet», men det skal over
settes med «tidsalder». Dette har jeg påpekt i mange år allerede,
og det gledelige er at Bibel-oversetterne nå arbeider med en ny Bi-
bel-oversettelse, der disse ordene blir rett oversatt.)

2. «Havet» skal ikke være mer på den nye jorden. (Joh.Åp.21,1.)
Dette betyr to forhold, og det er:

3* «Havet» er et bilde på «både kaoskreftene og de opprørske
menneskemassene». «Og jeg så et dyr (Antikrist) stige opp av
havet (folkehavet), som har 10 horn og 7 hoder, og på sitt hode
bespottelsesnavn.» (Joh.Åp.13,1.)

Dette betyr at synden og alt som er vondt, vil være borte på
den nye jorden, for Gud skal selv bo hos menneskene og være
sammen med dem. (Joh.Åp.21,3-4.)

I forbindelse med opprettelsen av «den nye himmelen og
den nye jorden», skjer det en stor domsscene. Den skal skje i
himmelrommet. «Og jeg så en stor kvit trone, og han som satt
på den, og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det
ble ikke funnet sted for dem.» (Joh.Åp.20,11.)

Alle de, som ikke er kommet til tro på Gud, skal dømmes til et
evig opphold i «sjøen som brenner med ild og svovel». (Joh.
Åp.21,8.)

Disse menneskene skal dømmes «etter sine gjerninger.»
Det betyr at de går evig fortapt, for det er ingen som kan frelse
seg selv ved egne gjerninger. Dette blir kalt for «den annen
død». Det er det samme som «ildsjøen».(Joh.Åp.20,12-15.)

Det skal ikke være noe ondt mer- verken på den nye jorden
eller i det nye Jerusalem. «Og intet urent skal komme inn i den,
og ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er
innskrevet i Livets Bok hos Lammet.» (Joh.Åp.21,27.)

b« Det forholdet at «havet ikke skal være mer.» (Joh.Åp.21,1),
kan også bety at «havet skal trenges tilbake», slik at de for
skjellige landene ikke lenger skal ligge spredt fra hverandre med
hav i mellom seg. Havet er med på å skille menneskene.
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I forbindelse med skapelsen ble det lidende et vannlag over
himmelhvelvingen og et vannlag på jorden og under jorden.
(1.Mos. 1,6-10.) Det vannlaget, som lå over jorden, virket som
et drivhus. Det hindret solstrålene fra å trenge ut i det ytre rom
met. Dette førte til at temperaturen på jorden ble meget høy, og
jorden ble meget grøderike. Hele jorden var som et drivhus.

I forbindelse med «syndfloden» ble det vannet, som lå over
himmelhvelvingen, og det vannet, som var på og under jorden,
forenet i en stor oversvønunelse, som utryddet alt liv på jorden
med unntak av Noah og hans familie. Det var bare 8 personer
som overlevde «syndfloden». «8-tallet» står for «en ny be
gynnelse».

Når det står at «havet ikke skal være mer», så tror jeg ikke at det betyr, at
vi ikke skal ha vann mer på den nye jorden. Jeg tror at vannet fortsatt vil
eksistere. Både mennesker, dyr, planter og fisker er avhengig av vann for å
leve. Når ikke dyrene, plantene og fiskene er nevnt i beskrivelsen av «den
nye himmelen og den nye jorden», så betyr ikke det at de ikke skal være,
men de er ikke i sentrum for den beskrivelsen som vi har om dette.

I og med at dyrene, plantene og fiskene hørte med til den første skapel
sen, så skal de også høre med til gjenopprettelsen av «den nye jorden og
den nye himmelen», men de skal ikke være innbyggere i det nye Jerusalem.
De skal derimot leve på den nye jorden.

Det er tre forhold, som viser at også den øvrige skapningen, skal være på
den nye jorden, og det er:

a* De hørte med til den første skapelsen.

b. Jesus forsoning gjelder også dyr, planter og fisker

€• Dyrene og hele skapningen lenges og ser fram til at Guds barn
skal bli fngjort fra synden, og de selv skal bli fiigjort til den
frihet som menneskene da vil ha. «For skapningen lenges og
stimder etter Guds barns åpenbarelse... for at også skapningen
skal bli frigjort fira forgjengelighetens trelldom til Guds barns
herlighets frihet.» (Rom.8,19 og 21.)

Dette vil skje både i «1000 års-riket» og først follt ut på den nye jorden.
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3a Det nye Jerusalem kommer «ut av» eller «ned fira» himmelen
som en brud som er pyntet for sin ektemann. (Joh.Åp.21,2.)

Dette betyr at vi må skille mellom «den nye himmelen og den
nye jorden» og «Guds himmel». Det nye Jerusalem ble senket
ned fra selve «Guds himmel» og ned på den nye jorden. Dette er
nevnt flere ganger i Johannes Åpenbaring. «... det nye Jerusalem,
det som kommer NED FRA HIMMELEN fra min Gud,...» (Joh.
Ap.3,12.) (Se ogsåJoh.Ap. 21,2 og 10.)
De fleste Bibeltolkere vil mene at denne tidsperioden er det

samme som selve «Guds himmel», men det tror jeg ikke er riktig.
At det nye Jerusalem vil være en del av selve himmelen, det tror jeg
er riktig, for det ble senket ned fra himmelen fra Gud, men vi kan
ikke sette likhetstegn mellom «den nye himmel og den nye jord»
og «Guds himmel».

Jeg siterer fra Studiebibelen. Bind 5.S. 962: «Ottman: «Vi må igjen
insistere på det frktum at det nye Jerusalem, som konuner ned fra
Gud, er en FORBINDELSESLENKE mellom den nye himmelen
og den nye jorden.»

Jeg tror også at det nye Jerusalem vil utgjøre både en forbindelse
mellom «den nye hinunelen og den nye jorden» og selve «Guds
himmel», og at det nye Jerusalem vil vende tilbake til «Guds him
mel», når tidsperioden for «den nye himmel og den nye jord» er
avsluttet.

Vi vet at i selve «Guds himmel» vil det være et TEMPEL, som

består både av Det Hellige og Det Aller Helligste. Det vil det ikke
være i det himmelske Jerusalem på den nye jorden. «Og noe tempel
så jeg ikke i den, for dens tempel er Gud Herren, den allmektige, og
Lammet.» (Joh.Ap.21,22.)

Det behøves ikke noe tempel på den nye jorden, for SYNDEN
ER BORTE er borte og ofringene er satt til side. De troende skal et
intimt åndelig felleskap med Den Treenige Gud. Vi skal alle se Gud
som han er. Det åndelige dekket, som ligger over de troende i vår
tidsperiode, skal taes bort. Vi skal se ham slik som Han er.
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I selve «Guds himmel» vil det fortsatt være et tempel med Det
Hellige og Det Aller Helligste. Det er ingen som vet, hvordan dette
skal hmgere, men det skal blant annet minne oss om Jesu forso
ning.

De, som tilber Gud, vil også samle seg rundt røkofferalteret i
himmelen. (Joh.Åp. 11,1.)

Moses fikk et bilde eller et kopi av selve «Guds himmel». Han
ble bedt om å gjøre Tabernaklet akkurat slik som dette bildet var.
Det bestod av både Det Hellige og Det Aller Helligste. « Se nå til at
du gjør alt etter det bilde, som ble vist degpå pellet.»(2.Mos.25,40.)
(Se også Apostlenes Gjerninger 7,44 og Brevet til Hebreerne 8,5.)

Grunnen til at Moses ble bedt om å gjøre Tabernaklet nøyaktig
etter det bildet, som Gud gav ham, var at alle seremoniene, som
foregikk i Tabernaklet, pekte framover mot Jesu forsonergjerning.
Når det ble ofret i Jerusalem, steg både ofrene og bønnene opp til
himmelen til Gud, som var i Det Aller Helligste. Når Gud fikk de
foreskrevne offer, var han fornøyd med det, for det var han selv,
som hadde bestemt dette. Gud så fram til Jesu fullkomne offer, som
var en engangshandling for alle mennesker. (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 2, hvor jeg skriver utfyllende om Tabernaklet og of
fertjenesten i Israel i gammel tid.)

4. I det nye Jerusalem skal Gud selv bo hos menneskene, og han skal
tørke bort alle tårene av deres øyne. Døden skal ikke være mer og
heller ikke sorg, skrik eller pine, for de første ting (synden) er blitt
borte. (Joh.Åp.2I,3-4.)

I «1000 års-riket» skal ikke Gud bo hos menneskene. Det er

Jesus Messias som skal bo i templet i Jerusalem. Alle verdens folk
skal komme til Israel med sine offergaver, men fyrsten skal ofre
brennoffer, matoffer og drikkoffer på festene, på nymånedagene og
på alle Israels høytider. Han skal ofre for å gjøre soning for Israels
hus. (Esek.45,l6-I7.)

Dette blir minneoffer over det som Jesus gjorde på Golgata, da
han sonet all verdens synd.

I «1000 års-riket» vil rettferdigheten REGJERE, men på den
nye jorden vil rettferdigheten BO.
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I «1000 års-riket» skal det både være urettferdighet og død,
skrik og pine, for synden er tii stede der. Den siste fienden, som Je
sus skal tilintetgjøre, er døden. Dette gjør han på slutten av Rikets
tid. «For han (Messias) skal være konge inntil han far lagt alle sine
fiender under sine føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres, er dø
den.» (1.Kor. 15,25-26.)

Når det står, at Gud bor i det nye Jerusalem, betyr det at Den Tre
enige Gud er til stede der. «Og ingen forbannelse skal være mer, og
Guds og Lammets trone skal være i den, og hans tjenere skal tjene
ham, og de skal se hans åsyn (hans hele skikkelse), og hans navn skal
være på deres panner.» (Joh.Åp.22,3-4.)

Forbannelsen er tatt bort på den nye jorden, for både synden og
syndens følger er tatt bort. Dette gjør at menneskene skal se Gud
slik som han i virkeligheten er. Gud har også en skikkelse, men det
er en åndelig skikkelse, som vi ikke kan se med våre naturlige øyne,
for de oppfater bare på de timelige og de stofHige tingene. « Og Fa
deren som har sendt meg, han har vitnet om meg. Verken har dere
hørt HANS RØST eller sett HANS SKIKKELSE.» (Joh5.37.)

5. Jesus Messias, som satt på tronen i det nye Jerusalem, sa til Johan
nes: «Se, jeg gjør ALLE TING NYE. Og han sa til meg: Det ER
SKJEDD. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi
den tørste av Livets Vannkilde UFORSKYLDT. DEN SOM SEI

RER, skal arve ALLE TING, og jeg vil være hans Gud og han skal
være min sønn.» (Joh.Åp.21,5-7.)

På den nye jorda er alle ting blitt gjort nye. Det greske ordet,
som her blir brukt, er «kainos». Det betyr «ny av kvalitet. Dette
betyr to ting:

a. Alle ting og forhold på den nye jorda skal LIGNE PÅ de tilsva
rende tingene og forholdene på den gamle jorda, men de skal ha
et helt annet åndelig innhold. Alt skal være perfekt.

b. Vi vil få en helt ny verdensordning. Den gamle ordningen er
erstattet med en ny ordning, som er perfekt og uten synd, for
de første ting (synden) er tatt bort.

«Livets vannkilde» går på to forhold, og det er:
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a. Den Hellige Ånds kraft og fylde.

b. Nytt vann skal renne ut fra Guds trone og gi friskt vann til både
byen og til den nye jorden. Dette betyr at hele skapningen-
både dyr, planer og fisker- skal eksistere på den nye jorden. De
skal ikke ha sitt opphold i det nye Jerusalem, men de skal leve
utenfor selve byen.
De menneskene, som bor i det nye Jerusalem, har fått løf

ter om at de skal arve alle ting. Dette gjelder absolutt alt. Den
kristne menigheten har også fått lignende løfter om at vi skal
arve alle ting sammen med Gud og Jesus, «men er vi barn, da er
vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt
vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.»
(Rom.8,17.)

6. Det er ikke alle, som skal seire og arve alle ting sammen med Den
Treenige Gud. Det er også en mengde mennesker som befinner seg
i «ildsjøen». Det er det samme som «den evige fortapelsen». De,
som skal være der, er: «De redde og de vantroe og de vederstygge
lige og manndraperne og horkarene og trollmennene og avgudsdyr
kerne og alle løgnerne. Deres del skal være i sjøen som brenner med
ild og svovel. Det er den annen død.» (Joh.Åp.21,8.)

I det hele tatt- den, som ikke er kommet til en levende tro på
Jesus, går fortapt for Guds rike og havner i denne sjøen, som er et
bilde på fortapelsen.

«Ild» og «svovel» er bilder på «Guds dom».

Dette er en advarsel til alle som ikke har livet i Gud. «DEN SOM

HAR SØNNEN, HAN HAR LIVET. DEN SOM IKKE HAR

GUDS SØNN, HAN HAR IKKE LIVET.» (l.Joh.5,12.)
Mange prester, forkynnere og predikanter vegrer seg for å snak

ke om Guds dom. Det er ikke noe populært å predike om at en
mengde av våre medmennesker vil havne i ildsjøen, men det er vår
oppgave som Guds folk å tale slik som Bibelen taler. Når Guds ord
sier at det er en evig fortapelse, så er det vår plikt å fortelle men
neskene det.

Kan fortapelsens mulighet forenes med Guds kjærlighet? Ja, det
kan den. Her er flere svar å gi:
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a. Gud er ikke urettferdig når han dømmer menneskene. Det fin
nes ikke urettferdighet hos Gud.

b. Det er ingen motsetning hos Gud i spørsmålet om rettferdig
het, dom og kjærlighet. Gud må ta vare på alle sidene ved sin
personlighet og sitt vesen. Han er både grenseløs kjærlig, men
han er også en fortærende ild mot all synd.

Gud har gitt alle mennesker en mulighet til ikke å tilbringe
evigheten i ildsjøen, og det er troen på Jesus som syndens forso
ner og hele verdens forløser.

En beskrivelse av selve byen

I Johannes Åpenbaring 21,10-21 blir selve byen beskrevet som en van-
lig by, som er bygd med de vakreste edelsteiner og med en gate av gull.
Byen har også 12 grunnsteiner og 12 porter. Vi skal i det følgende beskrive
denne vakre byen, som skal smelte sammen med den nye jorden.

Det nye Jerusalem har sin BEGRENSNING hva som gjelder utstrek
ningen. «Og staden ligger i en firkant, og dens lengde er så stor som bred
den. Og han målte staden med røret: 12000 stadier, lengden og bredden
og høyden på den er like. Og han målte dets mur 144 alen etter menneske
mål, som også er englemål.» (Joh.Åp.21,16-17.)

Dette betyr at byen vil utgjøre en kubus (firkant) som er 2304 kilo
meter i hver retning. Byens grunnflate vil dekke et område som er mer en
5 millioner kvadratkilometer. Dette tilsvarer mer enn halvparten av Eu
ropa.

Hva som gjelder byens mur, vil den være 75 meter høy. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Det himmelske Harmageddon.)

Hva som gjelder selve «Guds himmel», vil den ikke ha noen utstrek
ning, for den hører med til en helt annen dimensjon, hvor verken høyde,
bredde eller lengde vil eksistere. Det er helt andre dimensjoner som eksiste
rer i selve evigheten. «Men bor da Gud virkelig på jorden? Se, HIMLENE
og HIMLENES HIMLER rommer deg ikke, hvor meget mindre da dette
hus (templet i Jerusalem), som jeg (Salomo) har bygget.» (l.Kong.8,27.)

Selve byen, muren og de 12 portene i den skal bestå av gull og de fineste
edelsteiner. (Joh.Åp.20,18-21.) Selve navnet på de forskjellige edelsteine-
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ne viser oss forskjellige sider ved Jesu forsoning og det fellesskapet som vi
troende skal ha med Den Treenige Gud i denne byen. Vi vil i det følgende
gi en beskrivelse av de forskjellige edelsteinene og betydningen av deres
navn, for å vise den enorme skjønnheten som denne byen vil ha. Ingen an
nen by i verden kan måle seg med den:

a* «Jaspis» er gjennomsiktig. Den skinner som en diamant, og
den er klar som krystall. Selve navnet betyr: «Å komme for å
bli knust» eller « å bli knust.» Vi vet hvem som ble knust på et
kors på Golgata. Det var Jesus.

b. «Safir» er hard som diamant, og den har en blå farge. Selve
navnet betyr «antall», «nummer» eller «mengde». Dette
har med det store antallet- både av engler og mennesker- som
det vil være i byen.

C. «Kalkedon» er himmelblå med striper av andre farger. Selve
navnet betyr «lidelse», «prøvelse», «sorg» eller «tortur».
Vi vet hvem som var utsatt for den store lidelsen og den store
sorgen på et kors på Golgata for ca. 2000 år siden. Det var Je
sus.

d. «Smaragd» er grønn av farge. Selve navnet betyr «åforsvare».
I det himmelske Jerusalem vil Gud virkelig forsvare oss fra alt
det som er ondt. Det finnes ikke der, men det finnes «i sjøen
som brenner med ild og svovel».

e. «Saronyks» er rød og kvit av farge. Selve navnet betyr «høv
dingen som er slått.» Vi vet hvem denne høvdingen er. Det er
Jesus fra Nasaret.

f. «Sarder» er rød av farge. Selve navnet betyr «kraften som vel
ler fram». Dette er et bilde på Den Hellige Ånd. Vi vet at Den
Hellige Ånds vann vil velle fram fra Guds trone i det nye Jeru
salem. Den vil dekke både selve byen og den nye jorden med sin
kraft og sin vitalitet.

g. «Krysolitt» er blågrønn. Den er gjennomsiktig. Selve navnet
betyr «han som binder», eller «han som holder med bann».»
Dette betyr at Jesus holder satan med evige lenker fast til sin til-
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værelse i ildsjøen. Vi behøver ikke lenger å være redd for hans
makt og innflytelse.

h» « Beryl » er grønn som havet. Selve navnet betyr «den første
fødte » eller «eller det opphøyde hode.» Det er Jesus som er
den førstefødte av alle som tror. På grunn av forsoningen kan
han også løfte sitt hode i stolthet over det fullkomne frelsesver-
ket.

i. «Topas» er gulgrønn og er gjennomsiktig. Selve navnet betyr
« å knuse i stykker ». Dette kan ha to betydninger. Det var Jesus
som ble knust i stykker på Golgata og i døden, men på grunnlag
av forsoningen vil også Jesus knuse satan under sine føtter.

j. «Krysopras » har en annen grønnfarge enn topas. Selve navnet
betyr «de som er forenet». Dette går på det fellesskapet alle
skal ha i det nye Jerusalem og på den nye jorden. Alle skal være
forenet i en skjønn harmoni der tilbedelsen av Gud vil være i
sentrum.

k. «Hyasint» er fiolett. Selve navnet betyr «å eie», eller «han
skal eie» Det er Jesus som skal eie alt det som er i den byen, for
det er han som har gjort alt dette mulig gjennom forsoningen.
Vi som er kommet til tro på Jesus, skal også være med på å eie
alle ting.

I. «Ametyst» er blålilla. Selve navnet betyr «han som ødeleg
ger». Dette kan ha to betydninger. Det er Gud som har ødelagt
alt det, som er ondt. Det kan også bety at satan, som har ødelagt
så mye i den første verden, selv skal bli ødelagt..) (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Det nye Jerusalem.)

At det himmelske Jerusalem på den nye jord vil høre med til tidsperio
dene, og at det er en JØDISK TIDSPERIODE sees av det forholdet, at de
12 portene i byen har navnene til de 12 Israels stammer. Byens grunnmur
består av 12 grunnsteiner, og på den er navnene til de 12 apostlene skrevet
inn. (Joh.Åp.21,10-14.)

12-tallet er jødenes spesielle tall. Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.
Kapittel: Bibelens tallsymbolikk og matematiske mønster.)
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Kapittel 44 - «Den nye himmel og den nye jord»

ER IKKE DET SAMME SOM «GUDS HIMMEL»

Dette viser oss at denne byen hører med til tidsperiodene, og at det er jø
dene som skai være de ledende i denne perioden. Hva som gjelder selve
«Guds himmel», så hører den ikke med til tidsperiodene, men den hører
med til selve evigheten. Den har vært for bestandig.

Jødene vil være de ledende både i «1000 års-riket» og på «den nye jor
den og i den nye himmelen». De vil da få oppreisning for all den skjensel
og trakassering som de har lidt hele veien fra Abraham av og inntil oppret
telsen av «Riket for Israel». De vil ikke lenger være underkuet i verden,
men de skal da være konger og prester ut over hele jorden. «Og dere skal
være meg et kongerike av prester og et hellig folk, for hele jorden hører
meg til.» (2.Mos.l9,6.)

«Herren skal gjøre deg til hode og ikke hale, og du skal alltid være
ovenpå og aldri være under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud,
som jeg i dag byder deg å ta vare på og holde.» (5.Mos.28,13.)

En beskrivelse av byens åndelige kvalitet
Johannes så ikke noe tempel i det himmelske Jerusalem, for templet skal
være Gud og Lammet. Byen trenger heller ikke vanlig lys, for både Gud og
Jesus vil opplyse det. Folkeslagene skal vandre i det lyset som går ut fra Den
Treenige Gud, og kongene på jorden skal bære sin herlighet inn i byen. By
ens porter skal ikke lukkes om natten, for det skal ikke være natt der. Det
er bare rettferdige mennesker som bor der. De som bor der, er innskrevet i
Livets Bok. (Joh.Åp.21,22-27.)

Det behøves ikke noe tempel i det nye Jerusalem, for tilbedelsen av Gud
skal foregå direkte og ikke ved hjelp av ofringer og renselsesseremonier.

Før det himmelske Jerusalem ble senket ned på jorden, fikk Johannes et
innblikk inn i selve «Guds himmel». Der fikk han både se GUDS TEM

PEL og 2 ALTERE, som er BRENNOFFERALTERET og RØKOFFE-
RALTERET. «Og GUDS TEMPEL i himmelen ble åpnet, og hans pakts
ark ble sett i HANS TEMPEL, og det kom lyn og røster og tordener og
jordskjelv og svært hagl. (Joh.Åp.l 1,19.)

«Og da jeg åpnet det sjette seglet, så jeg UNDER ALTERET (brenn
offeralteret) deres sjeler som var myrdet for Guds ords skyld og for det
vitnesbyrds skyld som de hadde.» (Joh.Åp.6,9.)
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«Og en annen engel kom og stod VED ALTERET (røkofFeraiteret),
og han hadde et røkeiseskar av gull, og det ble gitt ham meget røkelse, for
at han skulle legge den til alle de heUiges bønner på GULLALTERET
foran tronen.» (Joh.Åp.8,3.)

Dette betyr to forhold, og det er:

a* Før det himmelske Jerusalem ble senket ned på den nye jorden,
ble selve «Guds himmel» beskrevet med både et tempel og to
altere, slik som Tabernaklet og templene i Jerusalem hadde.

b. I den virkelige «Guds himmel» i selve evigheten skal himme
len igjen ha et tempel og to altere. De skal minne om Jesu forso
ning og de helliges tilbedelse.

Byen trenger heller ikke noe lys, for Gud skal opplyse den. Dette lyset sym
boliserer to forhold, og det er:

a. Jesus er verdens lys. (Joh.9,5.) Han bor i et lys som ingen kan
komme til. (I.Tim.6,16.)

b. Før skapelsen av de forskjellige himmellegemene skapte Gud
lyset. Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket.
Han kalte lyset for dag og mørket for natt. (l.Mos. 1,3-5.) Det
te skjedde på den første dagen i skapelsesuken.

Det var først på den 3. dagen at han skapte solen, månen og stjernene, slik
at de skulle reflektere det første lyset, som er Ham selv. Solen skulle skinne
om dagen, og månen skulle skinne om natten. Den får sitt lys fra solen
(l.Mos.1,14-18.)

Dette første lyset vil komme tilbake i det nye Jerusalem. Dette betyr
ikke at vi ikke lenger skal ha noe skille mellom dag og natt.

Det er selve byen som ikke trenger noe ytre lys. Dette betyr ikke at solen,
månen og stjernene skal taes bort på den nye jorden. De kan godt være der,
for vi skal fortsatt ha en tids-syklus som består av dager, måneder og år.
«Livets Tre», som er plassert i midt i byens gate og på hver side av elven,
skal bære 12 slags frukter, og det gir sin frukt HVER MÅNED. Bladene
på treet skal være til helbredelse (legedom) for nasjonene.
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Kapittel 44 - « Den nye himmel og den nye jord»

ER IKKE DET SAMME SOM «GUDS HIMMEL»:

Dette viser at vi skal regne med TIDEN og MÅNEDENE på den nye
jorden. Dette er også naturlig, for «den nye himmelen og den nye jor
den» hører med til tidshusholdningene. (Joh.Åp. 22,2.)

Evigheten derimot hører ikke med til tiden. Den bare ER. Den egendige
«Guds himmel» i evigheten bare ER. Slik som Gud er, slik er også « Guds
himmel». Den er evig bestående. Den har vært for bestandig.

Det er også mulig at vi skal feire de jødiske høytidene på den nye jor
den. Vi vet at solen, månen og stjernene også har den oppgaven å fortelle
menneskene om Herrens høytider og måneder og år. «Og Gud sa: Det bli
lys (i flertall) på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten. Og de skal
være til tegn og fastsatte tider, år og måneder.» (I.Mos. 1,14.)

Dersom det er slik, at vi skal feire de jødiske høytidene på den nye
jorden, så har vi også behov for himmellegemene, for de forteller oss, når
de forkjellige høytidene skal være. (Se min Bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5.
s. 13-136 om solen, månens og stjernenes funksjon i forhold til både ffel-
seshistorien og høytidene.)

Når det står at «kongene på jorden skal bære sin herlighet inn i byen»,
betyr det at de skal komme dit for å tilbede Den Treenige Gud, som har
sin trone i selve byen. Gud er der, for å motta tilbedelse, takk og ære fra de
frelste.

Det kan også bety at de skal ha med seg sine gaver til Gud. Dette skal
skje i stor utstreking i « 1000 års-riket ».

Det er bare frelste og rettferdige mennesker som har anledning og rett
til å besøke byen. De ufrelste befinner seg i «sjøen som brenner med ild og
svovel.», og den ligger utenom selve byen. (Joh.Åp.22,15.)

Ut fra Guds og Lammets trone rant det en elv med «Livets Vann». Den
var klar som krystall. «Og han viste meg en elv med Livets vann, som rant,
klar som krystall, ut fra Guds og Lammets trone. Midt i dens gate, og på
begge sider av elven, står Livets Tre, som bærer 12 slags frukter, og det gav
sin frukt hver måned. Bladene på treet var til helse for nasjonene.» (Joh.
Ap.22,1-2)

Dette er et bilde på den nye Edens hage, som ligger i selve byen- uten
for Guds og Lammets trone. 1 forbindelse med syndefallet ble Edens hage
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stengt for menneskene. De kunne ikke lenger få ete av Livets Tre, slik at de
kunne leve evig. (l.Mos.3,23-24.)

Nå på den nye jorden vil menneskene igjen få anledning til drikke av
det vannet som går ut ifra Guds trone, og ete av Livets Tre.

«Livets vann», som går ut ifra Guds trone, er et bilde både på «DEN
HELLIGE And og på VIRKELIG VANN». At det er klart som krys
tall, betyr at Den Hellige And er i virksomhet i SIN FYLDE på den nye
jorden.

I sin samtale med den samardanske kvinnen har Jesus fortalt oss at Det
levende vatnet er et bilde på Den Hellige And. Den som drakk av det, ville
aldri mer tørste i ndsalderen, men det ville bli i ham en Idlde med vann
som vellet fram til ddsalderligliv. (Joh. 4,10-^15.)

På den siste store dagen på Tempelfestens Høydd steg Jesus fram og
ropte ut, at dersom noen tørstet, skulle de komme til ham og drikke av
det vannet som han kunne gi. Det var Den Hellige And. Jesu liv var fylt av
Den Hellige And. (Joh.7,37-39.)

Utgydelsen av Den Hellige And ovenfor hvert enkelt troende men
neske begynte på Pinsefestens Dag. Den skal'fortsette i«1000 års-riket»
og nå sitt høydepunkt på den nye jorden.

Det vannet, som det her er snakk, og som går ut fra Herrens trone, har
også en referanse til det vannet og det blodet som rann fra Jesu åpne sår
på Golgata. Vi vet at en romersk soldat stakk sitt spyd inn i Jesu side på
korset, og det kom ut VANN og BLOD. (Joh. 19,34.)

«Vannet» er et bilde på «renselse», og «blodet» er et bilde på «forso
ningen». Både vannet og blodet rant ned på jorden i Israel. Dette borger
for at forsoningen også gjelder jorden. Vi skal få en ny jord. «Han er den
som kom med vann og blod, Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med
vannet og med blodet, og Anden er den som vitner, fordi Anden er sann
het. For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige
And, og disse tre er ett. Og det er tre som vitner på jorden: Anden, vannet
og blodet, og disse tre samstemmer som ett.» (l.Joh.5,6-8.)

Dette Skriftordet er typisk for den messianske jødedommen. Den må
ha både RENSELSE og FORSONING. I den fne nådens tidsperiode er
det nok med FORSONINGEN.
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ER IKKE DET SAMME SOM «GUDS HIMMEL»

I Esekiel 47,1-12 hører vi også om en bekk (dobbeltbekken) som rant ut
frsL templets østside og ned til Dødehavet. Dette vannet, som både er et
bilde på Den Hellige Ånd og vanlig vann, gjorde at vannet i Dødehavet
ble fhskt igjen, slik at det kunne leve fisk i det. Dette er ikke en beskrivelse
av den nye elven på den nye jorden, men beskrivelsen peker framover mot
den nye elven, som vi vil ha på den nye jorden.

I den opprinnelige skapelsen var det også en elv som rant ut fira Edens
hage. Den vannet selve haven og deretter delte den seg i 4 andre elver, som
også hadde til oppgave å vanne de landene hvor de rant. Disse elvene hette
Pison, Gihon, Hiddekel og Frat (Eufrat). (l.Mos.2,10-l4.)

På samme måten som disse 4 elvene og den bekken, som Esekiel be
skrev, vannet landskapet, hvor de rant, vil også den elven som rinner ut fira
Guds trone på den nye jorden, ikke bare vanne Livets Tre, men den vil også
gi vann og næring til alt som vokser og gror på den nye jorden.

Midt i gaten og på hver side av elven stod «Livets Tre». Dette er et bilde
på Jesus fra Nasaret som gir både helse og legedom til alle som kommer til
tro på ham. Dette er det samme treet, som var til stede i det opprinnelige
Edens hage. Adam og Eva kunne fritt ete av dette treet, for når de gjorde
det, ville de fortsette med å leve evig.

Det var mange trær i den opprinnelige Edens hage, men det var et tre
som de ikke hadde lov til å spise av, og det var Kunnskapens Tre. Den da
gen de gjorde det, skulle de dø.

Etter syndefallet ble veien til Livets Tre lukket for menneskene, for
dersom de fortsatte med å spise av det, ville de leve evig i sin syndige til
stand. Adam og Eva ble forvist ut av Edens hage, og Gud satte kjerubene
til å vokte Edens hage, slik at ikke menneskene kunne komme tilbake dit.
O.Mos.3,22-24.)

Nå på den nye jorden er adgangen til Livets Tre åpnet opp igjen. De frelste
menneskene, som bor på den nye jorden, kan nå tilegne seg Jesu skikkelse
og lære fullt ut. Det slial heller ikke være sykdom mer, for både synden og
døden er tatt bort.

Livets Tre gav sin frukt hver måned. Det blir 12 ganger i året. Det gav
12 slags frukter. «Frukten» på Livets Tre symboliserer «den fullkomne
kunnskap om Guds ordninger». «Den (Guds lære) er livets tre for dem
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som griper den, og hver den som holder fase på den, må prises lykkelig.»
(Ords.3.18.)

«Den rettferdiges frukt er et livets tre, og den vise fanger sjeler.»
(Ords.11,30.)

«Langvarig venting gjør hjertet sykt, men et oppfylt ønske er et livets
tre.» (Ords. 13,12.)

«En saktmodig tunge er et livets tre, men en falsk tunge sårer hjertet.»
(Ords. 15,4.)

«Livets Tre» blir her sammenlignet med det «å fa kunnskap om Guds
lære», «fa del i rettferdigheten», «å få del i lykken», «å få del i håpet»
og «å få del i saktmodigheten».

Det forholdet at Livets Tre bar 12 slags frukter, peker også på at denne
tidsalderen vil være en jødisk tidsalder. 12-taliet er jødenes tall på en spe
siell måte.

Bladene på Livet Tre skulle være til legedom (helse) for alle nasjonene.
Dette går både på fysisk og åndelig helse. Vi vet at alt dette ligger i Jesu for
soning, men til tross for det kan vi ikke sette likhetstegn mellom syndenes
forlatelse og helbredelse. Alle, som er kommet til tro på Jesus, har syndenes
forlatelse, men det betyr ikke at de er garantert å være fiisk gjennom et helt
liv. (Se min bok: Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus. Kapittel: «Jesu
forsoning.»

På den nye jorden skal Jesus være åpenbar for alle. De skal alle få nyte godt
av de fruktene som veller fram fra hans liv. Dette er selve ARVEN, som
de troende får. Vi får utbetalt arven i de forskjellige domsscenene som er
beskrevet i Bibelen. Den kristne menigheten vil få utbetalt sin arv (nåde-
lønnen) foran Jesu domstol i himmelen mens de messianske jødene vil få
utbetalt sin arv i forbindelse med Jesu gjenkomt.

Det skal ikke være noen forbannelse i byen. Alle skal se Guds skikkelse, og
hans navn skal være skrevet på deres panner. Det skal ikke være natt mer i
byen. Gud Herren skal være lyset i byen, og de troende skal regjere i tidsal
drenes tidsaldere. (Joh.Åp.22,3-5.)

Den forbannelsen, som begynte i Edens hage, skal være borte for alltid.
Alle skal se Gud slik som han i virkeligheten er. Vi har alle et bilde av Gud,
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men det er bare et vagt bilde. Vi ser dette i et speil og i en gåte. Gud er mye
mer storslagen enn vi kan tenke oss.

Han har også en åndelig skikkelse. Vi har ikke forutsetning for å forstå
dette, for vi er bundet av tiden, men på den nye jorden skal alle se Guds
skikkelse.

Det skal bli en herlig tid. Det skal ikke bare være en tid for fritid og tilbe
delse, men også en tid for stor åndelig aktivitet. Vi har for eksempel hele
verdensrommet som vi skal utforske. Vi vil ha nye legemer, og de vil ha de
samme egenskapene som Jesu oppståtte legeme hadde. Vi kan forflytte oss
hurtig- fra en dimensjon og inn i nye dimensjoner, som vi ikke kjenner til.
Vi kan være synlige for i neste øyeblikk å være usynlige. Vi skal være som
Jesus og som englene.

Navnet «Yhvh», som er det opprinnelige navnet på Gud, vil være ty
delig skrevet på våre panner. Det blir vårt ytre adelsmerke. Alle, de som
ikke har tatt dyrets merke, skal få Guds merke inngravert på sine panner.
Dette betyr at de frelste menneskene er hans eiendom for alltid.

Dette var også det løftet som menigheten i Filadelfia fikk. (Joh.
Åp.3,12.)

Konklusjon

I dette kapidet har vi forsøkt å vise to forhold, og det er:

1 • «Den nye himmelen og den nye jorden » hører med til tidsperiode
ne. Denne perioden, som er beskrevet som en «tidshusholdning»
(Ef. 1,9-10.), hører med til tiden. Den avslutter dden. Etter tiden
kommer selve evigheten. Tiden er ikke en del av evigheten. Tiden
og evigheten er motsetninger. De angår hver sin dimensjon.

«Den nye himmelen og den nye jorden» er en guddommelig
opprettelse av det opprinnelige skaperverket. Det var også godt,
men satan og de onde åndene greidde å ødelegge Guds skaperverk.
Det skal få en NY START på den nye jorden. Vi ser med forvent
ning fram til både «1000 års-riket» og «den nye himmelen og den
nye jorden».

2« «Den nye himmelen og den nye jorden» er ikke det samme som
selve evigheten eller «Guds himmel», som er Guds evige bolig.
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Det himmelske Jerusalem, som er sentrum i Guds himmel, ble sen
ket ned fira Gud og ble forenet med den nye jorden (Joh.Åp.3,12.)

Etter at denne perioden er over, vil igjen det nye Jerusalem» bli
en del av «Guds himmel». Vi har ikke kunnskaper om dette. Vi
kan ikke skrive noe om dette. Vi har heller ikke forutsetninger for å
forstå dette. «Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpen
barte er for oss og for våre barn i tidsalderen, for at vi skal holde alle
ordene i denne lov.» (5.Mos.29,29.)

Tingvoll den 02,10,2006og den 07,06,2007
Oskar €din Indergaard
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