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4.) EVIGHETEN I DERES HJERTER, av Don Richardson. Denne boka
omhandler hvordan en del stammer i det indre av Burma har holdt fast på
urevangeliet og troen på den høyeste Gud, Jawa. Da misjonærene kom dit på
1800-talet, gikk disse stammene straks over til kristendommen, for de hadde
ventet på at Gud skulle sende dem mennesker, som kunne fortelle dem om den
høyeste Gud og hans evangelium.

5.) PROFETRNES TUNGEMÅL, av Robert St. John. Dette er en meget
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Dette heftet gir en god oversikt over de 7 lilleasiatiske menighetene og viser at
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8.) TEXTUS RECEPTUS. GUDS BEVARTE ORD. Det Nordiske
Bibelselskapet, av Egil Rogne og Helge Evensen. Denne boka diskuterer hvilken
grunntekst til N.T. som er den opprinnelige og den beste. Den gjennomgår de
mange grunntekstene som vi har og beskriver deres bakgrunn, historie og de
rettelsene som er blitt foretatt.

På den ene siden har vi Textus Receptus, som representerer ca.90 prosent
av de greske manuskriptene til N.T. På den andre siden har vi tekster som Codex
Vaticanus, Codex Sinaiticus og Codex Alexandrinus.

Det er blitt hevdet av de aller fleste av våre Bibel-oversettere at disse 3

sistnevnte tekstene er både de beste og de eldste tekstene, og som en konsekvens
av dette feilaktige synet er alle norske Bibel-oversettelsene etter 1904 delvis
basert på disse tekstene. Det viser seg imidlertid at disse manuskriptene er blitt
rettet og manipulert av den romersk katolske kirken og deres menn, slik at de
Bibel-oversettelsene som vi har i dag, ikke gir uttrykk for den opprinnelige og
korrekte grunnteksten.
Textus Receptus er den opprinnelige og beste grunnteksten.

Hl slutt i denne boka får vi en oversikt over de rettelser og de utelatelser
som er gjort i de forskjellige tekstene. Forfatterne har lagt ned et svært grundig
og solid arbeid i denne boka. Den representerer et pionerarbeid i Norge.



9.) DEN NORSKE REFORMASJONSBIBELEN. Del 1. Apostelen Paulus
Sendebrever-Romerbrevet til Hebreerbrevet. Det Nordiske Bibelselskapet, av
Egil Rogne og Helge Evensen.

Dette heftet er første del av en helt ny Bibel-oversettelse som utelukkende
baserer seg på Textus Receptus. Oversettelsen tar i det hele ikke med de
forfalskede og ukorrekte grunntekstene, som våre moderne Bibel-oversettelser
er basert på, og som er forandret av den romersk-katolske kirken og deres menn.
Den baserer seg utelukkende på Textus Receptus, som er det samme som King
James oversettelse fra 1612.

Heftet er delt i 3 deler:

a) I første del blir de forskjellige grunntekstene sammenlignet og vurdert
og satt inn i en historisk ramme.

b) I andre del blir en del problemstillinger angående det greske språket
og selve arbeidet med oversettelsen diskutert.

c) I tredje del blir Romerbrevet til og med Hebreerbrevet oversatt slik
som oversetterne mener at N.T. skal oversettes.

Undertegnede anbefaler på det sterkeste det viktige og solide arbeidet som
Det Nordiske Bibelselskapet driver. Det er av stor viktighet at vi ikke bare vender
oss bort fra den romersk katolske kirkes lære, men at vi også forkaster denne
kirkens oversettelser av N.T.

Den Norske Reformasjonsbibelen ventes å foreligge i løpet av 1996. Jeg
ser fram til at vi skal få en korrekt Bibel nå i endetiden.

Samtlige bøker kan bestilles hos:
KRISTEN BOKPRODUKSJON. OSKAR EDIN INDERGAARD, 6630
TINGVOLL, NORGE.

Tlf: 71531436.
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INNLEDNING.

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel og det profetiske
ordet. Denne gangen er vi så heldige å kunne gi ut boka: JESU
GJENKOMST. BIND 4. Dette er en serie på flere bøker.

I og med at Jesu komme for den kristne menighet står foran sin
nære oppfyllelse, er det av den største betydning at vi troende har
så gode kunnskaper som mulig angående denne store begivenheten.
Jesus kan komme når som helst, for å hente den kristne menighet.
Det er menighetens store håp.

I boka Jesu Gjenkomst. Bind 1. gjennomgikk vi en del generelle
tegn på at Jesu komme er nær.

I boka Jesu Gjenkomst. Bind 2. begynte vi på en gjennomgåelse
av Åpenbmngsboka. Vi førte denne gjennomgangen fram til
Åpenbaringen 6- til Jesu åpning av det første seglet. Ved siden av
dette gjennomgikk vi også forskjellige forbilder på og sider ved
Antikrist og forholdet mellom Gog og Antikrist.

I boka: Jesu Gjenkomst. Bind 3. gikk vi gjennom hele
Åpenbaringsboka fra kap.6-19, slik som vi tror at begivenhetene i
den vil utfolde seg. Det er av den største betydning at vi har
kunnskaper om innholdet i Åpenbaringsboka.

I tillegg til dette skrev vi noen kapitler om paven som lederen
for den store skjøgen og om Textus Receptus som er den korrekte
grunnteksten til Bibelen.

Til slutt skrev vi noen kapitler om Israel som Herrens brud og
hustru og om Kongesønnens bryllup, som er et bilde på 1000 års-
riket.

I den nye boka: Jesu Gjenkomst. Bind 4. skriver vi om forholdet
mellom Den gamle og Den nye pakt og viser at innholdet i Tenach
hverken er opphevet eller foreldet. beskriver i to kapitler Guds
navn både i Tenach (G.T.) og i N.T., og viser hvor viktig det er, at
de troende kjenner til de hebraiske navnene på Gud, og hva de betyr.
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Vi sammenligner Jesu forkynnelse med Paulus forkynnelse, og
konkluderer med at Jesus forkynte de frelsesprinsippene som vil
være i riket for Israel, mens Paulus forkynte den frie nåden i den
kristne menighets tidsperiode. Både evangeliene, første del av
Apostlenes Gjeminger, Jakobs brev og Åpenbaringsboka, 4-19, er
nært knyttet til Tenach.

Vi sanunenligner videre forskjellige Skrift-steder i N.T., hvor
både Jesu komme for menigheten og Jesu komme for Israel er
beskrevet. Den kristne menighet skal ikke inn i trengselstiden, som
er Guds vrede, og som vil vare i ca.7 år.

Vi gir en oversikt over de 11 ny-testamentlige hemmelighetene,
som ikke er åpenbart i Tenach.

Vi beskriver både Jesu slekstlinje, Jesu guddommelige linje og
Jesu yppersteprestelige linje i Tenach og gir en framstilling av de
forskjellige personene som var bæreme av den messianske linjen i
Tenach.

Vi undersøker også Jesu navn i Tenach og finner ut hans hebraiske
navn «Yeshua» er brukt ca. 100 ganger i Tenach. Vi har også en
framstilling om Messias som Herrens lidende ̂ ener i Tenach.

Vi skriver om Den hellige Ånd i Tenach, Den Hellige Ånds
forhold til Messias og de forskjellige s5miboler som vi har i Bibelen
på Den Hellige Ånd.

Vi gjennomgår Daniels profeti (Dan.9,24-27.) om de 70 årukene
for Israel og Jerusedem.

Vi går utfyllende gjennom de 7 jødiske høytidene, som er
beskrevet i 3. Mos.23, og viser at de peker framover til Jesus og til
viktige frelseshistoriske begivenheter. Vi sammenligner det jødiske
bryllupet med Jesu første og andre komme. Vi skriver flere kapitler
om det jødiske templet.

Vi gir en oversikt over jødiske og kristne utregninger av tidspunktet
for Messias komme og Bibelens utsagn om «tidene» og «stundene».

Til slutt har vi med tre kapitler om fikentreet, som er et bilde
på Israel, om framtidige årstall, som er viktige i den bibelske
kronologi, og om skjulte profetiske budskap i Salmene.

Vi takker for den fine støtten, som vi har fått fra mange av våre
lesere gjennom flere år. Vi vil fortsatt be om forbønn og økonomisk
støtte til dette viktige arbeidet.

Vi vil fortsatt be dere om å være med på å kjøpe våre bøker og
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spre dem til så mange som mulig.
Interessen for det profetiske ordet er dessverre fortsatt for liten

blant de troende, og hovedgrunnen tU det er både erstatnigsteologien,
som hevder at den kristne menighet har overtatt jødenes løfter og
rolle i frelseshistorien, og det forholdet at mange troende mangler
bibelske kunnskaper om endetidsbegivenhetene.

I vår tid er det av den STØRSTE VIKTIGHET at vi kjenner til
hva Bibelen sier om det profetiske ordet.

For det første forteller det profetiske ordet oss om Guds planer,
og hvor langt vi er kommet i tidsperioden.

For det andre må vi kjenne til Guds ord, for å avsløre de mange
falske profeter og lædommer som vi vil ha i endetiden.

For det tredje har Gud lagt ned store velsignelser for de som
studerer det profetiske ordet. «Salig er den som leser, og de som
hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der, for
tiden er nær.» (Åp. 1,3.)

For det ̂ erde får vi stor åndelig kraft ved å ha kunnskaper om
denne spesielle siden ved Guds ord.

Vi ser gjeme at dere skriver til oss dersom det er noe som dere
mener er uklart framstilt i bøkene, eller det er noe som dere vil
drøfte nærmere. sender ut en orientering om arbeidet to ganger i
året. I den vil vi gjøre greie for vårt arbeid og hvilke planer vi har
for nærmere utgivelser av bøker.

Til slutt vil vi minne hverandre om at DEN SOM VELSIGNER

ISRAEL, DEN VIL GUD VELSIGNE. Vi ha bmk for all den
åndelige velsignelsen vi kan få.

Tingvoll den 16-2-95.
Deres i tjenesten.
cand. philol. Oskar Edin Indergaard.
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FORHOLDET MELLOM TENACH OG

DEN NYE PAKT.

Jødene kaller Det første Testamente (hebr.Berit Hadasha) for
Tenach. Selve ordet Tenach er jødenes forkortelse for «Loven
(hebr.Thora), Profetene (hebr.Neveim) og Skriftene (hebr.
Ketubim)». bør også kalle jødenes Bibel for Tenach. Når vi bruker
benevnelsen Det gamle Testamente om jødenes Bibel, får vi lett
det inntrykket at innholdet i den første del av Bibelen er «foreldet»
i forhold til innholdet i Det nye Testamente, men det er ikke en
riktig vurdering.

I stedet for å kalle den første del av jødenes Bibel for Det gamle
Testamente burde vi kalle den for DET FØRSTE TESTAMENTE.
Mange Bibel-forskere mener at da Jesus kom, ble Moseloven og
Den første Pakt opphevet til fordel for Det nye Testamente. Dette
er ikke en riktig vurdering. Det er ikke noe motsetningsforhold
mellom Tenach og Det nye Testamente:

a) For det første peker mye av innholdet i Tenach på det som er
beskrevet i N.T. Store deler av N.T. angår OPPFYLLELSEN
av profetiene i Den første Pakt. Vi kan si at deler av N.T. ligger
skjult i Tenach, og at Tenach er åpenbart i N.T.

b) For det andre er store deler av Moseloven intakt også i dag.
Da Jesus (hebr. Yeshua) kom, ble ikke Moseloven opphevet
som lov betraktet, men den ble opphevet som indirekte
ffelsesvei og som ftelsesperiode. I vår tid er det offertjenesten
i Tenach som er opphevet.

c) For det tredje vil Moseloven komme tilbake i 1000 års-riket,
da denne perioden i frelseshistorien er en genuin JØDISK
FRELSESPERIODE. Jesus skal styre verden ut i fra Israel
og Jerusalem, og det midlet han bl.a. skal bruke i dette styret,
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er LOVEN «For FRA SIGN SKAL LOV UTGÅ og
HERRENS ORD FRA JERUSALEM.» (Es.2,3.)

«Han (Messias) skal ikke bli mødig, og hans kraft ikke bli
svekket før han har grunnlagt RETTEN på jorden (i landet), og på
HANS LOV venter øyene (kontinentene).» (Es.42,4.)

«Det er Herrens vilje å gjøre LOVEN stor og herlig for sin
rettferdighets skyld.» (Es.42,21.)

Moseloven er ikke opphevet, men i og med at det har funnet
sted et NYTT GRUNNLAG FOR FORSONINGEN, så har det
skjedd en FORANDRING av deler av loven. Jesus sa selv at han
ikke var kommet for å oppheve loven og profetene, men for å
oppfylle. «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven
eller profetene, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfyUe.
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.» (Mat.5,17-18.)

«Omskriftes (forandres) prestedømmet (i og med at det gikk over
fra Arons stamme til Juda stamme), da går det jo nødvendigvis også
EN OMSKIFTELSE AV LOVEN for seg.» (hebr.7,12.) Til tross for
at Jesu død fant sted, etter at Det første Testamente var skrevet og
kanonisert (det ble samlet ca. 200 før Messias (hebr. Ha Masiach),
så er det likevel riktig å kalle den første del av Bibelen for et
Testamente. Det første Testamente er uttrykk for Guds vilje og planer
med både jøder og hedninger i lys av Jesu død og forsonergjeming.
«For hvor det er et testamente, der er det nødvendig at dens død,
som har opprettet det, blir godtgjort, for et testamente kommer først
til å gjelde etter døden, da det aldri har kraft så lenge den lever som
opprettet det.» (Hebr.9,16-17.)

Ordet for testamente er på gresk «diateke». Det samme ordet
blir også brukt om «pakt».

Det er følgende forskjell på et testamente og en pakt. Et
testamente gir uttrykk for en persons VDLJE, mens en pakt er en
OVERENSTKOMST som blir inngått MELLOM TO PARTER. Det
første Testamente gir dermed uttrykk for Guds vilje og planer så
langt som de var åpenbart i den første del av Bibelen.

I stedet for benevnelsen Det gamle Testamente kommer jeg til å
bruk benevnelsen TENACH eller DET FØRSTE TESTAMENTE
om den den første del av den jødiske Bibelen.
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Jeg anser videre hele Bibelen for å være av jødisk opprinnelse.
Det er ingen uoverenstemmelse mellom innholdet i de to delene av
Bibelen, når vi holder oss til det som står skrevet i dem. Begge
delene kaster et innbyrdes og forklarende lys over den andre delen.
Det er rabbinemes og teologenes fortolkninger som ikke stenuner
overens, og i de mange tilfellene der de ikke stemmer med innholdet
i Bibelen, bør de settes til side og gjøres maktesløse.

Det er ingen uoverenstemmelse mellom jødedommen, slik som
den kommer til uttrykk i Tenach, og kristendommen, slik som den
kommer til uttrykk i Det nye Testamente. De uoverenstemmelsene
som rabbinerne og teologene har konstruert, skyldes både
misforståelser, uvitenhet og åndelig blindhet.

Innholdet i Det nye Testamente er JØDEDOM, som angår den
frie nådes tidsperiode. Når vi kommer inn i den kommende
tidsperioden, som er riket for Israel, vil vi få en kombinasjon av
deler av Tenach og Jesu forkynnelse.

På samme måten som vi ikke skal bruke benevnelsen Det gamle
Testamente om den første del av Bibelen, skal vi heller ikke bruke
benevnelsen Den gamle pakt om Moseloven. Vi skal derimot bruke
benevnelsen DEN FØRSTE PAKT. Begrunnelsen for dette har jeg
berørt ovenfor.

Det nye Testamente bruker også selv benevnelsen «den første
pakt» om Moseloven. «Og derfor er han mellonunann for EN NY
PAKT, for at de kalte (de troende i den første pakt) skal få den
tidsalderlige arv som var lovet, etter at en død er funnet sted til
forløsning fra overtredelsene under DEN FØRSTE PAKT.»
(Hebr.9,15.)

Ordet pakt er på hebraisk «berit». Det finnes både forpliktende
og uforpliktende pakter i Bibelen. Gud har opprettet 5 store pakter
med jødefolket. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2. Kapittel:
Guds pakter med menneskene.)

I Tenach står det flere ganger at Gud vil gi jødene en ny lov og
opprette en ny pakt med dem. Den nye loven blir sett i motsetning
til Moseloven. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil
OPPRETTE EN NYPAKTMED ISRAELS HUS OG MED JUDAS

HUS (med hele Israel), ikke som den pakt som jeg opprettet med
deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden, for å føre dem
ut av Egyptens land, den pakt (Sinai-pakten) med meg som de brøt,
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enda jeg var deres ektemann, sier Herren, men dette er den pakt
jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil
gi MIN LOV I DERES SINN og SKRIVE DEN I DERES HJERTE,
og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, og de skal
ikke mere lære hver sin neste og sin bror og si: Kjenn Herren!
FOR DE SKAL ALLE KJENNE MEG, BÅDE SMÅ OG STORE,
sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mere
komme deres synder i hu.» (Jer.31,31-34.)

Vi får videre vite i Tenach at denne pakten ER EN BESTEMT
PERSON. Denne personen er JØDENES MESSIAS, SOM UTEN
TVIL ER JESUS FRA NASARET. «Jeg, Herren, har kalt deg i
rettferd og tatt deg ved hånden, og jeg vil væme deg og GJØRE
DEG TIL EN PAKT FOR FOLKET, TIL ET LYS FOR
HEDNINGENE.» (Es.42,6.)

I forbindelse med innstiftelsen av nattverden sa Jesus selv at
hans blod var grunnlaget for den nye pakt. «Og han tok en kalk og
takket, gav dem og sa: Drikk alle derav! For dette er mitt blod, den
nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse.»
(Mat.26,27-28.)

Til tross for at både jøder og hedninger har fått en ny pakt i Jesu
offer og blod, sier likevel Tenach at NÅR JØDENE OMVENDER
SEG TEL GUD og TIL MOSELOVEN, så skal de få del i frelsen.
Dette viser oss at Moseloven på ingen måte er opphevet. «Når alle
disse ting kommer over deg (jødene), velsignelsen og forbannelsen,
som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjerte ute blant alle de
folk som Herren din Gud har drevet deg bort til, og du av alt ditt
hjerte og all din sjel OMVENDER SEG TIL HERREN og HØRER
PÅ HANS RØST I ALT DET SOM JEG BYDER DEG I DAG, 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 har spredt deg i blant.» (5.Mos.30,l-3.

Hva som gjelder innholdet i Moseloven (De 5 Mosebøkene,
Thoraen), så bør vi være oppmerksomme på følgende forhold:

a) Offertjenesten i jødenes lov er opphevet i ny-testamentlig
tid, i og med at Jesus kom og tilveiebrakte en tidsalderlig forløsning
gjennom sitt forsoningsverk på Golgata. Jesu forsoning gjelder alle
mennesker, og den strekker seg til alle tidsperioder, både de som
var før Golgata, og de som kommer etter, «og han er en soning for
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våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.»
(l.Joh.2,2.) «alle har syndet og fattes Guds ære (vi har ingen ære i
oss selv overfor Gud), og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans
nåde ved forløsningen i Messias Jesus, som Gud stilte til skue i hans
blod, som en nådestol (et soningsmiddel) ved troen, for å vise sin
rettferdighet, fordi han i sin langmodighet HADDE BÅRET OVER
MED DE SYNDER SOM FØR VAR GJORT.» (Rom.3,23-25.)

«Og derfor er han (Jesus) mellommann for en ny pakt, for at de
kalte (troende) skal få den tidsalderlige arv (de skulle få del i den
kommende tidsalderen) som var lovet, etter at en død har funnet
sted til forløsning for overtredelsene under den første pakt.»
(Hebr.9,15.)

I 1000 års-riket vil offersystemet i Moseloven innføres igjen
som «miime-, stadfestelses-, renseselses-, gave- og underkastelses-
offer». Det er ingen som vet helt eksakt hvordan dette offersystemet
skal fungere, så det kan vi ikke uttale oss om. Vi kan derimot vite
at det blir innført igjen, for det stadfester Tenach på en rekke steder.

Det er mange Bibel-forskere som ikke forstår dette og mener
at dette vil reversere frelseshistorien, at det vil forvrenge Jesu
frelsesgjeming, og at disse ofrene kommer i motsetning til Jesu
offer. Dette er på ingen måte riktig. Det har aldri vært noe
konkurranseforhold mellom dyre- og planteofrene i gammel
testamentlig tid og Jesu offer. De gammel-testamentlige offer pekte
framover mot Jesu forsoning som det perfekte offer. Disse ofrene
har aldri vært perfekte. De kunne IKKE BORTTA SYNDEN,
MEN DE LA ET DEKKE OVER SYNDEN og GAV DE
OFRENDE EN YTRE og KJØDELIG RENHET.

Dessuten skulle ofrene MINNE JØDENE OM AT DE VAR
SYNDERE, SOM BEHØVDE DET PERFEKTE OFFERET «For
da loven (de offer som loven foreskriver) bare har en skygge av
de kommende goder, men ikke selve bildet av tingene, så kan den
aldri ved de offer som de (prestene) hvert år alltid på ny bærer
fram, gjøre dem fullkomne (gi dem en god samvittighet), som
kommer fram med dem. Ellers ville de jo ha opphørt med å
frambære dem, da de ofrende ikke lenger ville ha synder på sin
samvittighet, når de en gang var renset. Men ved dem (ofrene)
kommer hvert år EN MINNELSE OM SYNDER, FOR DET ER
UMULIG AT BLOD AV OKSER og BUKKER KAN BORTTA
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SYNDEN.» (Hebr.10,1-4.)
Til tross for at Gud har forordnet ofrene og offertjenesten, så

laget Gud likevel et legeme til Jesus, slik at han kunne komme
med det perfekte offeret. Dette er også profetert i Tenach. «Til
slagtoffer og matoffer har du ikke lyst- du har boret ører på meg
(Gud har gjort Messias til sin slave)- brennoffer og syndoffer krever
du ikke. Da sa jeg (Messias): Se, jeg kommer, i bokrullen er meg
foreskrevet (hva jeg skal gjøre), å gjøre din vilje, min Gud, er min
lyst, og din lov er i mitt hjerte.» (Salm.40,7-9.)

«Hva skal jeg med deres mange slaktoffer? sier Herren. Jeg er
mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers fett, og til blod av
okser og lam og bukker har jeg ikke lyst.» (Es. 1,11.)

«Derfor sier han i det han treder inn i verden: Offer og gaver
ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg, brennoffer og
syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer- i
bokrullen er det skrevet om meg- for å gjøre. Gud, din vilje.»
(Hebr. 10,5-7.)

Profetene i Tenach har profetert at dyre- og planteofrene skal
gjennopptakes igjen i 1(XX) års-iiket, men enkelthetene i disse ofringene
er ikke beskrevet for oss. Vi får vente til Jesus kommer og viser oss
dette. «Og de fremmede som holder seg til Herren, for å tjene ham og
for å elske Herrens navn, for å være hans tjenere, alle de som HOLDER
SABBATEN, så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min
pakt, dem vil jeg føre til mitt hellige berg (Sion) og glede dem i mitt
bedehus (templet i 1000 års-riket), DERES BRENNOFFER og
SLAKTOFFER SKAL VÆRE TIL BEHAG PÅ MITT ALTER, for
mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk.» (Es.56,6-8.)

«og av de levittiske presters ætt skal det ALDRI FATTES en
mann for mitt åsyn som ofrer brermoffer og brenner matoffer og
bærer fram slaktoffer ALLE DAGER.» (Jer.33,18.)

«Og fyrsten (i Jerusalem) skal det p^igge å ofre brennoffer og
matofferet og drikkofferet på festene og nymånedagene og
sabbatene, på alle Israels høytider. Han skal ofre syndofferet og
matofferet og takkofrene, for å gjøre SONING FOR ISRAELS
SYNDER.» (Esek.45,17.) (Om offertjenesten i Tenach, se min bok:
Jødenes Konge. Bind 3.)

b) De forskjellige høytidene i jødenes lov er ikke opphevet i
ny-testamentlig tid. De ortodokse jødene holder dem, og den kristne
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menighet har overtatt både påske- og pinsefesten fra jødene, selv
om vi legger et annet innhold i disse festene enn det jødene gjør.
(Se kapitlene om de jødiske høytidene.)

I 1000 års-riket vil jødenes høytider, slik som de er beskrevet i
Tenach, bli innført igjen. Det jødiske og det kristne innholdet i disse
festene vil bli forenet.

11000 års-riket vil igjen sabbaten bli den store kviledagen. Etter
min vurdering burde den kristne kirken ha feiret både sabbaten og
søndagen som kvile- og helligdager. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 3. s, 124-125.)

c) De 10 bud eller «dekalogen», som er kjernen i Moseloven,
er på ingen måte opphevet i den frie nådes tidsperiode. De ti bud
vil alltid være BASIS FOR og KJERNEN I Guds-rikets ordninger
på jorden. Da Jesus kom, skjerpet han jødenes forståelse av budene,
slik at de kom i samsvar med Guds vilje, slik som de opprinnelig
var ment. Han flyttet tyngdepunktet fra en ytre oppfyllelse av budene
til å gjelde også motivene som lå bak selve overholdelsen eller
overtredelsen. (Se Bergprekenen, Mat.5,21-48.)

d) Jødenes sivile lov er heller ikke opphevet i den frie nådes
tidsperiode. Til tross for at de ortodokse jødene bare utgjør ca. 20
prosent av den jødiske befolkningen, går mange av rettsreglene i
den jødiske sivile loven i dag tilbake til Mose-loven og dens
bestemmelser.

Den jødiske loven er ikke opphevet i den frie nådes tidsperiode,
men det er loven som indirekte frelsesvei som er opphevet i vår tid.
Det er offertjenesten ved templet i Jemsalem som er opphevet. På grunn
av Jesu forsoning har det funnet sted en FORANDRING eller
OMSKIFTELSE AV LOVEN. «Omskiftes prestedømmet, da går det
jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven for seg.» (Hebr.7,12.)

I 1000 års-riket vil både den jødiske sivile og guddommelige
lov være bestemmende ut over hele verden. Guds lov skal gå ut fra
Jerusalem. «Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss
gå opp til Herrens berg (Sion), til Jakobs Guds hus, så han (Messias)
kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal
lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.» (Es.2,3.)

Vi må lære oss å skjelne mellom DEN GENERELLE DEL av
Guds løfter og Guds prinsipper og DEN SPESIELLE DEL. Den
generelle delen gjelder til alle tider og gjelder alle mennesker, mens
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den spesielle delen gjelder et bestemt folk eller en bestemt
tidsperiode. Vi skal i det følgende nevne noen få eksempler på det
første prinsippet:

a) Den som velsigner Israel, den vil Gud velsigne. «Og jeg vil
velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg,
vil jeg forbanne, og i deg (i Messias) skal alle jordens slekter
bli velsignet.» (I.Mos. 12,3.)

b) Når et land eller en nasjon synder mot Gud, må Gud straffe
dette på et eller annet tidspunkt, dersom da ikke dette landet
eller denne nasjonen omvender seg og ber Gud om tilgivelse
for sine synder. «En gang taler jeg om et folk og et rike, at
jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge, men dersom det
folk jeg har talt om, vender om fra sin ondskap, da angrer
jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det.»
(Jer.18,18.)

c) Den som søker Gud av hele sitt hjerte, skal finne ham. «Der
(i utlendigheten) skal dere søke Herren, din Gud, og du skal
finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av all din
forstand.» (5.Mos.4,29.)

«Jeg (visdommen, som er Messias) elsker dem som elsker meg,
og de som søker meg, skal finne meg.» (Ordsp.8,17.)

Vi skal i det følgende nevne noen få eksempler på det andre
prinsippet:

a) Ofringene i Moseloven gjalt et bestemt folk, jødefolket, og
de gjalt fra inngåelsen av Moseloven til Jesu offer på
Golgata. I den frie nådes tidsperiode er den jødiske
offertjenesten satt til side, men den skal komme tilbake igjen
i 1000 års-riket.

b) I 1000 års-riket skal jødene være den ledende nasjonen på
jorden. «Herren skal gjøre deg til hode (for nasjonene) 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.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva kaller jødene sin Bibel?
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2.) Hva betyr selve ordet Tenach?
3.) Beskriv forholdet mellom Tenach og N.T.?
4.) Hvorfor har det funnet sted en forandring av Moseloven?
5.) Hva sa Jesus om sitt forhold til Moseloven?
6.) Hvorfor er det ikke korrekt å kalle jødenes Bibel for Det

gamle Testamente?
7.) Hvorfor kan vi kalle andre del av Bibelen for Det nye

Testamente?

8.) Hva er det greske ordet for «testamente»?
9.) Hva er det hebraiske ordet for «pakt»?
10.) Hva er forskjellen på en pakt og et testamente?
11.) Hvilket forhold er det mellom kristendommen og jøde

dommen?

12.) Hvorfor er det korrekt å anerkjenne kristendommen som en
del av jødeommen?

13.) Hvem er det som har skapt de teologiske uoverenstem meisene
som der er mellom jødedommen og kristendo mmen?

14.) Hvilke to typer pakter har vi?
15.) Hvorfor måtte Gud opprette en ny pakt med jødene?
16.) Hvorfor er denne pakten gjort lik med en person?
17.) Hvem er denne personen?
18.) Hvilke 2 krav stilte Gud til jødefolket, for at han skal frelse

dem og føre dem ut av utlendigheten (5.Mos.30,l-3.)?
19.) Hvorfor er offertjenesten i Moseloven opphevet i den frie

nådens tidsperiode?
20.) Hvordan vet vi at offersystemet i Moseloven skal innføres

igjen i 1000 års-riket?
21.) Hvilke typer offer skal dette være?
22.) Hvorfor kan det ikke være noen motsetning mellom

offertjenesten i Moseloven og Jesu offer?
23.) Hvorfor kom Messias første gangen?
24.) Hva vil skje med jødenes høytider i 1000 års-riket?
25.) Hvilke høytider feirer jødene?
26.) Hvilke to dager burde vi ha feiret i den frie nådes tidsperiode

som kvile- og helligdager?
27.) Hvilke to aspekter har vi når det gjelder Guds ord?
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ORD, BEGREPER OG BENEVNELSER SOM

VIL BU FORANDRET 11000 ÅRS-RIKET.

Det er en del ord, begreper og benevnelser både i forkynnelsen
og i vare Bibel-oversettelser som fraviker fra den hebraiske og
aramaiske skrivemåten. Grunnen til det er at de er blitt oversatt til
gresk, latin, engelsk og norsk skrivemåte. De har dermed mistet sin
hebraisk skrivemåte.

Dette er uheldig av tre grunner:
a) For det første er de opprinnelige hebraiske ordene, begrepene

og benevnelsene kommet bort, og de er blitt ukjente for de
hedningetroende.

b) For det andre uttdyper og forsterker dette forholdet kløften
som der er mellom jøder og hedninger på det teologiske
området.

c) For det tredje skal de hebraiske begrepene, uttrykkene og
ordene bli innført igjen i 1000 års-riket, og i og med at denne
tidsperioden ikke er langt unna, så bør vi innføre og bruke
de hebraiske uttrykkene i vår forkynnelse og tenkemåte. Vi
har ikke anledning til å forandre grunnteksten i våre Bibler,
men i vår lesing av Bibelen kan vi være oppmerksom på
disse forholdene.

Vi skal i det følgende belyse en del slike ord, begreper og
benevnelser i N.T.:

1.) Vi har for det første tittelen «Ha Masiach», som betyr «Den
Salvede». «Messias» er den norske oversettelsen av det
engelske ordet «Messiah».

På en rekke steder i N.T. blir det latinske ordet «Kristus» brukt
om Messias. Kristus er en oversettelse av det greske ordet
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«Christos», og det betyr «Den Salvede». Det er helt unødvendig å
bruke tittelen Kristus om Messias.

I denne boka vil jeg ofte bruke Messias-tittelen om Jesus i stedet
for Kristus. I de Bibel-tekstene som jeg bmker, vil jeg derimot holde
meg til Kristus-tittelen, da jeg ikke har noen myndighet til å forandre
grunnteksten.

Dersom vi forandrer grunnteksten vil også Bibelens 7-
tallsmønster gå tapt på de stedene der Bibelens grunntekst blir
forandret. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Bibelens
tallsymbolikk og matematiske mønster.)

Det helt korrekte ville være å bruke det hebraiske «Ha Masiach»,
men i og med at dette ordet er ukjent for mange, må vi i første
omgang nøye oss med å beskrive Jesus som Messias.

1 1000 års-riket vil ikke Jesus ha tittelen Kristus eller Messias,
men han vil da ha den korrekte tittelen «Ha Masiach».

Ordet Messias går tilbake til den hebraiske formen «Ha
Masiach», som betyr «Den Salvede». Dette ordet finner vi f.eks. i
Salme 2,2 og Daniel 9,25-26. «Jordens konger reiser seg, og fyrstene
rådslår sammen mot Herren og hans Salvede (hebr. Mashiach).»
(Sal.2,2.)

«Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise
og ombygge Jemsalem, inntil Messias (hebr. Masiach) en fyrste, står
fram, skal det gå 7 uker (49 år) og 62 uker (434 år). Det skal igjen
settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidens
trengsel. Og etter de 62 skal Messias (hebnha Masiach) utryddes og
intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes
(Antikrists) folk (romerne) ødelegge, og enden på det er oversvømmelse,
og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet.» (Dan.9,25-
26.) (Se kapitlet: Tidspunktet for Jesu første komme.)

Det er flere grunner til at vi bør bruke Messias-tittelen i stedet
for Kristus om Jesus.

a) For det første er det den tittelen som blir brukt om Jesus i
Tenach.

b) For det andre var det den tittelen som ble brukt om Jesus i
den første ny-testamentlige tid. Både Jesus og hans apostler
talte hebraisk og aramaisk, og de brukte ikke den greske
formen «Christos» når de omtalte Messias.

«Da svarte Simeon Peter og sa: Du er Messias, den levende
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Guds Sønn.» (Mat. 17,16.)
«Da sa han til dem: Dere dårer og senhjertede til å tro alt
det profetene har talt! Måtte ikke Messias lide alt dette og
så gå inn i sin herlighet?» (Luk.24,25-26.)
«Jødene flokket seg da om ham og sa til ham: Hvor lenge
vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, da si oss det rett
ut!» (Joh. 10,24.)
«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
hans navn.» (Joh.20,31.)

c) For det tredje assosierer mange jøder Kristus-navnet enten
med en filosofisk gresk eller romersk guddom eller med en
europeisk krigsgud. Vi hedningene har kledd Messias inn i
hedenske forestillinger og egenskaper, slik at jødene ikke
kjenner ham igjen i vår forståelse og undervisning av ham.
(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Jødiske Bibel
forskeres syn på Jesus og Paulus.)

d) Dessuten har de europeiske nasjonene tatt livet av millioner
av jøder opp igjennom historien i Kristi navn. (Se min bok:
Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Israel er Herrens lidende
tjener.)

e) For det fjerde er Kristus-navnet belastet i og med at New
Age hevder at Maitreya eller Antikrist vil være Kristus. Når
Antikrist kommer, vil han bruke Kristus-navnet om seg selv.
Han vil da henvise til de stedene i vår Bibel hvor Messias-
tittelen er byttet ut med Kristus-tittelen og hevde at dette
gjelder ham selv. Ja, jeg ser heller ikke bort ifra at i de
moderne Bibel-oversettelsene, så vil Messias-tittelen helt
forsvinne på bekostning av Kristus-tittelen.

Nå i endetiden vil Satan gjøre alt han kan for å introdusere sin
egen sønn. Antikristen, slik at verden skal ta imot ham, når han
kommer. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2. Kapittel: New Age
og Antikristen.)

Vi vet at mange jøder vil ta imot Antikrist som deres Messias.
Hovedgrunnene til det er to forhold:

a) Han vil inngå en fredspakt med jødene.
b) Han vil tillate at de får bygge det tredje templet på

tempelplassen.
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Etter at det er gått 3,5 år av trengselstiden, vil Antikrist invadere
Israel, sette seg i Guds tempel og kreve både offer og guddommelig
tilbedelse. Når dette skjer, vil mange jøder bryte med ham. De vil
forstå at han ikke er deres Messias, i og med at han har invadert
landet og korrumpert Guds-tjenesten i templet.

Antikrist vil Arepe alle, både jøder og hedninger, som ikke vil
anerkjenne ham som den virkelige Messias.

Jeg vil i den forbindelsen få lov til å sitere fra en artikkel: Skjuler
Kristus for Messias, av Arvid Aaanstad. Den stod i bladet
Evangelisten, nr. 10.1993: «Men likevel er det noe som har slått
meg, når det gjelder en del av vår norske forkynnelse: Kristus og
Messias oppfattes ikke som det (den) samme.

Jeg opplever det slik når det snakkes om Jesus Kristus, så tenker
man på den nye pakt. Det nye testamente, men man glenuner røttene
i G.T., at Gud handlet med Israel som sitt utvalgte folk. Man
glemmer at Jesus var jøde, at de første kristne var jøder, og at ennå
i dag spiller jødene en rolle i Guds plan med vår verden.

Hvis vi derimot snakker om Messias Jesus, så opplever jeg at vi
får noe mer med av hele det bibelske budskap. G.T. og det jødiske får
på en annen og, tror jeg, riktigere måte, en sentral plass hos oss.

La oss ta et lite eksempel fra juleevangeliet i Luk.2,11. I
Bibelselskapets nye utgave 78-85 heter det: I dag er det født dere en
frelser i Davids by, han er Kristus Herren. Det er klart at det er riktig
det som står der. Men hvis vi ser på Norsk Bibel av 88, så har de med
det lille ekstra: I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren-
i Davids by. Det blir nesten som en liten a-ha opplevelse: Det er jo
Messias som er født, og dermed ser vi for oss at i dette lille bamet er
alle Guds løfter fra Det gamle testamente oppfylt.

En annen ting. Hvorfor bruker vi «Kristus» på norsk? Det er jo
den greske oversettelsen av Messias. På norsk ville det vel være
mer naturlig å bruke «Herrens salvede» eller «Den Salvede».

Mitt poeng er ikke å fjerne betegnelsen «Jesus Kristus». Mitt
poeng er at jeg ønsker å få en mer aktiv bruk av Messias i forbindelse
med Jesus, la det bli vanlig å si «Jesus Messias». Jeg tror det vil gi
riktigere assosiasjoner, og dermed en riktigere helhetsforståelse av
det bibelske budskapet.»

2.) Vi har for det andre adjektivet «kristen» eller «de kristne».
Dette ordet er avledet av det latinske ordet «Kristus». Det var i
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Antiokia at de kristne først begynte å bruke dette ordet. «Og et helt år
var de (Paulus og Bamabas) sammen der i menigheten og lærte en stor
skare, og i Antiokia fikk disiplene først navnet de kristne.» (Ap.gj. 11,26.)

De troende den første tiden ble ikke kalt for «de kristne», men
de ble benevnt som de «som HØRER MED TIL VEIEN» d.v.s. Guds
vei. Dette var den første benevnelsen på de Jesus- troende.

Denne benevnelsen kommer til uttrykk i følgende Skrift-ord fra
N.T., som igjen baserer seg på hebraiske tanker i Tenach. «For det
er ham profeten Esaias taler om når han sier: Det er en røst av en
som roper i ørkenen: RYDD HERRENS VEIER, gjør hans stier
jevne.» (Mat.3,3.)

«Og de sendte sine disipler avsted til ham sammen med
heriodianeme og lot dem si: Mester! vi vet at du er sanndru og lærer
GUDS VEI i sannhet, og ikke bryr deg om noen, for du gjør ikke
forskjell på folk.» (Mat.22,16.)

«Det er ham det er skrevet om: Se, jeg sender mitt bud foran
ditt åsyn, han skal rydde DIN VEI foran deg.» (Luk.7,27.)

«Jesus sier til ham: JEG ER VEIEN, sannheten og livet, ingen
kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh. 14,6.)

De første krisme ble kalt for «de som hører med til veien» d.v.s.
Guds vei. «og bad ham om brev til Damaskus, til synagogene der,
for at om han (Paulus) fant noen som hørte VEIEN TIL, både menn
og kvinner, han da kunne føre dem bundne til Jerusalem.»
(Ap.gj.9,2.)

«Hun fulgte etter Paulus og oss og ropte: Disse mennesker er
den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere FRELSENS VEI.»
(Ap.gj.16,18.)

«Men da noen forferdet seg og ikke ville tro, og talte ille om
VEIEN, så mengden hørte på det, da brøt han lag med dem og skilte
dsiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i lyrannus skole.»
(Ap.gj.19,9.)

«Men ved den tid ble det et ikke lite oppstyr om VEIEN.»
(Ap.gj.19,23.)

«Jeg forfulgte DENNE VEIEN til døden, bandt og kastet i
fengsel både menn og kvinner.» (Ap.gj.22,4.)

«Men det vedgår jeg for deg at etter DEN VEIEN, som de kaller
en sekt-lære, tjener jeg så mine fedres Gud at jeg tror alt det som er
skrevet i loven og profetene.» (Ap.gj.24,14.)
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«Men Feliks utsatte saken da ha hadde nøyere kjennskap til
VEIEN, og han sa: Når høvedsmannen Lysias kommer her ned,
skal jeg prøve deres sak.» (Ap.gj.24,22.)

Vi kunne også kalle de som tror på Jesus for tilhengere av
«NASAREERENS SEKT, SAMFUNN eller PARTI». Denne
benevnelsen ble også brukt om de første troende. «For vi har funnet
at denne mann (Paulus) er en pest og en oppvigler blant alle jøder
rundt om i verden og en leder for nasareernes sekt.» (Ap.gj.24,5.)

I den forbindelsen gjør jeg oppmerksom på at kirkefaderen
Epiphanius, som levde i det det tredje og det fjerde århundrede, sa
at opprinnelig ble alle, som trodde på Jesus, kalt for «nasareere».
«Alle kristne ble kalt nasareere en gang. For en kort tid ble de også
gitt navnet essenere. Dette var før disiplene i Antiokia begynte å bli
kalt kristne.»

På samme måten som Antikrist vil bruke tittelen «Kristus» om

seg selv, vil han også bruke tittelen «kristen» eller «de kristne» om
sine tilhengere. De kristne blir altså de som anerkjenner Antikrist
og hans lære. De som ikke vil anerkjenne ham, vil bli kalt for «ikke-
kristne», og vil bli utryddet fordi de ikke vil underkaste seg
Antikristens styre. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2. Kapittel:
New Age og Antikristen.)

Dave Hunt skriver om det misbruket av ordet «kristen», som vil
oppstå i endetiden i sitt nyhetsbrev: The Berean Cali. Mars 1993:
«At Clinton og Gore begge erklærer å være kristne (Sør-baptister)
er ikke overraskende. At merklappen «kristen» nå kan bli festet til
enhver tro, baner veien for Antikrist. Han vil bh tilbedt av hele verden
som Kristus. På den måten vil hans disipler være «kristne». En falsk
og til og med antikristelig «kristenhet» må bli verdensreligionen.
Slik er den «kristenheten» som det Hvite Hus nå synes å støtte. Det
profetiske ordet går i oppfyllelse.»

Hva som gjelder adjektivet «kristen», vil jeg bruke det i
framstillingen, da det er så innarbeidet i mange sammenhenger. Dessuten
er det vanskelig å finne noe godt ord som det kan erstattes med. I
begrepet «den kristne menighet», kunne vi f.eks. bruke uttrykket «den
messianske menighet», men det kan bety tre forskjellige ting:

a) Den jødekristne menighet på Jesu tid.
b) Det kristne legemet, som blir uttatt fra pinsefestens dag og

til Jesu komme for menigheten.
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c) Den messianske menighet i 1000 års-riket.

3.) For det tredje burde vi heller ikke kalle Jesu lære for
«kristendom». Jesus var en JØDISK RABBINER som forkynte helt
i samsvar med Moseloven og det som profetene hadde profetert om
ham som jødenes Messias.

Vi kunne kalle Jesu lære for REALISERT eller OPPFYLT

JØDEDOM eller MESSIANSISME eller DEN MESSIANSKE LÆRE.
Som vi vet er det forskjell på Jesu og Paulus undervisning. Mens

Jesus krevde at folket skulle omvende seg og holde Moseloven, lærte
Paulus at det var nok for frelsen at menneskene kom til en personlig
tro på Jesus, som jødenes Messias og verdens frelser. Vi kunne derfor
kalle Paulus lære for DEN PAULINSKE MESSIANISME.

På samme måten som Antikristen vil bruke tittelen «Kristus»
om seg selv og «de kristne» om sine tilhengere, vil han også bruke
ordet «kristendom» om sin lære.

Den romersk katolske kirken kaller også sin lære for «kristen
dom», men det vil vise seg av store deler av den er «antikristendom».

4.) For det ̂ erde må vi være opmerksom på det forholdet at
ordet «kirke» ikke forekommer i N.T. Det ordet som ligger til grunn
for «kirke», er det greske ordet «kyriake», som betyr «det som hører
Kristus til».

Det er HELT GALT at en del Bibel-oversettelser oversetter ordet

«ekklesia», som betyr «den utkalte forsamling», med ordet «kirke».
«Og det sier jeg deg: Du er Peter, på denne klippe vil jeg bygge
min kirke (gr. ten ekklesian) og dødsrikets porter (døden) skal ikke
få makt over den.» (Mat. 16,18.)

«Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken
(gr.ten ekklesian) og gav seg selv for den.» (Ef.5,25.) «han er hode
for legemet, som er kirken (gr. tes ekklesias).» (Kol. 1,18.)
(Eksemplene er tatt fra Bibel-oversettelsen fra 1978.)

Med denne ukorrekte og fatale oversettelsen er kirken er dermed
blitt gjort lik med Guds forsamling eller den kristne menighet, men
det er ikke uten videre en korrekt vurdering.

Den offisielle kirken i Norge består av 4 typer medlemmer. Det er:
a) De vantroe.
b) De søkende vantroe.
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c) De kjødelige kristne. «Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere
som til åndelige (gr.pneumatikois), men bare som til kjødelige
(gr.sarkikois), som til småbarn i Messias.» (l.Kor.3,1.)

d) De Ånds-fylte kristne.

5.) For det femte burde vi heller bruke den hebraiske formen
«Yeshua» i stedet for «Jesus». Jesus er den engelske oversettelsen
av det greske ordet «lesus».

Ordet «Jesus» kommer av de hebraiske ordene «Yeshua» eller

«Yesha». Det første betyr «HERREN (YAHWEH) ER FRELSE».
Det andre betyr «FRELSE». Disse to ordene blir brukt mer enn 95
ganger i Tenach. (Se kapitlet: Jesu navn i Tenach.)

Jeg vil i framstillingen bruke det norske ordet «Jesus», men i
kapitlene: Guds navn i Tenach og Guds navn i Det nye Testamente,
vil jeg bruke det hebraiske navnet «Yeshua» i stedet for Jesus. Dette
gjør jeg av to grunner:

a) For det første ønsker jeg at leserne skal bli kjent med det
hebraiske navnet på Jesus.

b) For det andre vil dette navnet bli innført igjen i 1000 års-
rikets tid.

6.) Ordet «Den Hellige Ånd» er en oversettelse av det greske
ordet «pneuma», som betyr «ånd». Det hebraiske ordet for Den
Hellige Ånd er «Ruach Ha Kodesh». I 1000 års-riket vil det
hebraiske uttrykket for Den Hellige Ånd bli innført igjen.

Det hebraiske språket vil bli innført i 1000 års-riket som det
ledende verdensspråket. På samme måten som Gud måtte forvirre
menneskenes språk ved Babels forvirring, på samme måten vil han
innføre det hebraiske språket som det eneste verdensspråket i riket
for Israel. Det forholdet at vi har så mange språk i verden, er en
del av den forbannelsen som kviler over menneskene. Denne

forbannelsen skal bli tatt bort i 1000 års-riket.

I det som jeg har skrevet ovenfor, har jeg tatt for meg en del
sentrale ord i N.T. og pekt på de svakhetene som disse ordene har,
i og med at de er blitt oversatt fra hebraisk til andre språk.

Jeg har også pekt på at Antikristen, vil benytte seg av en del av
disse ordene og misbruke dem i endens tid.

I og med at disse ordene er så godt innarbeidet hos de
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hedningetroende, er det vanskelig å forandre dette, men i og med at
vi har pekt på dette, så vil Den Hellige Ånd arbeide med hver enkelt,
slik at vi kan være oppmerksomme på disse forholdene.

11000 års-riket vil de korrekte og de hebraiske ordene, begrepene
og benevnelsene bli brukt på en riktig måte.

For at jødene skal fatte interesse for vår tro, må vi være villige
til å bruke de korrekte jødiske benevnelsene og begrepene.

Vi må likeledes være villige til å OMDEFINERE en god del av
innholdet i våre begreper, slik at de kommer i samsvar med jødisk
og bibelsk lære. I forhold til jødene er dette EN AV DE STØRSTE
OPPGAVENE og UTFORDRINGENE som den kristne menighet
står ovenfor i dag.

Spørsmål og svar.

1.) Hva er det hebraiske ordet for «Kristus»?
2.) Hva skriver Arvid Aanestad om forholdet mellom de to

ordene «Kristus» og «Messias»?
3.) Hvilken tittel vil Antikrist bruke om seg selv, når han kommer?
4.) Hva skriver Dave Hunt om det misbruket av ordene

«kristen» og «kristenhet» som vil skje i endetiden?
5.) Hvilke benevnelser hadde de første kristne?
6.) Hva ble deres lære kalt den første tiden?
7.) Hva betyr Messias?
8.) Hvorfor bør vi ikke bruke ordet «kristendommen» om Jesu lære?
9.) Hvilke betegnelser kan vi bruke i stedet for «kristendommen».
10.) Hva kan vi kalle «den paulinske læren»?
11.) Hvilket ord burde vi bruke i stedet for Jesus?
12.) Hvilket ord bør vi bruke i stedet for Kristus??
13.) Hvorfor bør vi ikke bruke ordet «kirke» i N.T.?
14.) Hvilke 4 typer medlemmer har den offisielle norske kirken?
15.) Hva er en av de største oppgavene som den kristne menighet

står ovenfor, når det gjelder jødene?
16.) Hvilket språk blir verdensspråket i 1000 års-riket?
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GUDS NAVN ITENACH.

Det er av den største betydning at Guds navn blir brukt etter sin
hebraiske betydning og skrivemåte. Det er helt UNØDVENDIG å
oversette de forskjellige hebraiske navnene på Gud, når vi skal bruke
dem i andre språk.

For det første ønsker Gud at vi skal uttale hans navn, slik som
det er skrevet.

For det andre ligger det bestemte betydninger i de forskjellige
navnene på Gud. De beskriver forskjellige EGENSKAPER ved
Gud. Det er helt forkastelig å bruke navn på Gud, der disse bestemte
egenskapene kommer bort.

Når det gjelder Guds navn i Tenach, så er disse delt inn i tre
forskjellige grupperinger- alt etter hvordan de er laget. Dette er
også et bevis på Den Treenige Guds eksistens og virkemåte: Disse
3 grupperingene er følgende:

a) El, Elah eller Elohim, Yahweh, Adon eller Adonai. Dette er
enlde navn, som ikke er sammensatt med andre navn for
Gud.

b) El Shaddai, El Elyon og El Glam. Disse navnene er
sammensatt av El samt en beskrivende forklaring av
forskjellige egenskaper ved Gud.

c) Yahweh Elohim, Adonai Yahweh og Yahweh Sebaoth. Disse
navnene er sammensatt av navnet Yahweh.

Vi skal i det følgende gi en beskrivelse av en del av de viktigste
Guds- navn, slik som de kommer til uttrykk i Tenach.

1.) Selve ordet «YHWH» er brukt 6855 ganger i Tenach. Det
er det mest brukte Guds-navnet i Tenach. Bibel-forskeme av i dag
mener at uttalen av disse 4 bokstavene (det såkalte pentagrammet)
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skal enten være «Yahweh» eller «Yahwah». Det er ingen som vet
eksakt hvordan navnet opprinnelig ble uttalt.

(I parantes gjøv vi oppmerksom på at en del stammer av
urinnvånerne i Burma, som har holdt fast på urevangeliet og troen
på den høyeste Gud, kaller det høyeste Gud for «Jahwa». Se Don
Richardsons bok: Evigheden i deres hjerter.)

De ortodokse jøder mener videre at den personen som kan uttale
ordet «Yhwh», slik som det skal uttales, han er Messias.

Det har vært mye diskusjon mellom de forskjellige Bibel-
granskere om hvilke av de to formene av Guds-navn, «Yehowah»
eller «Yahweh» (Yawhah), som er det rette navnet. Den gamle
forståelsen var at «Yehowah» var det rette navnet for Gud, men
nyere forskning har vist at «Yahweh» (Yawhah) er det rette navnet.

Det gamle hebraiske språket hadde ikke vokaler i sitt alfabet.
Når det gjalt dette spesielle Guds- navnet, så brukte jødene bare de
4 bokstavene Yhwh. I og med at de var usikre på hvordan ordet
skulle uttales, så uttalte jødene ordet «Adonai» i stedet. Ordet Yhwh
ble stående i teksten, men de uttalte et annet ord i stedet.

De masoretiske tekstene (de jødiske Bibel-ovsettelsene) på
nihundrede- tallet etter Messias begynte å bruke vokaler i
skriftspråket. ITenach markerte de derfor ordet Yhwh med vokalene
for Adonai.

Selve ordet «Yehowah» ble laget av kristne på 1600-tallet. De
skrev vokalene for ordet «Adonai» sammen med ordet «Yhwh»,
og fikk dermed et nytt Guds-navn, som ikke er det korrekte navnet.
Det korrekte navnet er «Yahweh».

Selve ordet «Yahweh» betyr «den alltid eksisterende». Det
kommer av verbene «hawa», «haya», «hava» og «chaya», som betyr
«å være», «å eksitere» og «å leve».

I den brennende tornebusken åpenbarte Gud seg for Moses, som
«DEN SOM ER». Det vil si «den som alltid har vært» og «alltid
skal forbli». «Og Yhwh sa til Moses: JEG ER DEN JEG ER (hebr.
EHYE ASHER EYHEH), og han sa: Så skal du si til Israels barn:
«JEG ER», har sendt meg til dere.» (2.Mos.3,14.)

Yahwehs eksistens og liv er ikke grunnet på noen annens liv og
eksistens. Han er ikke skapt, men han både var, er og forblir. Han
EKSISTERER I SEG SELV. Han ER PÅ GRUNN AV AT HAN
ER. Han alene blant gudene er evig og sann. «Dere er min vitner,
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sier Elohim, og min tjener, som jeg har utvalgt, for at dere skal
kjenne og tro meg og forstå at jeg er Yhwh, før meg er ingen elohim
blitt til, og etter meg skal det ingen komme. Jeg, jeg er Yhwh, og
foruten meg er det ingen frelser.» (Es.43,10-11.)

Alle andre navn på Gud i Tenach er avledet av de forskjellige
gjerningene som han gjør, men dette navnet uttrykker Gud som den
EVIG EKSISTERENDE.

Første gangen, hvor dette navnet er brukt i Tenach, er 1. Mos.2,4.
I dette tilfellet har vi sanunensetningen Yhwh Elohim. «Dette er
jordens og himmelens historie, da de ble skapt, den tid da Yhwh
Elohim gjorde himmel og jord.» (1. Mos.2,4.)

11. Mosebøk, kapitlene 2 og 3, er dette sammensatte Guds-navnet
brukt hele 20 ganger. Det er dermed helt klart at Guds- navnet Yhwh
var kjent for menneskene helt fra den første tiden av. Eva sa også i
l.Mos.4,1: «... :Jeg har fått en mann ved Yhwh.»

Dette kan også oversettes med: «Jeg har fått mannen, Yhwh.
Dette betyr at hun trodde at hun hadde født Messias, da hun fødte
Kain.) (Se kapitlet: Jesu slektslinje i I.Mosebok.)

Det er tydelig at Guds navn «Yhwh» står i en spesiell forbindelse
med menneskene og deres behov. Da Gud skapte både himmelen,
jorden, dyrene og menneskene, var det Elohim som skapte, men
når menneskene begynner å tre fram i 1. Mosebok, kapitel 2, er det
Yhwh som handler. Det er tydelig at FORSONINGEN ER
TILLAGT YHWHS NAVN. Når synden kom inn i verden, og
menneskene hadde behov for forsoning, var det Yhwh Elohim som
kledde menneskene i skinnklær. Yhwh Elohim gjerning peker
framover mot Jesu (hebr.Yeshua) forsoning. «Og Yhwh Elohim
gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem
med.» (1. Mos.3,21.)

Da Jakob hadde en drøm ved Betel, åpenbarte Gud seg for ham
som Yhwh. Det var den samme Gud som hadde åpenbart seg for
Abraham og Isak. «Og se, Yhwh stod øverst på den og sa: Jeg er
Yhwh, Elohim av Abraham og Jakob, det land som du nå ligger i,
det vil jeg gi deg og din ætt.» (l.Mos.28,13.)

Når det står i 2. Mos.6,2 at Yahweh ikke var ikke var kjent for
patriarkene, men at de bare kjente til El Shaddai, så betyr det ikke
at de ikke kjente til navnet. Det betyr derimot at de ikke kjente til
det FULLE INNHOLDET AV NAVNET. Det ble først gjort kjent
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til Moses. «Og Elohim talte til Moses og sa til ham: Jeg er Yhwh.
Jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og jakob som El Shaddai,
men ved mitt navn Yhwh var jeg ildce kjent av dem.«(2.Mos.6,2-3.)

Det er tydelig at Yhwh står i et SPESIELT FORHOLD TIL
ISRAEL. Det er Yhwh som inngikk de forskjellige paktene med
Israel. «Jeg er Yhwh din Elohim, som førte deg ut av Egyptesn
land, av trælehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg.»
(2.Mos.20,2-3.)

«Se, dager kommer, sier Yhwh, da jeg vil opprette en ny (ny av
kvalitet og innhold) med Israels hus og med Judas hus.» (Jer.31,31.)

Vi skal i det følgende beskrive en del egenskaper ved Yhwh,
slik som de kommer til uttrykk i Tenach:

a) YAHWEH ER HELLIG. «Og den ene ropte til den andre og
sa: Hellig, hellig, hellig er Yhwh, hærskarenes Elohim, all
jorden er full av hans visdom.» (Es.6,3.)
Det samme forholdet kommer også fiam i Åpenbaringsboka, 4,8:
«...: hellig, hellig, hellig er Herren Gud (Yhwh Elohim),
den allmektige (El eller Elohim), han som var og som er og
som kommer.» (Åp.4,8.)
På grunn av at Yahweh er helhg, vil han også at menneskene
skal være hellige. «Og Yhwh talte til Moses og sa: Tal til hele
Israels barns menighet og si til dem: Dere skal være hellige,
for jeg, Yhwh deres Elohim er hellig.» (3.Mos. 19,1-2.)

b) YAHWEH ER RETTFERDIG. «For Yhwhs navn vil jeg
forkynne, gi vår Elohim ære! Klippen- fullkomment er hans
verk, for rettferd er alle hans veier, en trofast El, uten svik,
rettferdig og rettvis er han.» (5.Mos.32,3-4.)
På grunn av at Gud er rettferdig, krever han også
rettferdighet av menneskene, som han har skapt i sitt eget
bilde. Ved siden av at han dømmer menneskene med
rettferdighet til alle tider, dønuner han også menneskene på
en spesiell måte ved slutten av tidsperiodene.

c) YAHWEH ER BARMHJERTIG. «David sa til Gad: Jeg er
i stor angst, la oss da helst falle i Yhwhs hånd! For hans
barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig
falle.» (2.Sam.24,14.)
«Han har sørget for at hans undergjerninger ihukommes,
Yhwh er nådig og barmhjertig.» (Salm.111,4.)
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d) YAHWEH ER FORLØSEREN og FRELSEREN. Etter
Adam og Evas syndefall, kunne forholdet til Gud opprettes
ved de mange ofringene, som er beskrevet i f.eks. 3.
Mosebok. Alle ofringene, som er beskrevet i 3. Mosebok,
skulle ofres til Yhwh og ikke til Elohim, enda dette også er
et navn på Gud. I 3. Mosebok, kapitlene 1-7 forekommer
navnet Elohim bare en gang, mens navnet Yhwh
forekommer 86 ganger.
Det er også interessant å legge merke til at det var Elohim
som gav Noah beskjed om å bygge arken og bringe inn
dyrene i den. Det var derimot Yhwh som gav Noah beskjed
om å bringe inn i arken 7 par med rene dyr. Disse dyrene
kunne brukes som offerdyr. (l.Mos.6,13 og 7,1-3.)

e) YAHWEH SØRGER FOR SITT FOLK. Det var Yahweh
som ledet Israel-folket gjennom ødemarken og gav dem det
som de skulle leve av. Dette gjalt både mat og drikke. «Og
Yhwh gikk forbi hans ansikt og ropte: Yhwh, Yhwh er en
barmhjertig og nådig El, langmodig og rik på miskunnhet
og sannhet.» (2.Mos.34,6.)

f) DET ER GLEDE I YAHWEH. «Så sa han til dem: Gå nå
og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver derav
til dem for hvem intet er tillaget, for dagen er helliget vår
Yhwh, og sørg ikke, for gleden i Yhwh er deres styrke.»
(Neh.8,10.)

Hva som gjelder selve navnet Yahweh, har det i forhold til de
menneskelige behov 7 forskjellige sammensetninger, og det er:

a) YAHWEH YIREH, som betyr «HERREN VIL SØRGE
(FOR OSS)».

Da Abraham ville ofre sin sønn Isak etter Yahwehs befaling,
sendte Yahweh en bukk, slik at guttens liv ble spart. Gud hadde
med andre ord sørget for Abrahams offer. «Og Abraham kalte dette
sted: Yhwh Yireh. Derfor sier folk den dag i dag: På Yhwhs berg
(på Moria-berget) skal han la seg se.» (l.Mos.22,14.)

Ca 2000 år senere ofret Gud sin egen Sønn på Golgata. Dette
stedet er bare noen få kilometer fra Horeb, som er kalt: Herren ser
(Yhwh Yireh). Gud sørget nok en gang for sitt folk ved å gi dem og
hele verden det perfekte offerlammet.

Gud vil sørge for alle som tror på Guds Sønn, som er Yeshua
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fra Nasaret. Han er jødenes Messias. «Og min Gud (Yhwh Yireh)
skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus
(Masiach Yeshua). Men vår Gud (Elohim) og Fader være æren i
tidsaldrene.» (Fil.4,19-20.)

b) YAHWEH ROFE eller ROFEKA, som betyr «HERREN SOM
HELBREDER» og «HERREN SOM HELBREDER DEG».

Verbet «rofe» er brukt ca. 60 ganger i Tenach, og det betyr «å
helbrede fullt ut», både fysisk, moralsk og åndelig.

Dersom Israel holdt alle Herrens bud og forskrifter, så skulle
han være deres lege. Ingen sykdommer skulle ramme dem. «og han
sa: Dersom du hører på Yhwh din Elohims røst, og gjør det som er
rett i hans øyne, og gir akt på hans bud, og holder alle hans
forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som
jeg la på egypterne, for jeg er Yawh Rofeka.» (2.Mos. 15,26.)

«Min sjel, lov Yhwh, og glem ikke alle hans misgjerninger! Han
som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer.»
(Salm.103,2-3.)

Når jøde-folket hadde vendt seg bort fra Yahweh, ville han lege
dem, når folket kom tilbake til Herren. Dette skal også skje i
framtiden i forbindelse med jødenes omvendelse. «Kom, la oss
vende om til Yhwh! For det er han som har sønderrevet, men han
vil også lege oss, han slo, men han vil også forbinde oss.» (Hos.6,1.)

«For jeg vil legge forbinding på deg og lege dine sår, sier Yhwh,
for de kaller deg den bortdrevne, Sion som ingen spør etter.» (Jer.30,17.)

Da Yeshua kom for snart 2000 år siden, var det først og fremst
som den som skulle helbrede jødefolket. Dette gjalt både legemlige
helbredelser og borttagelse av synd. «Men da det var blitt aften,
førte de til ham mange besatte, og han drev ut åndene med et ord,
og alle dem som hadde ondt, helbredet han, for at det skulle oppfylles
som er talt ved profeten Esaias, som sier: Han tok våre
skrøpeligheter på seg og bar våre sykdommer.» (Mat.8,16-17.)

«Og se, de førte til ham en mann som var verkbrudden, og da
Jesus (Yeshua) så deres tro, sa han til den verkbrudne: Være
frimodig, sønn! dine synder er deg forlatt.» (Mat.9,2.)

Både frelsen og helbredelsen er nedlagt i Yeshuas
forsonergjeming på Golgata. Det greske verbet «sozo» betyr både
«å frelse» og «å helbrede».

c) YAHWEH NISSI, som betyr «HERREN, VÅRT BANNE».
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I Israels vandring fra Egypt og til det lovede landet, fikk jødene
også kjenne Gud som deres banner, som kjempet for dem. Etter at
Gud hadde vunnet over amalkittene, står det følgende om dette: «Og
Yhwh sa til Moses: Skriv dette opp i en bok, så dere kommer det i
hu, og prent det i Josvas ører! For jeg vil aldeles utslette minnet om
Amalek over hele jorden. Så bygget Moses et alter og kalte det:
Yhwh Nissi. Og han sa: En hånd er utstakt fra Yhwhs trone! Yhwh
vil stride mot Amalek fra slekt til slekt.» (2.Mos. 17,14-16.)

I dag er Yeshua vårt banner. Når vi strider under hans banner,
har vi seier. I hans seier har vi seier. Det som seirer over Satan,
verden og vårt eget kjød, er vår TRO, som er en gave fra Herren.
«For alt det som er født av Gud, seirer over verden, og dette er den
seier som har seiret over verden: VÅR TRO.» (l.Joh.5,4.)

d) YAHWEH SHALOM, som betyr «HERREN, VÅR FRED»
eller «HERREN SENDER FRED».

Det hebraiske ordet «shalom» betyr ikke bare en «politisk fred».
Det har et langt videre meningsinnhold. Ordet står for at en har det
godt på alle livets områder,- at en er sunn, hel, lykkelig og uskadd.

«Fred» blir sett I RELASJON TIL GUD. Israel hadde «fred»
når jødenes forhold til Gud var i orden. Da kunne de nyte godt av
Guds fred, som overgår all forstand. Guds fred var knyttet til folkets
overholdelse av Guds bud og forskrifter.

Fieds-begrepet er ikke bare knyttet til nåtiden. Det er også knyttet
til det fredsriket som skal komme, hvor Yeshua skal være konge i 1000
år. Da skal det herske fted mellom alle mennesker og dyr på jorden.
Det skal også herske fred mellom skapningen og Skaperen.

Herrens fred var avhengig av at jødene holdt Herrens lover og
påbud. Det var Guds vilje at jødene skulle utrydde folkene som
bodde i Kanaan, men da de ikke gjorde det, fikk de heller ikke fullt
ut del i Herrens velsignelser og fred.

Etter at Gideon hadde fått beskjed fra Gud om at han skulle
utrydde alle Israels fiender, fikk han et møte med Yahwehs engel.
Dette styrket ham i hans gjeming. «Da så Gideon at det var Yhwhs
engel, og han sa: Ve meg, Yhwh, Yhwh, jeg har sett Yhwhs engel
(Messias) åsyn til åsyn! Men Yhwh sa til ham: Fred (Shalom) være
med deg! Frykt ikke! Du skal ikke dø! Da bygget Gideon der et
alter for Yhwh og kalte det Yhwh Shalom...» (Dom.6,22-24.)

I vår tid er Yeshua vår fred. Han gir oss både legedom for kropp,
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sjel og legeme, og han gir oss den åndelige fred, som gjør at vi har
god samvittighet overfor Gud. Denne fred overgår all forstand. «Fred
etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir
jeg dere. Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke!» (Joh. 14,27.)

e) YAHWEHRO-EE, som betyr «HERREN MIN HYRDE».
David hadde ofte opplevd at Yahweh var hans hyrde til tross for

at han mange ganger var i stor fare fra sine fiender. Han skrev om
Herrens omsorg i Salme 23. «Yhwh er Ro-ee, meg fattes intet. Han
lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til kvilens vann. Han
vederkveger min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt
navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter
jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav de trøster
meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne, du salver
mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godt og miskunnhet
skal etteijage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Yhws hus
(templet) gjennom lange tider.»

Det hebraiske verbet «raah» betyr «å gi føde» eller «å lede en
flokk til beite», slik som de fleste hyrdene gjør. Men den gode hyrden
(Ha Ro) gjør mer enn dette. Han forsvarer sine venner fra deres
fiender, og dersom det er nødvendig, går han også i døden for dem.
Det var dette Yeshua gjorde da han kom til oss første gangen.

Yeshua brukte ofte uttrykket «den gode hyrde» om seg selv, og
jødene var de menneskene som han skulle betjene. «Jeg er den gode
hyrde, den gode hyrde stter sitt liv til for fårene.» (Joh. 10,11.)

Etter at Yeshua døde for alle sine venner, stod han opp fra de
døde og for opp til himmelen. I dag sitter han ved Faderens høyre
hånd og er vår store yppersteprest i himmelen. Han er også til stede
hos oss i dag ved Den Hellige Ånd, som også er vår gode hyrde
(Ruach Ro-ee.)

f) YAHWEH TSIDKAYNU, som betyr «HERREN, VÅR
RETTFERDIGHET».

Gud utvalgte Israel for at han gjennom dette folket kunne vise
sin rettferdighet til alle folk og mennesker. Store deler av både folket
og de politiske lederne i Israel ville ikke leve etter Guds
rettferdighet, og de falt i synd og avgudsdyrkelse. Guds sanne
profeter bad stadig vekk folket og lederne om at de måtte konrnie
tilbake til Guds rettferdighet, slik at han kunne velsigne dem.

Da folket ikke ville leve i samsvar med Guds lover og
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rettferdighet, straffet Gud dem ved å sende dem ut i de forskjellige
landflyktigheter. Han tok også landet fra dem i en periode av 70 år.

I forbindelse med at Gud straffet Juda, gav han også et løfte til
jødene om at han en gang i framtiden ville la stige fram «en
rettferdig spire» av Davids hus. Han skulle kalles for «Yhwh,
tsidkaynu», som er «Herren, vår rettferdighet.»

Dette var en beskrivelse av Yeshua. «Se, dager kommer, sier
Yhwh, da jeg vil la stå fram for David en rettferdig spire, og han
skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og
rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo
trygt, og dette er det navn som han skal kalles med: Yhwh
Tsidkaynu.» (Jer.23,5-6.)

Da Yeshua kom, ble første del av denne profetien oppfylt. Ved
sin forsonergjeming la han grunnlaget for sin egen rettferdighet.
Guds rettferdighet betyr at en mann er død for all verdens synd,
derfor kan også denne mannen, som er Yeshua, dømme verden på
grunnlag av sin rettferdige gjeming. Han tilbyr først menneskene
sin egen rettferdighet. Deretter dømmer han de menneskene som
ikke vil ta imot hans rettferdighets gave.

Vi som har urettferdighet i oss selv, kan ved den enes rettferdige
gjeming, bli rettferdige overfor Gud. Alle de som tok imot ham, de
gav han rett til å bli Guds bara.

Det skal også komme en tid,-og den dagen er ikke langt unna-
at Israel vil anerkjenne Yeshua fra Nasaret som sin frelser og
Messias. Da skal de få del i frelsen og i Guds rettferdighet. Da skal
RETTFERDIGHETENS SOL GÅ OPP MED LEGEDOM UNDER
SINE VINGER, ikke bare for Israel, men også for de øvrige
nasjonene. «Med for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetes
sol gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og
hoppe som gjøkalver.» (Mal.4,2.)

g) YAHWEH SHAMMAH, som betyr «HERREN ER
NÆRVÆRENDE» eller «HERREN ER DER».

Denne tittelen på Yahweh er knyttet til det nye Jerusalem, som
skal komme ned fra himmelen til menneskene. «Rundt omkring
skal staden måle 18000 stenger. Og stadens navn skal fra den dag
være, Yhwh Shanuna (Herren er der).» (Esek.48,35.)

Yahweh har ofte «bodd» i Jerusalem. Han har hatt sine

representanter der. Melkisedek, som betyr «rettferdighets konge»,
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var den første som vi hører om. Han var konge og prest for Den
Høyeste Gud (El Elyon) i Salem, som betyr «fred». Da han møtte
Abraham, kunne Abraham fortelle ham at EL ELYON VAR DET
SAMME SOM YAHWEH. «Og Melkisedek, kongen i Salem, kom
ut med brød og vin, han var prest for El Elyon. Og han velsignet
ham og sa: Velsignet være Abram av El Elyon, skaperen av himmel
og jord. Og lovet være El Elyon, som har gitt dine fiender din hånd.
Og Abram gav ham tiende av alt. Og kongen i Sodoma sa til Abram:
Gi meg folket og ta du godset! Da sa Abram til kongen i Sodoma
(mens Melkisedek hørte på): Jeg løfter min hånd til Yawh, El Elyon,
himmelens og jordens skaper.» (I.Mos. 14,18-22.)

Som vi vet, var Melkisedek et forbilde på Yeshua. Han skal være
prest og konge for alltid. «Yhwh sa til min adon (herre): Sett deg ved
min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.
Ditt veides kongestav skal Yhwh utstrekke fra Sion, hersk midt i blant
dine fiender! Ditt folk møter villig firam på ditt veides dag, i hellig
prydelse kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens
skjød. Yhwh har svoret, og han skal ikke angre det: Du er prest i
tidsalderen (i 1000 års-riket) etter Melkisedeks vis.» (Salm.110,1-4.)

Yeshua er det samme som El Elyon, som er Den Høyeste Gud.
Han skal styre i 1000 års-riket. «og de sang Moses, Guds tjeners
sang og Lammets sang og sa: Store og undefulle er dine gjerninger.
Herre Gud, den allmektige (Yhwh El eller Elohim)! Rettferdige og
sanne er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte
deg. Herre (Yhwh), og ære ditt navn? Du alene er hellig, og alle
folkene sal komme og tibede for ditt åsyn, fordi dine rettferdige
dommer er blitt åpenbarte.» (Åp. 15,3-4.)

Etter at Yeshua har regjert i 1000 år ut ifra Israel og Jerusalem,
vil vi få den siste vredesdommen over de ufrelste. Deretter vil vi gå
inn i selve evigheten, som er den hye himmel og den nye jord, der
hvor selve rettferdigheten bor. Det nye Jerusalem skal komme ned
fra himmelen til menneskene som en brud som er pyntet for sin
brudgom. Denne byen kalles for Herrens rettferdighet, for Herren
bor der. «Og noe tempel så jeg ikke i den, for dens tempel er Gud
Herren (Yawh El eller Elohim), og Lammet. Og staden trenger ikke
solen eller månen til å lyse for seg. Guds (El eller Elohims) herlighet
opplyser den, og Lammet er dets lys.» (Åp.21,22-23.)
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2.) «YAHWEH SEBAOTH» eller mer korrekt: «YHWH
TSEVAOTH» betyr «HÆRSKARENES GUD». Ordet «tsevaoth»
er flertall av ordet «tsava», og det betyr på norsk «hær» eller
«hærskare».

Yhaweh Tsebaoth betyr derfor i den opprinnelige betydningen
«hærenes Gud», og med det menes det at Gud HAR STYRKE til å
vinne over alle andre hærer. «Løft dere, dere porter, deres hoder, og
løft dere, dere tidsalderlige dører, så herlighetens konge (Yeshua) kan
dra inn! (dørene i templet i KXK) års-riket.) Hvem er den helighetens
konge? Yhwh, sterk og veldig, Yhwh veldig i strid. Løft, deie porter,
deres hoder, og løft dere, dere tidsalderlige dører, så herlighetens kohge
kan dra inn! Hvem er den herlighetens konge? Yhwh, Yhwh tsevaoth,
han er herlighetens konge. Sela.» (Salm.24,7-10.)

Det viser seg ved lesningen av Tenach at dette ordet også står
for følgende andre betydninger:

a) Det blir brukt om SAMTLIGE JØDER og ALLE DE
FREMMEDE, som drog ut fra Egypt i gammel tid. De blir
betgnet som «Herrens hærer». «På den dag de 430 år var
til ende, da var det alle Yhwhs tsevaoth drog ut av Egyptens
land.» (2.Mos. 12,41.)

b) Det blir brukt om HIMMELLEGEMENE-, solen, månen
og stjernene. Moses advarte sitt folk mot å tilbede
«himmelens hær», «og at du ikke, når du løfter dine øyne
opp til himmelen, og ser solen og månen og stjernene, hele
himmelens hær, lar deg føre vill, så du tilbeder dem og
dyrker dem, de som Yhwh, din Elohim har tildelt alle
folkene under himmelen.» (5.Mos.4,19.)

c) Det blir brukt om ENGLENE. «Lov Yhwh, dere hans
engler, dere veldige i makt, som fullbyrder hans ord, i det
dere adlyder hans røst! Lov Yhwh, alle hans hærskarer, dere
hans tjener, som gjør hans vilje.» (Salm. 103,20-21.)

Yahweh Tsevaoth er derfor Gud for følgende ting og forhold:
a) Israels hærer eller soldater.
b) Isarel-folket (og de som støtter Israel), enten jødene er i

landet eller de er på vandring i landflyktigheten.
c) De mange millioner stjerner og himmellegemene.
d) De mange millioner engler.
Dette betyr at begrepet Yahweh Tsevaoth inneholder alle disse
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elementene, og at selve begrepet betyr «GUD SOM HAR ALL
MAKT OVER ALLE TING, BADE DE SOM ER I HIMLENE OG
DE SOM ER PÅ JORDEN.» Alle ting er underlagt Yhaweh
Tsevaoth og må tjene hans vilje og hensikt.Ordet forekommer i
Tenach når jødefolket hadde behov for Yhawehs hjelp.

Det forekommer ikke i de 5 Mosebøkene, heller ikke direkte i
Josvas bok og Dommerbøkene og sjeldent i Salmene. I profeten
Jermeias brukes ordet ca. 80 ganger, i Haggai 14 ganger, i Sakarias
ca. 50 ganger og i Malakias ca. 25 ganger.

Grunnen til at dette navnet på Gud brukes såpass ofte fra profeten
Jermias og utover i Tenach har sammenhang med det forholdet at Gud
fra da av både skulle dømme og oppreise Israel som folk og nasjon.

3.) Ordet «YAH» er den korte formen av Guds navn. Den
forekommer 49 ganger i Tenach. Vi har denne kortformen i ordet
«hallelu Yah». Dette betyr: «pris Yah.»

Etter at jødene hadde blitt berget fra egypteme i gammel tid, priste
de Yah for den underfulle redningen de hadde hatt. «Da sang Moses og
Israels bam denne lovsangen for Yah: Jeg vil lovsynge Yah, for han er
høyt opphøyet, hest og marm styrtet han i havet.» (2.Mos.l5,l.)

«Syng for Elohim, lovsyng hans navn, gjør vei for ham som
farer fram på øde marker, Yah er hans navn, og juble for hans åsyn.»
(Salm.68,5.)

4.) «EL» er et av de primære navnene på Gud. Det forekommer
ca. 250 ganger i Tenach. Det betyr «STERIG> og «FØRST», og dette
er tittelen som beskriver Gud som «DEN ALLMEKTIGE» og som
«DEN FØRSTE STORE ÅRSAKTILALLE TING.» «For Jhvh deres
Elohim er Elohim av elohim (gudenes Gud) og Adoani av elohim
(herrenes Herre), den store, den mektige og den forferdelige El, som
ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver.» (5.Mos.lO,17.)

5.) «EL ELYON» betyr «GUD, EIEREN AV HIMMELEN og
JORDEN». De første fire stedene hvor ordet El er brukt, er i 1.
Mos. 14,18-22. «Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød
og vin, han var prest for El Elyon (Den Høyeste Gud), som eier
hinunel og jord.» (I.Mos. 14,18.)

Vi kan også legge merke til at i denne konteksten blir det gjort
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klart at Yahweh er det samme som El Elyon. «Da sa Abraham til
kongen i Sodoma: Jeg løfter min hånd til Yhwh, El Elyon, som
eier himmel og jord.» (I.Mos. 14,22.)

Ordet Yahweh Elyon er brukt i Salme 7,18, hvor det står: «Jeg
vil prise Yhwh etter hans rettferdighet og lovsynge Yhwh, Elyons navn.»

Ordet Elyon er brukt alene i Esaias 14,14. «jeg vil stige opp
over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Elyon.»

6.) «EL OLAM» betyr «DEN TIDSALDERLIGE GUD» eller
«TIDSALDRENES GUD». «Og Abraham plantet en tamarisk i
Beersheba, og det påkalte han Yhwh El Olams navn.»
(l.Mos.21,33.)

Selve ordet «olam» betyr to forhold:
a) Det betyr «hemmelige ting og forhold».
b) Det uttrykker «ubestemt tid» eller «tidsalder». Når vi

kombinerer disse to betydningene av dette ordet, forstår vi
at Gud har delt opp ffelseshistorien i forskjellige tidsperioder,
hvor han har lagt ned sine hemmeligheter.

Dette uttrykket betyr også at Gud styrer i alle tidsaldrene, men
spesielt skal han styre ved sin Sønn, Yeshua Ha Masiach, i 1000
års-riket. Når 1000 års-rikets periode er ferdig, skal Yeshua legge
sitt styre inn under Faderen, slik at Den Treenige Gud skal styre i
den nye himmel og på den nye jord. (l.Kor. 15,25-28.) (Se kapitlene
om de ny-testamentlige hemmeligheter og Det hebraiske
tidsbegrepet.)

7.) «El Shaddai» betyr «DEN LIVGIVENDE GUD» og «DEN
FORSØRGENDE GUD». Selve ordet Shaddai kommer av det
hebraiske ordet «shad», som betyr «bryst». På samme måten som
en kvinne gir sitt barn næring gjennom sitt bryst, gir også Gud oss
åndelig næring ved at vi holder oss til ham.

I tillegg til dette er El Shaddai den Gud som «FORSØRGER
SINE BARN». Det er ikke korrekt at vi oversetter El Shaddai med

«Den Allmektige Gud», for denne siden av Gud blir godt ivaretatt
ved navnene El og Elohim.

Vi bør oversette El Shaddai med «DEN LIVGIVENDE og FOR
SØRGENDE GUD».

Denne siden ved Gud kommer meget tydelig fram første gangen
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da dette navnet blir brukt i Bibelen. Det er i 1. Mos. 17,1-8. Da åpenbarte
El Shaddai seg for Abraham, som var 99 år gammel, og lovet å opprette
en pakt med ham og gjøre hans slekt meget stor. Her ser vi at El Shaddai
gir av sin overflod til en mann som er gammel. «Da Abram var 99 år
gammel, åpenbarte Yhwh seg for ham og sa til ham: Jeg er El Shaddai,
vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Jeg vil gjøre en pakt mellom
deg og meg, og jeg vil gjøre din ætt såre tallrik.» (2.Mos.l7,l-2.)

Det var under navnet El Shaddai at Gud åpenljarte seg for Jakob.
«Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel (som betyr: «å
styre sammen med El», for du har kjempet med El Shaddai og med
mennesker og vunnet.» (l.Mos.32,28.)

«Og El sa til ham (Jakob): Jeg er El Shaddai, vær fruktbar og
tallrik! Et folk, ja en mengde med folkeslag skal stamme fra deg,
og konger skal utgå av dine lender.» (l.Mos.35,11,)

I Jobs bok forekommer ordet El Shaddai 31 ganger. I sin fornedrelse
var Job avhengig av Guds kraft og omsorg mer enn noen annen. Gud
dømte (straffet) ikke Job, som var den mest rettferdige mannen på sin
tid, men han ville prøve hans tro, for deretter å velsigne ham enda mer.
«For han (El Shaddai) kjenner den vei jeg holder meg til, prøvde han
meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gullet.» (Job.23,10.)

8.) «ELOAH» kommer fra verbet «ahla», som betyr «å tilbede»
og «å beundre». Dette ordet betyr derfor «DEN xiBEDENDE
GUD og DEN BEUNDREDE GUD». Dette ordet presenterer Gud
som det store objektet for tilbedelse. Dette ordet forekommer 56
ganger i Tenach. «Da ble Jesurun fet og slo bak ut- du ble fet og
tykk og stinn, han forlot Eloah, som hadde skapt ham, og forakte
sin frelses klippe (som er Messias.)» (5.Mos.32,15.)

9.) «ELAH» er et kaldeisk ord som svarer til Eloah. Det fore
kommer i Tenach. Dette gjelder særlig Esras bok og Daniels bok.
Der forekommer det tilsammen 77 ganger.

10.) «ELOHIM» er det mest utbredte av disse navnene. Det
forekommer 2500 ganger i Tenach. Elohim er flertall av Eloah,
men det kan stå sammen med verb og pronomener som både står i
entall og i flertall. Dette forholdet peker på Den Treenige Gud.

Selve ordet betyr «DEN ALLMEKTIGE GUD».
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Ordet er brukt 35 ganger i forbindelse med skapelsen. «I
begynnelsen skapte Elohim himmelen og jorden.» (I.Mos. 1,1.)

Det var også Elohims Ånd som lå over vannene i forbindelsen
med skapelsen. «Og jorden var øde og tom, og det var mørke over
det store dyp, og Elohims Ånd svevde over vannene.» (1.Mos. 1,2.)

«Den som sitter i El Elyons skjul, som bor i El Shaddais skygge,
han som sier til Yhwh: Min tilflukt og nain borg, min Elohim, som
jeg setter min lit til.» (Salm.90,1-2.) (Se kapitlet: Den Treenige Gud,
hvor jeg skriver mer om Guds navn Elohim.)

ll.)«ELOHIM AV ELOHIM» betyr «GUDENES GUD». «For
Yhwh deres Elhoim er Elohim av elohim (gudenes Gud) og Adonai
av elohim (herrenes Herre), den store, den mektige og den
forferdelige El, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot
gaver.» (S.Mos. 10,17.)

Selv om ordet Elohim er et navn på Gud, benekter ikke Bibelen
at det også finnes falske guder, som menneskene tilbeder. Dette ordet
er brukt 2500 ganger i Tenach. Det er brukt for det meste om
Yhaweh. Det er brukt 240 ganger om de falske gudene og 2 ganger
om gudinnen Astarte (Semiramis).

Også N.T. taler om falske guder, som ikke er ordentlige guder.
«Men dengang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder
(hebr. elohim), som ikke er guder.» (Gal.4,8.)

12.) «ADONAI» betyr «HERREN». Ordet Adonai er brukt ca.
300 ganger i Tenach. Når ordet er brukt i entall (adon), brukes det
for det meste om mennesker, men når det er brukt i flertall (adonai)
brukes det om Den Treenige Gud. Den Hellige Treenighet ligger
derfor også i dette ordet.

I ordet Adonai ligger det at Gud både er HERRE og HUSBOND.
Dette betyr at han både kan kreve og befale, men at han også har
omsorg for de som tror på ham.

Av sine tjenere krever Adonai at de skal være lydige i tjenesten.
«Da hørte jeg Yhwhs røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå
for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!» (Es.6,9.)

Som tjenere kan vi også be Gud om å utruste oss til tjenesten.
Dette kommer godt fram i 2. Mosebok, 4,10-12, hvor det står: «Men
Moses sa til Yhwh: Hør meg, hør meg Ådonai! Jeg har aldri vært
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noen ordets mann, hverken før, eller siden du begynte å tale til din
tjener. Jeg er tung i mæle og tung i tale. Men Yhwh sa til ham:
Hvem har gitt mennesket munn, og hvem gjør stum eller døv eller
seende eller blind? Er det ikke jeg, Yhwh?»

Når det gjalt selve tjenesten og utrustningen, henvendte Moses
seg til Adonai, som har omsorg for de troende, men når det gjalt
selve utrusting til tjenesten og styrke i tjenesten, så var det Yhwh
som svarte. Det er Yhwh som gir styrken i tjenesten.

Ordet Adonai er ofte brukt sammen med ordene Yahweh eller

Elohim. «For Yhwh deres Elohim er Elohim av elohim (gudenes
Gud) og Adonai av elohim (herrenes Herre), den store, den mektige
og den forferdelige El, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar
imot gaver.» (5.Mos.lO,17.)

Når det står at Gud er Elohim eller Adonai over de andre gudene,
så betyr det at Gud har all makt i himmelen og på jorden. De andre
gudene må underlegge seg Guds kraft, når Gud ønsker det. Gud
handler bestandig i overenstemmelse med sine planer og sitt ord.

Selv om Abraham var herre (adon) for sine tjenere, så bøyde
han seg for Adonai, som råder over alle ting. «Og Abraham sa:
Adonai Yhwh, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort, og den
som skal ta mitt hus, er Elieser fra Damaskus.» (1.Mos. 15,2.)

Det samme var tilfellet med David. Etter at Gud hadde lovet David

at en av hans etterkommere skulle få sitte på Davids trone i tidsalderen
(i 1000 års-riket), gikk David inn i templet og underkastet seg Herrens
vilje og planer. «Da gikk kong David inn for Herrens åsyn, og han sa:
Hvem er jeg Adonai Yhwh, og hva er mitt hus, at du har ført meg
hertil? Og enda var dette for lite i dine øyne Adonai Yhwh, og du talte
også om din tjeners hus langt fram i tiden. Og dette er loven for
menneskene, Adonai Yhwh! Hva skal så David mere si til deg? Du
kjenner jo din tjener, Adonai Jhvh!» (2.Sam.7,18-20.)

Esaias så Adonai sitte på sin opphøyde trone i liinunelen. «I det
år kong Ussias døde (740 før Messias), så jeg Adonai sitte på en
høy, høy trone, og slepet av hans kåpe oppfylte templet.» (es.6,1.)

Jeremias oppdaget at Adonai krevde absolutt underkastelse for
en som ville tjene ham. «Men jeg sa: Akk Adonai Yhwh! Se, jeg
forstå ikke tale, for jeg er ung. Da sa Yhwh til meg: Si ikke: Jeg er
ung! Men til alle dem jeg sender deg til, skal du gå, og alt det jeg
byder deg, skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og
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jeg vil redde deg, sier Yhwh.» (Jer. 1,6-8.)
I Esekiels bok er sammensetningen Adonai Yahweh brukt mer

enn 200 ganger. Adonai er ikke bare nevnt som Israels Gud, men
han er også nevnt som Gud til alle nasjoner.

Yhaweh Adonai er ikke bare far, men han er også herre. «Og
jeg ba til Yhwh, min Elohim og bekjente og sa: Akk, Adonai, du
store og forferdelige El, som holder din pakt og bevarer miskunnhet
mot dem som elsker deg og holder dine bud. Vi har syndet og gjort
ille og vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra
dine bud og dine lover .» (Dan.9,4-5.)

13.) «YOM ADONAI YHWH» betyr «HERRENS DAG».
Herrens dag er den dagen da Herren straffer sine fiender. I Tenach
er dette begrepet brukt om 3 forskjellige begivenheter:

a) Det er brukt om Herrens straff over sine fiender i gammel
tid. «Ung og gammel ligger på jorden i gatene, mine
jomfruer og mine unge menn er falt for sverdet, du slo i
hjel på din vredes dag, du slaktet uten skånsel. Som på en
høytidsdag kalte du redsler over meg fra alle kanter, og det
var ikke på Herrens vredes dag noen som slapp unna eller
ble reddet, dem som jeg hadde båret på armen og oppfostret,
dem ødela min fiende.» (Klages.2,21-22.).
For de vantroe er Herrens dag en dag med forferdelse og
gru. «Men den dagen er for Adonai, Israels Yhvh,
hærskarenes Yhvh, en hevnens dag, til hevn over hans
fiender,...» (Jer.46,10.)

b) Det er brukt om Herrens straff over Gog og hans hærer,
som vil invadere Israel i sluttfasen av trengselstidens første
del. Dette betyr at begrepet «Herrens dag» gjelder HELE
TRENGSELSTIDEN PÅ 7 ÅR. «Støt i basun på Sion og
blås i alarm på mitt hellige berg, alle som bor i landet, beve!
For Herrens dag kommer- den er nær, en dag med mørke
og mulm, en dag med skyer og skodde, utbredt over flellene
som morgenrøde- et stort og sterkt folk, som det ikke har
vært make til fra fordums tid og heller ikke siden kommer
make til gjennom årene, fra slekt til slekt.» (Joel.2,1-2.)

c) Det er brukt om Herrens endelige straff over sine fiender
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ved Harmageddon. «Skare på skare samler seg i avgjørelsens
dal. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dal.» (Joel 3,19.)

«For nær er dagen, ja, nær er Herrens dag, en dag med skyer,
en dommens tid for folkene skal det være.» (Esek.30,3.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at Rabbi Nachmonides, som
levde 1194-1270 etter Messias, mente at det ville gå 5 år mellom disse
to krigene. Han mente at Messias Ben Josef ville utrenske
avgudsdyrkelsen i Israel og samle jødene i Israel. Dette arbeidet ville
ta 40 år (en generasjon). Han ville bli drept av Gog i Gog-krigen.

Etter den tid ville Messias Ben David komme og samle Israel
på nytt og overvinne Gog. Messias ben Josef ville deretter bli
oppreist fra de døde.)

(Etter denne vurderingen er Gog og Antikrist den samme
personen. Det er vi ikke enige i. Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
2. s, 307- 380.)

(I framstillingen av dette kapitlet har jeg brukt en del av
innholdet i Don E. Statons bok: The Name above all names og The
Scofield Reference Bible.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor bør vi bruke de hebraiske navnene på Gud i Tenach
og ikke oversette dem til andre språk?

2.) I hvilke 3 grupperinger kan vi inndele Guds navn i Tenach?
3.) Hvor ofte er navnet «Yahweh» brukt i Tenach?
4.) Hvordan mener moderne Bibel-forskere at dette navnet skal

uttales?

5.) Hva kaller en del av urinnvånerne i Burma Den Høyeste Gud?
6.) Hvorfor var jødene usikre på hvordan navnet «Yhwh» skulle

uttales?

7.) Hvilket ord uttalte de i stedet?
8.) Hvordan er ordet «Yehowah» oppstått?
9.) Hvorfor er ikke dette navnet det rette navnet på Gud?
10.) Hva betyr ordet «Yahweh»?
11.) Hva sa Yahweh om seg selv da han åpenbarte seg for Moses

i den brennende tornebusken?
12.) I hvem eksiterer Yahweh?
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13.) Hvor i Tenach er ordet «Yahweh» brukt første gangen?
14.) Hvilke 7 egenskaper har Yahweh?
15.) Til hvilket navn skulle ofringene ofres?
16.) Hva betyr «Yahweh Yireh»?
17.) Hva betyr «Yahweh Rofe» og «Yahweh Rofeka»?
18.) Hvordan kunne jødene har unngått å bli syke?
19.) På hvilke måter kan vi bli helbredet i dag?
20.) Hva betyr «Yahweh Nissi»?
21.) Hva betyr «Yahweh Shalom»?
22.) Hvorfor fikk ikke jødene nyte godt av freden, etter at de

hadde kommet inn det lovede landet?

23.) Hvorfor kan det ikke bli fred i verden i vår tidsperiode?
24.) Når vil det bli fred i verden?
25.) Hvilke 8 sammensetninger har ordet «Yhwh»?
26.) Hva betyr de forskjellige sammensetningene?
27.) Hvorfor har det vært usikkert hvordan ordet «Yhwh» skulle

uttales?

28.) Hvilke to uttalelser er blitt brukt?
29.) Hva er den korrekte uttalelsen av ordet «Yhwh»?
30.) Hva betyr begrepet «Yahweh Tsebaoth»?
31.) Hvilke andre betydninger har dette ordet?
32.) Hva betyr dette ordet i sin fylde?
33.) Hva betyr ordet «El»?
34.) Hva betyr ordet «El Elyon»?
35.) Hvilket annet ord for «Yhwh» er dette likt med?
36.) Hva betyr ordet «El Olam»?
37.) Hva betyr ordet «El Shaddai»?
38.) Hvorfor er det ikke riktig å oversette El Shaddai med Den

Allmektige Gud?
39.) Hva betyr ordet «Eloah»?
40.) Hva betyr ordet «Elah»?
41.) Hva betyr ordet «Elohim»?
42.) Hvor ofte er dette ordet brukt i Tenach?
43.) Hvorfor peker dette ordet på Den Treenige Gud?
44.) Hva betyr ordet «Elohim av elohim»?
45.) Hva betyr ordet «Adonai»?
46.) Hva ligger i dette begrepet?
47.) Hva betyr «Yom Adonai Yhwh»?
48.) I hvilke 3 betydninger er dette begrepet brukt i Tenach?
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GUDS NAVN I DET NYE TESTAMENTE.

Vi har i kapitlet foran gitt en oversikt over de viktigste titlene på
Gud i Tenach. Som vi vet, forekommer dessverre ikke disse navnene
i N.T. på grunn av at N.T. er skrevet på gresk og ikke på hebraisk.
Det er likevel av den største betydning at vi kjenner til Guds-navnene
i Tenach, og at vi kan overføre dem på Den treenige Gud, når han
blir beskrevet i N.T. Yeshua fra Nasaret er jødenes Masiach, og han
er Yahweh.

I lesingen av N.T. vil vi derfor treffe på det forholdet at enten
Gud eller Yeshua er beskrevet med en eller flere av de egenskapene
som de er beskrevet med i Tenach. Dersom vi kjenner til de
forskjellige navnene på Gud i Tenach, kan vi derfor vite i mange
tifeller hvilken tittel eller hvilken side av Gud som ligger til grunn
for den bestemte beskrivelsen.

Vi skal ta en kort repetisjon av de forskjellige Guds-navn, slik vi
møter dem i Tenach, og gi en beskrivelse av dem. Vi skal
sammenligne dem med Guds eller Yeshuas navn, slik som
dette kommer til uttrykk i N.T.-enten ved direkte bruk av
navnene eller ved beskrivelser som passer til de forskjellige
Guds-navnene.

1.) YAHWEH betyr «DEN SOM ER».
Yeshua presenterte seg ofte som «den som er». Til grunn for

ordet Yeshua er det to ord. Det er «yesha», som betyr «frelse», og
«Yeshua» som betyr «Herren er frelse».

Yeshua brukte ofte Guds navn om seg selv. Når Yeshua sa at
han «er», så sa han samtidig at han «ER YAHWEH». «Jesus
(Yeshua) sier til ham: Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer
til Faderen uten ved meg.» (Joh. 14,6.)

«Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen.»
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(Joh. 15,1.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 1: Kapitel: Messias
er Herren, hvor jeg skriver mer om dette.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at det var forbundet med
dødsstraff på Jesu tid å uttale ordene: Jeg er.

2.) YAHWEH YIREH betyr «HERREN VIL SØRGE FOR
OSS».

Yeshua presenterte seg ofte som den som ønsket å sørge for det
jødiske folket og den kristne menighet. Dette viste han både ved
bespisningundrene, ved de mange helbredelsene og ved selve
forsoningen. «Og de var overvettes forundret og sa: Han har gjort
alle ting vel, både gjør han at de døve hører, og at de målløse taler.»
(Mark.7,32.)

«hvorledes Gud salvet Jesus (Yeshua) fra Nasaret med Den
Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde allting vel
og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var
med ham.» (Ap.gj. 10,38.)

«Dagen deretter ser han Jesus (Yeshua) komme til seg og sier:
Se, der Guds lam, som bærer bort all verdens synd.» (Joh. 1,29.)

«Han som ikke visste av synd, har han (Gud) gjort til synd for
oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» (2.Kor.5,21.)

«og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre,
men og for hele verdens.» (l.Joh.2,2.)

3.) YAHWEH ROPE eller YAHWEH ROEFKA betyr
«HERREN SOM HELBREDER» eller «HERREN SOM

HELBREDER DEG».

I N.T. åpenbarte Yeshua seg ofte som Yahweh Rofe. Han både
helbredet folkets sykdommer, drev ut onde ånder av dem og tok på
seg deres synder og sykdommer. Da han kom til verden første
gangen, var det ofte han opptrådte i egenskap av Yahweh Rofe.
«Men da det var blitt aften, førte de til ham mange besatte, og han
drev åndene ut med et ord, og alle dem som hadde ondt, helbredet
han, for at det skulle oppfylles som er talt ved profeten Esaias, som
sier: Han tok våre skrøpeligheter på seg og bar våre sykdommer.»
(Mat.8,16-17.)

I ny-testamentlig tid helbreder også Yeshua ved sin kraft. Dette
kan enten skje direkte, ved helbredelsens nådegaver eller ved
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sykesalving og troens bønn, som er en spesiell bønn. «Er noen blant
dere syk, han kalle til seg menighetens eldste, og de skal bede over
ham og salve ham med olje i Herrens navn (Yahwehs navn), og
TROENS BØNN skal hjelpe den syke, og Herren (Yhwh Rofe) skal
reise ham opp, og har han gjort synder, skal de bli ham forlatt.»
(Jak.5,14-15.)

4.) YAHWEH NISSI betyr «HERREN, VÅRT BANNER».
Yeshua presenterte seg ofte som jødenes forsvar og banner. Det

er ikke her snakk om forsvar i krig, men forsvar og banner i den
åndelige krigføringen. I hans seier har både jøder og hedninger seier.
«Men på den siste, den store dag i høytiden stod Jesus (Yeshua) og
ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som
tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften (Tenach) har sagt:
Rinne strømmer av levende vann.» (Joh.7,37-38.)

I dag er Yeshua vårt banner. Når vi samles under hans banner,
som baserer seg på forsoningsverket på Golgata, har vi seier både
over verden. Satan og vårt eget kjød. I HANS SEIER HAR VI
SEIER. «Men Gud (Yhwh Nissi) være takk, som alltid lar oss vinne
seier i Kristus og ved ham åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert
sted!» (2.Kor.2,14.)

5.) YAHWEH SHALOM betyr «HERREN VÅR FRED».
Yeshuas forsoningsverk er basis for freden. Derfor heter også

budskapet om dette «FREDENS EVANGELIUM». (Ef.6,15.)
«Fred» er en nådegave. Den er ikke bare en TILSTAND i

forholdet mellom Gud og mennesker, men den er også en
følelsesmessig ERFARING, som de troende har. Den gir en god
samvittighet. Guds fred bor i hjertene på dem som tror på Yeshua

Yeshua prsenterte seg ofte som den som kom med Guds fred,
som overgår all forstand. Denne freden kan ikke kjøpes eller læres.
Den er en gave fra Herren. «Fred etterlater jeg dere, min fred gir
jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. Deres hjerte forferdes
ikke og reddes ikke!» (Joh. 14,27.)

«Vær ike bekymret for noe, men la i alle ting deres begjeringer
komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse, og Guds
fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres
tanker i Kristus Jesus (Masiach Yeshua).» (Fil.4,6-7.)
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Yeshuas innerste vilje er at hele verden kan ta imot hans fred,
men det har ikke skjedd ennå. Så lenge dette ikke skjer, og verden
heller ønsker å underkaste seg Satan og hans prinsipper, kan det
ikke bli fred i verden.

Etter at verden har vært gjennom trengselstiden på 7 år, skal det
bli fred i verden i 1000 år, for da har menneskene underkastet seg
FREDSFYRSTEN. Han skal styre verden ut ifra Yeru-shalom, som
betyr «FREDENS BOLIG».

6.) YAHWEH RO-EE betyr «HERREN, MIN HYRDE».
Yeshua presenterte seg ofte som den gode hyrden, som var sendt

fra Gud, for å lede jødefolket og hedningene inn i frelsen og freden.
«Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.»
(Joh. 10,11.)

«Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine.»
(Joh.10,14.)

7.) YAHWEH TSIDKAYNU betyr «HERREN VÅR RETT
FERDIGHET».

Yeshua presenterte seg som vår rettferdighet. Dette gjalt både
hans vandring og hans forsoningvsverk på Golgata. Han døde en
gang for å ta bort alle menneskers synd. «og hun skal føde en sønn,
og du skal kalle ham Jesus (Yeshua), for han skal frelse sitt folk fra
deres synder.» (Mat. 1,21.)

«Og det er ikke frelse i noen annen, for det er heller ikke noe
annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi
skal bli frelst.» (Ap.gj.4,12.)

«Altså, likesom ens fall (Adams fall) ble til fordømmelse for
alle mennesker, således ble også ens gjerning (Jesu gjerning) til
LIVETS RETTFERDIGHET for alle mennesker. Likesom de mange
er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de
mange bli rettferdige ved den enes lydighet.» (Rom.5,18-19.)

«For også Kristus (Masiach) led en gang for synder, en rettferdig
for urettferdige, for å føre oss fram for Gud, han som led døden i
legemet, men ble levendegjort ved Ånden.» (l.Pet.3,18.)

8.) YAHWEH SAMMAI betyr «HERREN ER NÆRVÆRENDE»
eller «HERREN ER DER».
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Yeshua presenterte seg som den som var nærværende hos dem
som ville stole fullstendig på ham. «Kom til meg, alle dere som
strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere kvile. Ta mitt åk på
dere og lær av meg! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet, så
skal dere finne kvile for deres sjeler. For mitt åk er gavnlig og min
byrde er lett.» (Mat. 11,28-30.)

9.) «YAHWEH SEBAOTH» betyr «HÆRSKARENES
HERRE». Det igjen betyr «HERREN SOM ALLE TING
ER UNDERLAGT, BÅDE DE SOM ER HIMMELEN OG
DE SOM ER PÅ JORDEN».

I N.T. framtrer Yeshua som den Gud som har ALL STYRKE og
HAR UNDERLAGT SEG ALLE TING. Hovedbasis for dette er
hans forsoningsverk på Golgata. «Og Jesus (Yeshua) trådte fram,
talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord.»
(Mat.28,18.)

«Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst
til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset.»
(Kol.2,15.)

«han som er faret opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd,
hvor engler og makter og krefter er ham underlagt.» (l.Pet.3,22.)

Det er Yeshua som er HØVDINGEN OVER HERRENS HÆR.
I dette århundrede har han opprettet staten Israel, ført mange jøder
hjem igjen til Eretz Israel, vunnet de mange krigene for Israel mot
de forskjellige arabemasjonene.

Han vil også kjempe for Israel og jødene i de fremtidige krigene,
og han vil vinne store seire over Israels fiender. Dette gjelder både
Gog-krigen og krigene i den store trengselen. Han kommer tilbake
på himmelens skyer, vinner krigene og oppretter riket for Israel.
(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 1. Kapittel: Messias er høvdingen
over Herrens hær.)

10.) YAH er den korte formen for Yahweh.
Denne formen er brukt i forbindelse med at Yeshua blir innsatt

som konge i 1000 års-riket. «Og jeg hørte likesom en lyd av en stor
skare og som en lyd av mange vann og som en lyd av mange
tordener, som sa: Hallelu-Yah! for Gud Herren, den Allmektige
(Elohim) er blitt konge.» (Åp. 19,6.)
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11.) EL betyr «sterk» og «først». Det er det samme som «Den
allmektige Gud».

Når Paulus snakker om Herren, Den Allmektige, så er det
Yahweh El eller Yahweh Elohim han snakker om. «og jeg vil være
dere en far, og dere skal være meg sønner og døtre, sier Herren,
den Allmektige (Yhwh El).» (2.Kor.6,18.)

Også apostelen Peter uttrykker at vi er avhengige av Guds kraft
i vandringen i kristenlivet. «Dere som ved Guds makt (Els makt)
holdes opp ved troen til den frelse (Yeshuas gjenkomst), som er
ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.» (1.Pet. 1,5.)

Vi er alle avhengig av den Allmektige Gud og hans kraft, «og
han sa til meg: Min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i
skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for
at Kristi (Masiachs) kraft (det er det samme som Els eller Elohioms
kraft) kan bo i meg.» (2.Kor.l2,9.)

I Åpenbaringsboka møter vi derfor El som den Gud som
dømmer. Dette kan han gjøre i og med at han er allmektig. «Og jeg
hørte alteret (martyrene under alteret) si: Ja, Herre Gud (Yhwh El),
sanne og rettferdige er dine dommer.» (Åp. 16,7.)

«Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, for at han med det
skal slå hedningene, og han skal styre dem med jemstav, og han
treder vinpersen med Guds, Den Allmektiges (Els) strenge
vredesvin.»(Åp. 19,15.)

I Åpebaringsboka møter vi også Yeshua som den som styrer
verden- både i 1000 års-riket og på den nye jord. «Og jeg hørte
likesom en lyd av en stor skare og som en lyd av mange vann og
som en lyd av sterke tordener (uttrykk for den samlede skare av de
troende) som sa: Halleluja, for Gud Herren, Den Allmektige
(Elohim) er blitt konge.» (Åp. 19,6.)

«Og noe tempel så jeg il^e i den (det nye Jerusalem), for dens
tempel er Gud Herren, Den Allmektige (El Yhwh) og Lammet.»
(Åp.21,22.)

12.) EL ELYON betyr «DEN HØYESTE GUD, EIEREN AV
HIMMELEN OG JORDEN».

I N.T. blir Yeshua framstilt som Sønn til Den Høyeste Gud. I
egenskap av Den Høyeste Gud skal han styre i 1000 års-riket og
også i de framtidige tidsperiodene. «Han skal være stor og kalles
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Den Høyestes (El Elyons) Sønn, og Gud Herren (Elohim Yhwh)
skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over
Jakobs hus (Israel) i tidsaldrene, og det skal ikke være ende på
hans kongedømme.» (Luk. 1,32-33.)

Hele jorden og alt det som fyller den, hører Yeshua til. Ved sin
forsonergjeming kjøpte han fullt ut hele skaperverket tilbake som
Guds eiendom. Den TREENIGE Gud eier både himmel og jord.
«for jorden og alt det som fyller den, hører Herren (El Elyon) til.»
(1. Kor.10,26.)

Vi som tror på Messias, er arvinger til alt dette. Selv om vi kan
være fattige på gods og gull, hører alt oss til. Vi er Guds arvinger
og Messias arvinger, såfremt vi lider sammen med Jesus (Yeshua).
«men er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi
(Masiachs) Messias medarvinger, såfremt vi lider med ham, for at
vi også skal herliggjøres med ham.» (Rom.8,17.)

«Derfor rose ingen seg av mennesker! FOR ALT HØRER DERE
TIL, enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden
eller liv og død, enten det er det som nå er, eller det som skal komme-
alt hører dere til.» (l.Kor.3,21-22.)

«som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør
mange rike, som de som intet har og dog eier alt.» (2.Kor.6,10.)

13.) EL GLAM betyr «DEN TIDSALDERLIGE GUD» eller
«TIDSALDRENES GUD.»

Som vi har hevdet ofte i våre bøker, skal vi ikke oversette det
hebraisk ordet «olam» eller det greske ordet «aion» med hverken
«verden» eller «evig». Ordet uttrykker en UBESTEMT
TIDSLENGDE. Det skal oversettes med TIDSALDER eller

TIDSPERIODE. Denne tidsperioden kan være LANG eller KORT.
Jødene operer ikke med tiden sett i forhold til evigheten, men med
tiden sett i forhold til tidsperiodene. (Se kapitlet: Det hebraiske
tidsbegrepet.)

Det er tragisk og trist at ikke våre Bibel-oversettere er
oppmerksomme på dette forholdet, slik at de kan oversette Guds
ord riktig for oss. Ved at de oversetter dette ordet med «evig»,
kommer de forskjellige tidsaldrene bort i teksten, og særlig gjelder
det den kommende tidsalderen, som er riket for Israel.

Det er ikke tvil om at det er denne tidsalderens gud, som er
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Satan, som står bak denne fatalt gale oversettelsen. Han har ikke
bare forblindet de vantroes sinn, men han har også forblindet mange
av de troendes sinn i mange sammenhenger. (2.Kor.4,3-4.)

Den tidsalderlige Gud betyr derfor at Gud styrer verden i alle
tidsaldrene. Gud er bundet til sitt ord. Han har lagt ned tidsperiodene
i sitt ord. Når en tidsperiode nærmer seg sin anslutning, kommer en
ny tidsperiode med det åndelige innholdet som Gud har bestemt.

Det som bestemmer om en tidsperiode er avsluttet eller ikke, er
ikke først og fremst selve tidsforløpet, men det er om de
begivenhetene, som skal skje i en bestemt tidsperiode, er oppfylt
eller ikke.

Da «tidens fylde» kom, sendte Gud sin Sønn til verden. Dette
betydde at en ny tidsperiode, som er 1000 års-riket, kunne ha blitt
opprettet på det tidspunktet, men på grunn av at jødene ikke tok
imot sin Messias, fil± vi en annen tidsperiode, som ikke var gjort
kjent i Tenach, og det var den kristne menighets tidsperiode.

I 1000 års-riket vil Gud styre ved sin Sønn Yeshua Messias.
Det kommer tydelig fram en rekke ganger i N.T. at Yeshua er denne
TIDSALDERLIGE KONGEN, som bød fram riket for Israel ved
sitt første komme. Da jødene ikke ville ta imot dette tilbudet, ble
opprettelsen av riket utsatt til en senere tid. Den kristne menighets
tid kom inn som en mellomperiode mellom Guds første og andre
tilbud til jødene om opprettelsen av 1000 års-riket.

Etter den kristne menighets bortrykkelse, kommer Yeshua tilbake
og oppretter riket for Israel. Jesus skal skal styre i DEN
KOMMENDE TIDSALDEREN, SOM ER RIKET FOR ISRAEL.

Da den unge rike mannen kom til Yeshua og spurte ham hva
godt han skulle gjøre for å oppnå «tidsalderlig liv», var det ikke
frelsen i den kristne menighets tid, han spurte etter, for denne
perioden var ikke kjent på det tidspunktet. Nei, han spurte hva godt
han skulle gjøre for å få del i den kommende tidsalderen, som er
riket for Israel. «Og se, det kom en til ham og sa: Mester! hva godt
skal jeg gjøre for å få tidsalderlig liv (del i riket for Israel)?»
(Mat. 19,16.)

At dette er riktig ser vi også av Lukas 18,30, hvor det står at det
tidsalderlige livet har sammenheng med den kommende tidsalderen.
«Da sa han til dem: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt
hus eller hustru eller brødre eller foreldre eller bam for Guds rikes
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skyld, uten at han skal få mangfoldig igjen her i tiden, og I DEN
KOMMENDE TIDSALDEREN TIDSALDERLIG LIV.»

Men det er ikke bare i den kommende tidsalderen at Yeshua skal

styre. Han skal også styre i «DE KOMMENDE TIDSALDERE».
«Og han skal være stor og kalles Den Høyestes (El Elyons) Sønn
og Gud Herren (Elohim Yhwh) skal gi ham hans fars DAVIDS
TRONE (1000 års-rikets periode), og han skal være konge over
Jakobs hus (Israel) I TIDSALDRENE, og det skal ikke være ende
på hans kongedømme.» (Luk. 1,32-33.) (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. s. 152-190, hvor jeg skriver utfyllende om dette.)

14.) EL SHADDAI betyr «DEN LIVGIVENDE GUD» og «DEN
TRØSTENDE GUD».

Yeshua er den virkelige livgivende og trøstende Gud. Han har
både skapt alt liv og han holder det oppe ved sitt makts ord. Ved
skapelsen brukte han Guds ord og til sin disposisjon hadde han Den
Allmektige Guds kraft, som er Den Hellige Ånd. «1 begynnelsen
skapte Gud (Elohim) himmel og jord.» (I.Mos. 1,1.)

Det er ingen som kan trøste som Gud. 1 dag er det Den Hellige
Ånd som har denne funksjonen hos de troende. Et av de greske
navnene på Den Hellige Ånd er «parakletos», som kan oversettes
med «talsmannen» eller «trøsteren».

Han er den trøsteren, som er sendt fra Gud, ikke for å føre vår
sak hverken for Gud eller for verden, for den er MEGET GOD.
Men han skal oppmuntre enhver troende i vandringen og styrke oss
ved Yeshuas forsonergjeming. «Lovet være Gud og vår Jesu Kristi
(Yeshua Masiachs) Fader, miskunns Fader og all trøstens Gud (El
Shaddai), han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne
trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi
selv blir trøstet av Gud! For likesom Kristi (Masiachs) lidelser (De
samme lidelser som Messias hadde) kommer rikelig over oss, så er
og vår trøst rikelig ved Kristus (Masiach).» (2.Kor. 1,3-5.) «men Gud,
som trøster de nedbøyde, han trøstet oss ved Titus komme.»
(2.Kor.7,6.) (Se kapitlet: Den Hellige Ånd.)

15.) «ELOAH» betyr «GUD SOM BLIR TILBEDT» eller «GUD
SOM BLIR BEUNDRET».

1 vår tid blir Yeshua tilbedt og beundret over hele verden av de
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som tror på ham. Han blir tilbedt, fordi han har seiret over synden,
døden og Satan på Golgata. «Han avvæpnet maktene og
myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg
som seierherre over dem på korset.» (Kol.2,15.)

Yeshua blir beundret fordi han sitter ved Faderens høyre hånd i
det høye og skal komme tilbake og hente dem som tror på ham.
Han blir også beundret fordi det profetiske ordet går i oppfyllelse.

Når han kommer tilbake for å dømme verden, skal han bli
beundret i alle de troende, «når han kommer på hin dag, for å vise
seg herlig i sine hellige og bli beundret (hyllet) i alle de troende-
for trodd ble vårt vitnesbyrd til dere.» (2. Tess. 1,10.) (Se kapitlet:
En beksrivelse av 2.Tessalonikerbrevet, 1,4-10.)

16.) «ELOHIM» betyr «DEN ALLMEKTIGE GUD».
«Elohim» er et flertallsord av ordet «Eloah». Dette ordet hen

speiler seg på Den Treenige Gud.
Det var Elohim som skapte både himmelen, jorden, dyrene og

menneskene. Yeshua er Elohim. «Og han er et bilde av Gud, den
usynhge, den førstefødte framfor enhver skapning, for I HAM er alle
ting skapt, de i himmelen og de på jorden, de synhge og de usynhge,
enten det så er troner eller herredømmer eUer m^er elle myndigheter,
alt er det skapt VED HAM og TIL HAM.» (Kol. 1,15-16.)

«Verdig er du vår Herre (Adonai) og vår Gud (Elohim), til å få
prisen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og fordu DU
VILLE, var de til og ble de skapt.» (Åp.4,11.)

17.) «ELOHIM AV ELOHIM» betyr «GUDENES GUD».
Hverken Gud eller Yeshua har aldri benektet at det finnes andre

guder. Disse gudene er ikke virkelige guder, men de er onde ånder.
Da Yeshua kom første gangen, erkjente han at denne verden lå i

den ondes makt og tjeneste. Han erkjente fullt ut at det var TO
REGIMER i verden. Det var Satans rike og Guds rike.

Ved sin forsonergjeming på Golgata kjøpte Yeshua tilbake verden
fra Satan og til seg selv, men Yeshua har ennå ikke tatt tilbake
verdensstyrelsen fra Satan. Han er ennå denne tidsalderens fyrste
og gud. Yeshua er bundet av sitt ord, og i hans ord står det at denne
onde tidsalderen skd vare inntil at 1000 års-riket kommer.

I kraft av at Yeshua er Yahweh og i kraft av forsoningsverket så
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er Yeshua herre også over de onde åndene, og det er bare et
TIDSSPØRSMÅL når han vil dømme dem til et opphold i Hades
sammen med deres herre, som er Satan. «Og han grep dragen, den
gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000
år.» (Åp.20,2.)

18.) «ADONAI» betyr «HERRE».
I N.T. er Yeshua tiltalt som Adoni eller Adonai. Mens ordet

«Adoni» betyr «Herre», betyr ordet Adonai «Herrer». Det er tittelen
på Den Allmektige og TREENIGE Gud. På gresk er dette ordet
gjengitt med «KYRIOS».

«Dere kaller meg Rabbi og Herre (Adoni), og dere sier det med
rette, for jeg er det.» (Joh. 13,13.)

«Thomas svarte og sa til ham: Min Herre (Adoni) og min Gud
(Elohim).» (Joh.20,28.)

Yeshua er både vår herre og vår husbond (venn). Han har omsorg
for oss. Vi kan stole fullstendig på ham. «Jeg kaller dere ikke lenger
tjenere, for tjenerne vet ikke hva hans Herre (Adonai) gjør, men
dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har
jeg kunngjort dere.» (Joh. 15,15.)

Adonai har kjøpt oss til Gud ved sitt blod. Han er INGEN
STRENG HERRE, for dem som vil følge ham fullt ut. Det er mye
trøst og hjelp å få i vandringen med ham. Vi elsker ham og hans
bud og forordninger. «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine
bud.» (Joh. 14,15.)

«Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i
Herrens (Adonais) gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er
unyttig i Herren (Yhwh).» (1.Kor. 15,58.)

19.) «YOM ADONAI YHWH» betyr «HERRENS DAG».
I ny-testamentlig betydning betyr dette uttrykket følgende 5

forhold:

a) Det betyr HELE DEN 7 ÅRIGE TRENGSELSTIDEN, som
skal komme over hele jorden, for å prøve dem som bor på
jorden. «Yeshua Messias dag» som er Yeshuas komme for
den kristne menighet, blir avløst av Herrens dag. «Men om
tidene og stundene, brødre, trenger dere ikke til at noen
skriver til dere. Dere vet jo selv at Herrens dag (Herrens
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dag i utvidet betydning) kommer som en tyv om natten.
Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå
undergang over dem, likesom veer over de fruktsommelige,
og de skal ingenlund unnfly.» (l.Tess. 5,1-3.)
Innholdet i dette utsagnet viser ar dette ikke angår Yeshuas
komme til dom over folkene ved Harmageddon, for på det
tidspunktet kan ikke verdensmenneskene si at det er fred
og ingen fare. Det angår derimot BEGYNNELSEN AV
TRENGSELSTIDEN- rett etter den kristne menighets
bortrykkelse. På det tidspunktet er det en falsk fred i verden.
«Jeg var bortrykket i Ånden til Herrens dag (for å beskrive
hele Herrens dag).» (Åp. 1,10.)
«og de sier til fellene og hamrene: Fall over oss og skjul
oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets
vrede! For hans verdes store dag er kommet, og hvem kan
holde stand?» (Åp.6,16-17.) (Hele trengselstiden på 7 år
inngår i Herrens vrede.)

b) Det betyr Guds straff over Gog og hans hærer, som konmier
til å invadere Israel i sluttfasen av første del av treng
selstiden. «Og fienden fra Norden vil jeg drive langt bort
fra dere og jage ham avsted til et tørt og øde land, hans
fortropp til havet i øst og hans baktropp til havet i vest, og
det skal stige opp en stank fra ham, en motbydelig lukt, for
altfor store ting har han satt seg fore.» (Joel.2,20.)

c) Det betyr den dagen da Yeshua kommer tilbake med englene
og de troende, for å dømme menneskene ved Harmageddon.
«Men straks etter de dagers trengsel, skal solen bli
formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal
falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.
Og da skal Menneskesønnens tegn (Schekina-skyen) vise
seg på hinunelen, og da skal alle jordens (eller landets)
slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i
himmelens skyer med kraft og megen herlighet.»
(Mat.24,29-30.)

d) Det betyr selve 1000 års-riket, som er 1 dag.
e) Det betyr avslutningen av 1000 års-riket. Da skal himlene

forgå og himmellegemene skal komme i brann og oppløses,
og jorden og de tingene som er på den, skal ødelegges. «Men
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Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene
forgå med et stort brak, og himmellegemene (grunnstoffene)
skal komme i brann og oppløses og tingene (menneskenes
gjerninger, det som menneskene har bygd opp) på den skal
oppbrennes. Da nå alt dette oppløses, hvor må dere da streve
etter hellig ferd og Guds-ffykt, i det dere venter på og lengter
etter Guds dags komme, hvormed himlene ski oppløses i
ild og himmellegemene smelte i ild.» (2.Pet.3,10-12.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at jorden ikke skal gå til
grunne, men at den skal forandres i den forstand at vi skal få en
NY JORD, som er AV EN ANNEN KVALITET enn den jord som
vi har nå. Av utseende vil den nye jord være lik den jord som vi har
nå. Det er ilden som skal renske jorden. «Himmel og jord skal forgå
(gr.pareleysontai, det betyr «skal forandres fra en tilstand til en
annen»), men mine ord skal ingenlunde forgå.» (Mat.24,35.)

Jorden er spart til dommens oppstandelse. «Men de himler som
nå er, og jorden er ved det samme ord spart til ilden, i det de OPP
HOLDES inntil den tid da de ugudelige mennesker skal dømmes
og gå fortapt.» (2.Pet.3,7.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva betyr ordet «Yeshua»?
2.) Hva sa Yeshua om sitt forhold til Yahweh?
3.) Hva betyr det at Yeshua vil sørge for de troende?
4.) Hva betyr det at Yeshua vil helbrede oss?
5.) På hvilke forskjellige måter helbreder Yeshua i dag?
6.) Hva vil det si at Yeshua er vårt banner?
7.) Hva vil det si at Yeshua er vår fred?
8.) Hvorfor kan det ikke bli fred i verden?
9.) Hva vil det si at Yeshua er vår rettferdighet?
10.) Hva vil det si at Yeshua er nærværende for de som tror på

ham?

11.) Hva vil det si at Yeshua er Hærskarenes Gud?
12.) Hva vil det si at Yeshua er Den Allmektige Gud.?
13.) Hva vil det si at Yeshua er Gud, som eier himmelen og jorden?
14.) Hvem er Guds arvinger og Yeshuas medarvinger?
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15.) Hva skal vi oversette det hebraiske ordet «olam» med?
16.) Hvordan ser jødene på foifaoldet mellom tiden og evigheten?
17.) Hva skjer når Bibel-oversetteme oversetter ordene «olam»

eller «aion» med «evig»?
18.) Hva er det som bestemmer om en tidsperiode er avsluttet

eller ikke?

19.) Hvilken tidsperiode kunne ha blitt opprettet ved Yeshuas
første komme?

20.) Hvilken tidsperiode ble opprettet?
21.) Hva er den kommende tidsalderen?
22.) Hva var det den rike, unge mannen spurte Yeshua om?
23.) Hva vil det si at Yeshua er den livgivende og trøstende Oud?
24.) Hvem er det som trøster de troende?
25.) På hvilken måte trøster Den Hellige Ånd de troende?
26.) Hva vil det si at Yeshua er den Gud som blir tilbedt og

hyllet?
27.) Hva vil det si at Yeshua er Den Allmektige Gud?
28.) Hva vil det si at Yeshua er gudenes Gud?
29.) Hvordan ser Gud på de andre gudene?
30.) Hvem er deime ti^alderens i^te og gud?
31.) Hvorfor har ikke Gud gjort slutt på Satans styre og

herredømme?
32.) Når vil det skje?
33.) Hva vil det si at Yeshua er Herre?
34.) Hva er ordet «Herre» oversatt med i den greske teksten?
35.) Hvilke 5 forskjellige betydninger har begrepet «Herrens

dag» i N.T.?
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JØDENE ER FORTSATT GUDS

UTVALGTE FOUL

Store deler av den teologiske forskningen i Vesten har gått ut på
at den kristne menighet har overtatt jødenes løfter, kall og oppgaver,
men det er ikke riktig. Denne teologien kaller vi for «erstat
ningsteologien», og den er ikke fra Gud, men den er fra Satan.

Selv om en del Bibel-lærere i vår tid forsøker å løsrive seg fra en
del fra denne teologien ved våre universiteter, kristne høyskoler og de
fleste av de lutherske misjonsorganisasjonene, så lever den videre i
beste velgående. Mange teologer sier at de er positivt innstilt til jødene
og deres løfter, men når de uttaler seg om disse ting, viser det seg raskt
hvor lite de har forstått av Guds planer med sitt eiendomsfolk, Israel.

Vi skal i det følgende gi en del eksempler på at N.T. er blitt galt
oversatt i den hensikt å svekke jødenes løfter og deres enestående
forhold til Gud.

1.) «og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse
forkynnes for alle folkeslag, og BEGYNN I JERUSALEM.»
(Luk.24,47.)

Dette gjelder ikke alle Bibel-oversettelser, men Luther f.eks.
oversatte dette Bibel-ordet på denne måten. Dersom man gjør det,
så betyr dette at misjonsoppdraget skal først forkynnes i Jerusalem,
og deretter skal det forkynnes utover i hele verden.

Dette er en gal oversettelse, og dette er sannsynligvis gjort for å
svekke jødenes misjonsoppdrag i verden. Vi vet at i 1000 års-riket
skal Guds ord og lov gå ut ifra Jerusalem og ut til hele verden.

Den riktige oversettelsen vil derfor være: «og at i hans navn
skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle fokeslag,
FRA JERUSALEM AV.» (Luk.24,47.)
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2.) «de som er israelitter, de som barnekåret og herligheten og
PAKTEN og lovgivningen (Moseloven) og gudstjenesten
(i synagogen) og løftene tilhører.» (Rom.9,4.)

Denne oversettelsen gjelder ikke alle Bibel-oversettelsene, men
når ordet «pakt» blir satt i entall, betyr det at jødene ikke har del i
den nye pakt i Jesu blod. Denne pakten var også en pakt som ble
opprettet med jødefolket. Av de 7 store paktene som Gud har opp
rettet med menneskene, er i det hele 5 av disse paktene oprettet
med jødene.

Luther oversetter dette ordet i entall med «pakt», og det betyr
da den første pakten, som er Sinai^pakten.

Den riktige oversettelsen vil derfor være: «de som er israelitter,
de som barnekåret og herligheten og PAKTENE og lovgivningen
(Moseloven) og gudstjenesten og løftene tilhører.» (Rom.9,4.)

3.) «Brødre! mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for DEM
er at de må bli frelst.» (Rom. 10,1.)

Dette er ikke en korrekt oversettelse i følge grunnteksten. Der
står det: «Brødre! mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for
ISRAEL er at de må bli frelst.»

Grunnen til at oversetterne har byttet ut ordet «Israel» med
«dem», har sannsynligvis sammenheng med det forholdet at mange
teologer mener at når ordet Israel er brukt i N.T., så brukes det
ikke om jødene, men det brukes om den kristne menighet. Etter
deres oppfatning har jødene utspilt sin rolle som Guds folk, og den
kristen menighet har overtatt jødenes løfter og opgaver. Dette er en
del av den såkalte «erstatningsteologien».

Dette synet kommer også til uttrykk i fortolkningen av Gal.6,16,
hvor det står: «Og så mange som går fram etter denne rettesnor,
fred og miskunn være over dem (de hedningetroende kristne) og
Guds Israel (de jødetroende)!»

Dette utsagnet tar mange teologer og Bibel-lærere som bevis
på at Guds Israel er det samme som den kristne menighet, men det
er ikke riktig. Vi må skille mellom «Guds Israel» på den ene siden
og «den kristne menighet» på den andre siden.

4.) «For Kristus er LOVENS ENDE til rettferdighet for hver
den som tror.» (Rom. 10,4.)

— 65 —



Ved at man oversetter det greske ordet «telos» med «ende»,
kommer det fram en motsetning mellom Moseloven og troen på
Jesus. Etter denne oversettelsen ser det ut til at loven ble avsluttet
ved Jesu komme, men det er ikke riktig.

Det var ikke Moseloven som sådan som ble avsluttet ved Messias
første komme, men det var loven som indirekte frelsesvei og som
tidsperiode.

Ordet «telos» burde være oversatt med «endemål» eller
«hensikt». Det betyr at Jesus har oppfylt Moseloven i vårt sted, slik
at vi ikke lenger behøver å gå veien om Moseloven, for å få del i
frelsen.

Den riktige oversettelsen vil derfor være: «For Messias er lovens
ENDEMÅL (eller HENSIKT) til rettferdighet for hver den som
tror.» (Rom. 10,4.)

5.) «la deres (jødenes) øyne bli formørket, så de ikke ser, og
bøy ALLTID deres rygg.» (Rom. 11,10.)

I dette tilfellet er ordet «alltid» satt inn i teksten. Dette ordet
står ikke i grunnteksten. Dette er et uttrykk for den såkalte
«erstatningsteologien», som går ut på at Gud har forkastet jødene
for edltid, og at den kristne menighet har tatt over jødenes kall og
oppgaver. Dette er en gal vurdering av Guds planer med jødefolket.
Sitt kall og sine oppgaver til dette folket står fast fra Guds side.

Den riktige oversettelsen vil derfor være: «la deres øyne bli
formørket, så de ikke ser, og bøy deres rygg.» (Rom. 11,10.)

6.) «Du vil da si: GRENENE (jødene) ble avbrutt for at jeg
skulle bli innpodet.» (Rom. 11.19.)

Grenene står her for jødefolket. Det blir gitt inntrykk av at alle
grenene er blitt avbrutt, men det er ikke tilfelle. Vi vet at det var
mange jøder som kom til tro på Jesus som jødenes Messias. Et stadig
stigende antall jøder tror også i dag på Jesus fra Nasaret som jødenes
Messias og sin personlige frelser.

I den opprinnelige grunnteksten står det ikke at «grenene» ble
avbrutt, men at «noen grener» (gr.hoi tines) ble avbrutt. Luther f.
eks har oversatt dette Bibel-stedet med «grenene».

I denne feilaktige oversettelsen kommer det til uttrykk at alle jødene
er forkastet av Gud. Dette er ikke korrekt. Paulus sier: At det er blitt en
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rest av jøder tilbake etter nådens utvelgelse. (Rom. 11,5.)
Den riktige oversettelsen vil derfor være: «Du vil da si: NOEN

GRENER ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet.» (Rom.11,19.)

7.) «Om nå allikevel noen av greinene ble avgrutt, og du som
var en vill oljekvist, ble innpodet I STEDET FOR DEM og
fikk del med dem i oljetreets rot og fedme.» (Rom. 11,17.)

Denne oversettelsen gjelder ikke alle Bibel-ovsettelser. På gresk
står det i dette tifellet «en avtois», som bare kan bety «i dem» eller
«i blant dem».

Denne misvisende oversettelsen gir også utrykk for at alle jøder
er forkastet av Gud. Det er ikke tilfelle.

Den riktige oversettelsen vil derfor være: «Om nå allikevel noen
av greinene ble avbrutt, og du som en vill oljekvist, ble innpodet I
BLANT DEM og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme.»
(Rom.11,17.)

8.) «Derfor ta dere av hverandre, likesom og Kristus tok seg
av DERE til Guds ære.» (Rom. 15,7.)

I grunnteksten står det ikke «dere», men derimot «oss», som på
gresk er «emas». Luther har f.eks oversatt dette med «dere».

Denne oversettelsen gir også uttrykk for at Gud har forkastet
hele jøde-folket. Det er ikke riktig.

Paulus sier her til romerne at de skal ta seg av hverandre likesom
Messias har tatt seg av jødefolket.

Den riktige oversettelsen vil derfor bli: «Derfor ta dere av hver
andre, likesom og Kristus tok seg av OSS til Guds ære.» (Rom. 15,7.)

9.) «Men deres (jødenes) sinn er blitt forherdet, for like til denne
dag blir det samme dekke liggende når de leser den første
pakt, uten at det blir åpenbart at DEN oppheves i Kristus.»
(2.Kor.3,14.)

Det er ikke den første pakt (Sinai-pakten) som oppheves i
Messias, men det er det dekket som ligger over jødefolket. Når
jødefolket omvender seg, bli dette dekket tatt bort.

Denne misvisende oversettelsen er blitt gjort av den grunn at de
som har oversatt dette, ikke har hatt noe syn for Moselovens fortsatte
eksistens og funksjoner.
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Den korrekte oversettelsen vil derfor være: «Men deres sinn er
blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekket liggende
når de leser den første pakt, uten at det blir åpenbart at DET
(DEKKET) oppheves i Kristus.» (2.Kor.3,14.)

10.) «tvert imot: da det så var meg betrodd å forkynne
EVANGELIET FOR DE UOMSKÅRNE, Ukesom Peter for
DE OMSKÅRNE.» (Gal.2,7.)

Dette Bibel-stedet er HELT GALT OVERSATT i våre Bibel-

ovsettelser. Den korrekte oversettelsen skal derfor være: «tvert imot:
da det så var meg betrodd å forkynne DE UOMSKÅRNES EVAN
GELIUM, likesom Peter DE OMSKÅRNES (d.v.s. EVANGEL
IUM.)»

Denne oversettelsen blir også bekreftet av King James Bible og
The Scofield Reference Bible, som begge representerer den korrekte
grunnteksten, som er Textus Receptus. «But contrariwise, when they
saw that the gospel of the uncircumcision was committed imto me,
as the gospel of the circumsion was unto Peter.»

Det er ikke her snakk om at Peter og Paulus skulle forkynne
evangeliet til bestemte folkegrupper, men det er snakk om TO FOR-
SKJELUGE TYPER EVANGELffiR, nemlig de UOMSKÅRNES
EVANGELIUM, som er det samme som den paulinske evangeliet om
den ftie nåden og de OMSKÅRNES EVANGELIUM, som er en
videreføring av Jesu lære.

Denne oversettelsen er gjort av den grunn at man ikke ser og
forstår at det var to forskjellige evangelieforkynnelser i Israel i den
første tiden.

Vi har for det første den evangelieforkynnelsen som Jesus og
apostlene stod for den første tiden. Deres forkynnelse var knyttet
til Moseloven. (Se kapitlet: Jakobs brev er nær knyttet til Moseloven
og endens tid.)

For det andre har vi den evangelieforkynnelsen som Paulus stod
for. Den var utelukkende knyttet til den frie nåden. Etter som tiden
gikk, og Jesus ikke kom tilbake, gikk også de andre apostlene over
til Paulus lære og forståelse av evangeliet. At dette er tilfelle, kan
vi se av Peters og Johannes brever.

(Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1, 2, 3 og 4, hvor jeg
skriver mye om dette.X
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(I parantes gjør vi oppmerksom på at vi i det hele har 5 for
skjellige evangelier i N.T. Det er:

a) Evangeliet om himlenes rike. (Mat.4,17.)
b) Jesu sosiale evangelium. Det gikk ut på at den som solgte

det som han eide og gav til de fattige, skulle få del i himlenes
rike. (Mat. 19,16-23.) (Se kapitlet: Lovaspektet ved Jesu og
apostlenes forkynnelse.)

c) Evangeliet om forsoningen og Guds nåde. (l.Joh.2,2.)
d) Evangeliet om Guds frie nåde. (Ef.2,8-9.)
e) Det tidsalderlige evangeliet. (Åp. 14,6-7.) (Se mine bøker:

Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Evangeliet om riket og
Jesu Gjenkomst. Bind 3. s,20-25.)

11.) «i det han ved sitt kjød (legeme) AVSKAFFET den lov som
kom med bud og forsl^ifter (Moseloven), for at han ved
seg selv kunne skape de to (jøder og hedninger) til et nytt
menneske, i det han gjorde fred.» (Ef.2,15.)

Som vi før har nevnt, er det ikke Moseloven som sådan som er
satt til side i vår tidsperiode, men det er Moselovens offertjeneste
som er opphevet i den frie nådes tidsperiode.

Den korrekte oversettelsen av dette Skrift-stedet vil derfor være:
«i det han ved sitt kjød SATTE TIL SIDE den lov som kom med
bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to til et
nytt menneske, i det han gjorde fred.» (Ef.2,15.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er «erstatningsteologien»?
2.) Hva vil det si at misjonsoppdraget skal begynne fra

Jerusalem av? (Luk.24,47.)
3.) Hvor mange pakter har Gud inngått med jødefolket?
4.) Hva vil det si at «Messias er lovens ende»? (Rom. 10,4.)
5.) Hva er grenene på oljetreet et bilde på?
6.) Hvorfor er det galt å si at grenene ble avbrutt av Gud?

(Rom.11,19.)
7.) Hva står det i grunnteksten om dette?
8.) Hvorfor er ikke vi hedningetroende innpodet i oljetreet i
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stedet for jødene? (Rom. 11,17.)
9.) Hva står det i grunnteksten om dette?
10.) Er det Sinai-pakten eller det åndelige dekket som blir

opphevet i Messias? (2.Kor.3,14.)
11.) Hva er de uomskåmes evangelium? (Gal.2,7.)
12.) Hva er de omskåmes evangelium?
13.) Hvorfor er det ikke korrekt å si at Moseloven er «avskaffet»?

(Ef.2,15.)
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ANDRE VIKTIGE STEDER I DET NYE

TESTAMENTE SOM ER GALT

OVERSATT ELLER UTELATT.

Vi skal i det følgende beskrive en del andre steder i N.T., som
også er galt oversatt. Det er av den største viktighet at disse feilene
blir opprettet og korrigert, for uten åt Bibelen er rett oversatt for
oss, tar vi feil med hensyn til fortolkningen.

1.) «Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli
kald hos DE FLESTE (gr.ton polion).» (Mat.24,12.)

Det greske ordet «pollus» er her galt oversatt. Det betyr ikke
«de fleste», men det betyr «mange». Dette ordet er rett oversatt i
Mat.24,5 og 24,10.

Grunnen til at dette ordet er galt oversatt i Mat.24,12, er
sannsynligvis det forholdet at de som har oversatt dette, har ment
at vi ikke kan få store messianske vekkelser i endens tid.

Den riktige oversettelsen skal være: «Og fordi lovløsheten tar
overhånd, skal kjærligheten bli kald hos DE MANGE.» (Mat.24,12.)

2.) «Og Jesus svarte og sa ti dem: Ha TRO TIL GUD. Sannelig
sier jeg dere at den som sier til dette Qell: Løft deg opp og
kast deg i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men tror det han
sier, skal skje, ham skal det vederfares. Derfor sier jeg dere:
Alt dere beder om og begjærer, tro bare at der har fått det,
så skal det vederfares dere.» (Mark. 11,22-24.)

Den korrekte oversettelsen på Markus 11,22 er: Og Jesus svarte
og sa til dem: HA GUDS TRO (det er det samme som DEN TRO
SOM GUD HAR og GIR.)»
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Dette er en av de MEST FATALE feiloversettelsene i N.T., som
jeg kjenner til. Dersom Bibel-oversetterne hadde VÅGET å
oversette dette Bibel-stedet i samsvar med grunnteksten, så hadde
det hatt følgende positive virkninger.

a) Vi ville ha forstått at det er forskjell på den tro som Gud gir
og menneskets egen tro og egne visjoner og ønsker.

b) Det er den tro som Gud gir, som er lik Guds egen tro, som
bevirker undergjerninger.

c) De troende ville ha søkt denne tro, for den MANGLER i
våre menigheter.

d) De uoverenstemmelser som der er mellom mange av de
kristne forsamlingene, ville ha vært mindre, for begge
partene ville ha visst hvilken type tro det dreier seg om.

e) Dersom de troende hadde søkt denne troen, ville vi allerede
hatt store vekkelser og mektige undergjerninger i Norge.

3.) «solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag
kommer den store og HERLIGE.». (Ap.gj.2,20.)

Herrens dag er på ingen måte herlig. Den er en dommens tid
som kommer med straff fra Herren. Grunnen til at det står at denne

dagen er herlig i våre Bibel-ovsersettelser, er sannsynligvis det
forholdet at man har blandet sammen «Herrens dag» med «Jesu
Kristi dag», som er Jesu komme for den kristne menighet. Det blir
en herlig dag for den kristne menighet.

Den riktige oversettelsen vil derfor være: «solen skal bli til
mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer den store og
FORFERDELIGE.» (Ap.gj.2,20.)

4.) «La ingen dåre dere på noen måte! for først må FRA
FALLET komme og syndens menneske (Antikrist) åpen
bares, fortapelsens sønn.» (2.Tess.2,3.)

Det ordet som her er oyersatt med «frafallet», er på gresk
«apostasia». Det kan like godt oversettes med «avgangen» eller
«bortgangen». Det passer også mye bedre inn i sammenhengen
dersom vi oversetter det med det siste, for hovedproblematikken her
er Jesu komme for den kristne menighet og vår samlng med ham.

Jeg ser ikke bort ifra at de som hår oversatt dette ordet med
«frafallet», har hatt det synet at den kristtie menighet skal gjennom
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trengselstiden på 7 år.
Dersom vi oversetter dette ordet med «bortgangen», blir

meningen den at før Antikrist trer fram, så har den kristne menighets
bortrykkelse funnet sted. Det er dermed Den Hellige Ånd i den
kristne menighet som holder igjen for Antikristen.

Ut ifra den sammenhengen som dette Bibel-verset står i, vil det
være mer naturlig å oversette det på følgende måte. «La ingen
dåre dere på noen måte! for først må BORTGANGEN (BORTRK
KELSEN) komme og syndens menneske åpenbares, fortapelsens
sønn.» (2.Tess.2,3.) (Se kapitlet: En beskrivelse av 2.
Tessalonikerbrevet, 2,1-12.)

Den Norske Reformasjonsbibelen. Det Nordiske Bibelselskapet,
oversetter dette Bibel-verset på følgende måte: «foråt ikke noen
må bedra dere ifølge noen som helst måte, fordi denne dagen kan
ikke komme hvis ikke bortgangen kommer først, og syndens
menneske blir avdekket, fortapelsens sønn.» (2.Tess.2,3.)

5.) «For det er tre som vitner: Ånden og vannet og blodet, og
disse tre samstemmer.» (l.Joh.5,7-8.)

Første del i Joh.5,7-8 er utelatt i våre Bibel-oversettelser. Dette
er gjort for å svekke læren om treenigheten, Jesu himmelfart og
det forholdet at Jesus er Gud.

Det korrekte er: «For det er tre som vitner i himmelen: Faderen,
Ordet (Jesus) og Den Hellige Ånd, og DISSE TRE ER ETT. Og
det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet, og disse
tre samstemmer.» (1.Joh.5,7-8-) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
3. Kapittel: En sanmiehligning mellom Codex-Receptus og Den
norske Bibelen av 1978.)

De gamle norske Biblene fra før 1904 hadde dette riktig. Der
står det: «Thi de er tre som vidne i himmelen: Faderen, Ordet og
den Hellige Ånd, og disse tre er eet, og de er tre som vidne på
jorden: Aanden og Våndet og Blodet, og disse tre vorde ett.» (Den
hellige Skrift. Christiania 1833.)

(Den Norske Reformasjonsbibelen vil også ha dette korrekt, når
del to av N.T. kommer ut.)

6.) «og de (de 24 eldste) synger en ny sang og sier: Verdig er
du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet
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og med ditt blod Igøpte oss til Gud av hver stamme og tunge
og folk og ætt, og gjorde dem til et kongerike og til prester
for vår Gud, og de skal være konger på jorden.» (Ap.5,9-10.)

Den korrekte oversettelsen av disse to versene er: «og de synger
en ny sang og sier: verdig er du til å ta boken og åpne seglene på
den, fordi du ble slaktet og kjøpte OSS til Gud av hver stamme og
tunge og folk og ætt, og gjorde OSS til et kongerike og til prester
for vår Gud, og VI skal være konger på jorden.» Textus Receptus
har denne oversettelsen.

Dette er en beskrivelse av de 24 eldste i himmelen, som
representerer den kristne forsamlingen, som er bortrykket til Gud
før trengselstiden setter inn. De synger en ny sang, og sangens
innhold er følgende:

a) Verdig er Jesus til å åpne seglene på Åpenbaringsboka.
b) Jesus har kjøpt oss til Gud. Den krisme forsamlingen består

av mennesker fra hver stamme og tunge og folk og ætt.
c) Ved forsoningsverket gjorde Jesus oss til et kongerike og

til prester for vår Gud.
d) Vi skal være konger på jorden i 1000 års-riket.
En del grunntekster med Textus Alexandrinus som den viktigste

har forandret pronomene «oss» og «vi» i vers 10 til «dem» og «de».
Dette betyr da at de 24 eldste ikke synger om seg selv i vers 10,
men om en annen gruppe frelste mennesker.
Denne forandringen er gjort av følgende gruimer:

a) Avskriveme av Textus Alexandrinus har sannsynligvis ment
at de 24 eldste ikke er en beskrivelse av den kristne

menighet.
b) De har videre ment at den kristne menighet ikke skal

bortrykkes før trengselstiden.
c) De har ment at den kristne menighet ikke skal være konger

på jorden i 1000 års-riket.
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3. s. 399-438, hvor jeg

skriver om de forskjellige gmnntekstene til Bibelen. Se også boka:
Textus Receptus. Guds bevarte ord. av Egil Rogne og Helge
Evensen. I denne boka sanunenligner de Textus Receptus med en
del andre Bibel-oversettelser og viser på hvilke steder de andre
Bibel-oversettelsene er blitt forandret fra den opprinnelige
grunnteksten.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan skal vi oversette Matteus 24,12?
2.) Hvordan skal vi oversette Markus 11,22?
3.) Hvorfor er det så viktig at vi oversetter dette Skrift-stedet

riktig?
4.) Hva er Herrens dag?
5.) Hvorfor kan ikke den dagen være herlig? (Ap.gj.2,20.)
6.) Hvilke to forskjellige betydninger har det greske ordet

«apostasia»?
7.) Hvorfor bør dette ordet oversettes med «bortgangen» i 2.

Tess.2,3?
8.) Hva er det som er utelatt i l.Joh.5,7-8?
9.) Hvorfor er dette utelatt?
10.) Hvordan skal vi oversette Åpenbaringen 5,9-10?
11.) Hvilke 3 pronomener er forandret i Textus Alexandrinus i

forhold til Textus Receptus?
12.) Hvorfor er disse forandringene gjort?
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JESUS HENVISTE TIL TENACH.

Når vi skal uttale oss om forholdet mellom Tenach og N.T., må
vi videre kjenne til innholdet i hele Bibelen. Jesus sa ofte til jødene
at de skulle se etter hva som stod i Tenach om de forskjellige
problemstillingene. «Jesus sier til dem (yppersteprestene og
fariseerne): Har dere aldri lest i Skriftene: Den stein (Messias) som
bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnesteinen, av Herren
er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne.» (Mat.21,42.)

«Men Jesus svarte og sa til dem (sadduseeme): Dere farer vill
fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft.»
(Mat.22,29.)

«Og han sa til dem (de to Enunaus-fareme): Dette er mine ord
som jeg talte til dere, mens jeg ennå var hos dere, alt det måtte
oppfylles som er skrevet i Moselov og profetene og salmene om
meg. Da opplot han deres forstand, så DE KUNNE FORSTÅ
SKRIFTENE.» (Luk.24,44-45.)

«for de forstod ennå ikke Skriften, at han skulle oppstå fra de
døde.» (Joh.20,9.)

Det skillet som mange Bibel-forskere har satt mellom Tenach
og N.T., er KUNSTIG og IKKE RIKTIG. N.T. er en NATURLIG
FORTSETTELSE av Tenach. Innholdet er ikke det samme. Mye
av det som Tenach beskriver, får sin oppfyllelse i N.T, og den som
forener innholdet i Tenach med innholdet i N.T, er Jesus fra Nasaret,
som uten tvil er jødenes Messias.

Tenach har i det hele 456 profetiske utsagn om Messias. 333 av
disse ble oppfylt ved Jesu første komme, og de 123, som ennå ikke
er oppfylt, vil bli oppfylt ved Jesu gjenkomst.

Når de forskjellige profetene i Tenach uttalte seg om Messias
komme, skilte de ikke mellom hans TO KOMME. Det var ikke
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deres oppgave. De proferte det som Gud viste dem, og det innbyrdes
forholdet mellom deres profetiske utsagn om Messias forståes først
i lys av det som skjedde i forholdet mellom jødene og Jesus fra
Nasaret. I og med at jødene som folk og nasjon forkastet Jesus fra
Nasaret, så ble det klart at Jesus skulle komme tilbake på et senere
tidspunkt, for å opprette riket for Israel.

Det hadde ikke behøvd å bli noe opphold mellom Jesu to komme,
men i og med at jødene forkastet ham, så kom den frie nådes
tidsperiode mellom Jesu første og andre komme.

Til tross for dette må vi likevel være opmerksomme på 2 forhold,
som profetene i Tenach så klart, og det var:

a) De profetiske utsagnene om Messias grupperer seg rundt to
typer utsagn. Det er utsagnene om DEN LIDENDE
MESSIAS og UTSAGNENE OM DEN TRIUMFERENDE
og SEIERSRIKE MESSIAS.

b) Profetene har også flere profetier som angår MESSIAS
HIMMELFART og GJENKOMST. Dette betyr at han skal
ha TO ATSKILTE PERIODER på jorden. Det kristne
legemes periode ligger mellom disse to periodene.

Profetene i Tenach forsøkte også å danne seg et bilde, både om
forholdet mellom Messias lidelser og herlighetene deretter, og på
hvilken tid forsoningen og opprettelsen av riket skulle skje, men de
kunne ikke få et fullkomment bilde av dette. Det ble åpenbart for
dem at de ikke tjente seg selv eller sin egen tid med det som de
skrev. De tjente derimot den kristne forsamlingen, som er Jesu
legeme. «Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket,
de som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de ransaket
hvilken eller hva slags tid (gr.kairon) Kristi Ånd, som var i dem,
viste fram til når han (Den Hellige Ånd) forut vitnet om Kristi
LIDELSER og HERLIGHETENE (ordet står i flertall) deretter, for
det ble dem åpenbart at de IKKE TJENTE SEG SELV, men OSS,
med dette som nå er blitt kunngjort ved dem som har forkynt dere
evangeliet ved Den Hellge Ånd, som ble sendt fra himmelen- disse
ting som englene attrår å skue inn i.» (l.Pet.1,10-12.)

Når vi ser de forskjellige utsagnene i Tenach om Messias komme
i lys av N.T., da får vi det RIKTIGE BILDET AV MESSIAS. I og
med at N.T. er kommet til på et senere tidspunkt enn Tenach, så
kaster det lys over det profetiske innholdet i Tenach. Jødene bør
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derfor ANERKJENNE N.T. som EN VIKTIG DEL AV DERES
EGEN BIBEL.

Da jødene ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret som sin frelser og
Messias, innførte Gud en NY FRELSESPERIODE, som er den frie
nådes tidsperiode. Denne perioden og dens frelsesprinsipper er i
IKKE BESKREVET i Tenach. Dette er en av grunnene til at de
ortodokse jødene ikke vil anerkjenne N.T. som Guds ord.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor er det viktig at vi kjenner til Skriftene?
2.) Hva menes med Skriftene?
3.) Hvilken person er det som forener innholdet i Tenach med

innholdet i N.T.?
4.) Hvor mange profetiske utsagn har Tenach om Messias?
5.) Hvor mange av disse ble oppfylt ved Jesu første komme?
6.) Hvorfor ble det et opphold mellom Jesu første og andre

komme?

7.) Hvilke to typer av beskrivelser om Messias finner vi i
Tenach?

8.) Hva betyr det at profetene i Tenach også profeterte om
Messias himmelfart og gjenkomst?

9.) Hva bør jødene gjøre med N.T.?
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EVÅNGEUENE OG FØRSTE DEL AV
APOSTLENES GJERNINGER ER NÆR

KNYTTET TIL TENACH.

Når vi skal undersøke forholdet mellom Tenach og N.T., må vi
videre være oppmerksomme på det forholdet at de 4 evangeliene
og første del av Apostlenes Gjerninger (til 10,35) er knyttet mye
nærmere til Tenach enn brevene i N.T. er det. (Dette gjelder ikke
Jakobs brev, som er det eldste brevet i N.T., og som helt tydelig
har en gammel-testamentlig og jødisk bakgrunn.) (Se kapitlet:
Jakobs brev er nær knyttet til Moseloven og til endens tid.)

Når jeg setter en grense ved Apostlenes Gjerninger 10,35, så
grunner det seg på det som står i dette verset. Vi skal referere dette
verset: «men blant ethvert folkeslag tar han (Gud) imot dem som
FRYKTER HAM og GJØR RETTFERDIGHET (holder loven).»

Dette utsagnet har en jødisk forankring og bakgrunn, i og med
at det krever en overholdelse av loven for de som vil ha del i ftelsen.

I den frie nådes tidsperiode tar Gud imot dem som kommer til tro
på Jesus. LOVEN ER FALT BORT SOM INDIREKTE
FRELSESVEI.

Evangeliene og første del av Apostlenes Gjerninger inneholder
Guds tilbud til jødefolket om å anerkjenne Jesus fra Nasaret som
sin frelser og Messias. Dersom dette skjedde, ville han ha kommet
tilbake og opprettet riket for Israel.

Det store spørsmålet som både det jødiske folket og apostlene
stilte til stadighet, var om Jesus kom til å opprette riket for Israel.
Både døperen Johannes og Jesus selv annonserte dette riket og sa
AT DET VAR NÆRT.

Dersom jødene hadde anerkjent Jesus som sin Messias, hadde
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han kommet til å opprette riket for Israel ved sitt første komme-
men som vi vet, skjedde ikke dette. «I de dager stod døperen
Johannes fram og forkynte i Judeas ørken og sa: OMVEND DERE,
FOR HIMLENES RIKE ER KOMMET NÆR!» (Mat.3,1-2.)

«Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for
himlenes rike er kommet nær!» (Mat.4,17.)

«Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo
GUDS RIKE KOMMET TIL DERE.» (Mat.12,28.)

«Han sa til henne (mor til Sebedeus-sønnene): Hva vil du? Hun
sa til ham: Si at disse mine to sønner skal sitte, den ene ved din
høyre og den andre ved din venstre side i DITT RIKE.» (Mat.20,21.)

«Og de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosianna!
(det betyr: Frels oss nå!) Velsignet være han som kommer i Herrens
navn! Velsignet være VÅR FAR DAVIDS RIKE SOM KOMMER.»
(Mark.11,9-10.)

«Da en av dem som satt med til bords, hørte dette, sa han til
ham (Jesus): Salig er den som får sitte (egentlig står det: spise mat)
i Guds rike.» (Luk. 14,15.)

«Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes, fra den tid
forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det
med makt (dette gir uttrykk for lovaspektet ved Jesu forkynnelse).»
(Luk. 16,16.)

«Mens de hørte på dette, la han også en lignelse til, fordi han
var nær ved Jerusalem, og de tenkte at Guds rike STRAKS SKULLE
KOMME TIL SYNE.» (Luk. 19,11.)

«Da de nå var kommet sammen, spurte de ham: Herre! gjenreiser
du på den tid (ved Den Hellige Ands komme) RIKET FOR
ISAREL?» (Ap.gj.1,6.)

Etter Jesu oppstandelse fra de døde og hans hinunelfart, sa Peter
til jødene at dersom de omvendte seg og kom til tro på Jesus, VILLE
HAN KOMME TILBAKE, for å opprette riket for Israel. «Og nå,
brødre! Jeg vet at dere gjorde det i uvitenhet, liksom deres rådsherrer,
men Gud oppfylte på denne måte det som han forut forkynte ved
alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Så fatt da et annet
sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens
(vederkvegelsens, kvilens) tider kan komme fra Herren åsyn (eller
nærvær), og han kan sende den for dere utkårede (forutforkynte)
Messias, Jesus, som himmelen skal huse, inntil de tider da alt det
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blir gjenopprettet (dette gjelder først og fremst jødenes løfter og
frelse), som Gud har talt om ved sine hellge profete munn fra
eldgamle dager av.» (Ap.gj.3,17-21.)

Når det gjelder opprettelsen av riket for Israel, så er den først
og fremst knyttet til jødenes omvendelse til Herren. Det skal skje
ved slutten av trengselstiden, men som KALL, OPPFORDRING
og MULIGHET har jødene hatt mulighet til å omvende seg til
Herren hele tiden fra Jesu første komme av.

Vi må skille mellom det profetiske ordet som KALL,
OPPFORDRING og MULIGHET på den ene siden og det profetiske
ord som OPPFYLLELSE og REALISERT FRELSESHISTORIE
på den andre siden. Disse to aspektene ved det profetiske ordet
kommer bl.a. tydelig til uttrykk i det som står i Mat.23,37-39.

a) «Jerusalem! Jerusalem! du som slår i hjel profetene, og
Stener dem som er sendt til deg! HVOR OFTE JEG VILLE
SAMLE DINE BARN, likesom en høne samler sine
kyllinger under sine vinger! Men DERE VILLE IKKE.»
(Mat.23,27.)

I vers 37 er kalls-, oppfordrings- og mulighetssiden ved det
profetiske ordet beskrevet.

b) Da jødene ikke ville ta imot dette tilbudet om å anerkjenne
Jesus, f^ vi høre om dommen over jødefolket. Dette
kommer til uttrykk i vers. 38. «Se, DERES HUS
(TEMPLET) SKAL LATES DERE ØDE.» (Mat.23,38.)

Dette skjedde i år 70 etter Jesus, da templet i Jerusalem ble
ødelagt av de romerske soldatene.

c) «For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg, før dere
sier: VELSIGNET VÆRE HAN SOM KOMMER I
HERRENS NAVN!» (Mat.39,39.) Jødenes omvendelse skal
skje på slutten av trengselstiden.

I vers 39 får vi en beskrivelse av selve opprettelsen av riket for
Israel. Det skal skje i forbindelse med jødenes omvendelse og
anerkjennelse av Jesus.

I sin forkynnelse til jødene gav også Jesus en rekke ganger
uttrykk for at riket først skulle opprettes på et senere tidspunkt.
Dette skulle skje ved hans gjenkomst. Dette er OPPFYLLEL-
SESSIDEN ved det profetiske ordet. «Men når de forfølger dere i
den ene by, da fly til den andre! for sannelig sier jeg dere: dere skal
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ikke komme til ende med Israels byer, før Menneskeønnen
kommer.» (Mat. 10,23.)

«Og dette evangelium om riket (at riket for Israel skal opprettes)
skal forkynnes over hele jorderike som et vitnesbyrd for alle
folkeslag, og da skal enden komme.» (Mat.24,14.)

«Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere
min Faders velsignede! arv det rike (riket for Israel) som er beredt
dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» (Mat.25,34.)

«Der skal være gråt og tenners gnissel når dere får se Abraham og
Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv (de fleste
jøder) kastet utenfor. Og det skal komme folk fra øst og vest og nord
og syd, og de skal sitte til bords i Guds rike.» (Luk. 13,28-29.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan er forholdet mellom evangeliene og første del av
Apostlenes Gjerninger og Tenach?

2.) Hvorfor er det riktig å sette et skille ved Apostlenes
Gjerninger 10,35?

3.) Hva står det i dette Skrift-stedet?
4.) Hva sa Jesus og døperen Johannes om riket for Israel?
5.) Hvilke 2 forskjellige aspekter har det profetiske ordet?
6.) Hvilke 3 forskjellige aspekter ved det profetiske ordet er

beskrevet i Matteus 23,37-39?
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LOVASPEKTET VED JESU OG

APOSTLENES FORKYNNELSE.

Hva som gjelder det læremessige innholdet i de 4 evangeliene
og i første del av Apostlenes Gjerninger (til 10,35.), må vi være
oppmerksomme på LOVASPEKTET VED JESU og APOSTLENES
FORKYNNELSE. Dette gjør også at disse Skriftene i N.T. er knyttet
mye nærmere til Tenach enn brevene i N.T. (med unntak av Jakobs
brev.) (Se kapitlet: Jakobs brev er nær knyttet til Moseloven og
endetiden.)

I sin forkynnelse til jødene krevde Jesus at de både skulle
HOLDE LOVEN og KOMME TIL EN PERSONUG TRO PÅ
HAM som jødenes Messias, for å få del i frelsen. Jesus forkynte to
rettferdighetsbegreper, og det var «LOVENS RETTFERDIGHET»
og «NÅDENS RETTFERDIGHET».

Den første typen rettferdighet er ingen frelsende rettferdighet,
med det er en en etisk rettferdighet, som gjør et menneske beredt
til å få del i Guds like. Den gir signaler fra menneskene til Gud om
at de ønsker å få del i Guds rike. Denne typen rettferdighet gjør at
GUD MØTER MENNESKENE MED SIN FRELSENDE
RETTFERDIGHET. Vi har et fint uttrykk som beskriver forholdet
mellom disse to typer rettferdighet i Esaias 46, 4., hvor det står:
«DU KOMMER DEM I MØTE SOM GJØR RETTFERDIGHET
MED GLEDE, DEM SOM KOMMER DEG I HU PÅ DINE
VEIER.»

Det rettferdighetsbegrepet som Jesus forkynte er helt i samsvar
med det som Tenach forkynner, nemlig at jødene måtte holde loven.
I tillegg til dette måtte de komne til en personlig tro på Gud eller
Messias som den virkelige frelseren.

Vi skal i det følgende nevne en del Skrift-ord fra Tenach, der
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det etiske rettferdighetsbegrepet kommer til syne. «Dere skal gjøre
etter mine bud, og dere skal holde mine lover, så dere følger dem,
jeg er Herren deres Gud. Dere skal holde mine lover og mine bud,
FOR DET MENNESKE SOM GJØR ETTER DEM, SKAL LEVE
VED DEM, jeg er Herren.» (3.Mos. 18,4-5.)

«Dere skal ta vare på alle mine lover og alle mine bud og holde
dem, jeg er Herren.» (3.Mos. 19,37.)

«Forbannet være den som ikke holder ordene i denne lov og
ikke gjør etter dem. Og alt folket skal si: Amen.» (5.Mos.26,26.)

«Dersom du (Israel) nå hører på Herrens, din Guds røst, så du
akter vel på 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,l.)

«Du (Gud) vitnet for dem (jødene) og ville omvende dem til
din lov, men de var overmodige og hørte ikke på dine bud, de syndet
mot dine lover, de som mennesket lever ved når han gjør etter dem,
i sin gjenstridighet satte de skulderen imot, de var hårdnakket og
ville ikke høre.» (Neh.9,20.)

«Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som
holder hans pakt og hans vimesbyrd.» (Salm.25,10.)

«Salige er de som tar vare på det som rett er, den som GJØR
RETTFERDIGHET TEL ENHVER TID.» (Salm. 106,3.)

«DU HAR GITT DINE BEFALINGER, FOR AT EN SKAL
HOLDE DEM NØYE.» (Salm. 119,4.)

«Og jeg gav dem mine bud og kunngjorde dem mine lover, for
det menneske som holder dem, skal leve ved dem.» (Esek.20,11.)

I alle tidsperiodene i frelseshistorien er det TROEN, NÅDEN
og GUDS RETTFERDIGHET som frelser et menneske. Vi skal i
det følgende nevne noen eksempler hvor det frelsende
rettferdighetsbegrepet kommer til uttrykk i Tenach. «Og Abram
trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.»
(l.Mos.15,6.)

«Og da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med
egypteme, da fryktet folket Herren, og de TRODDE PÅ HERREN
og på hans tjener Moses.» (2.Mos. 14,31.)

«Derfor da Herren hørte det, harmedes han, og ild opptentes
mot Jakob, og vrede reiste seg mot Israel, fordi de ikke trodde på
Gud og ikke stolte på hans frelse (Yeshua).» (Salm.78,21-22.)

«derfor sier Herren, Israels Gud så: Se, jeg har lagt i Sion en
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grunnstein, en prøvet stein, en kostelig fast hjørnestein, den som
tror (på ham), haster ikke (for tiden fram til Israels forløsning og
Messias-riket er ennå framtidig).» (Es.28,16.)

(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 2. Kapittel: Rettferdighetes
begrepet i lovens tidsperiode.)

Vi skal bare kort summere opp en del av DE KRAV som Jesus
stilte til jødene, for at de skulle M del i Guds rike, som er riket for
Israel:

1.) Den som IKKE HOLDT LOVEN og BUDENE, fikk ikke
del i Guds rike. «Og se, det kom en til ham og sa: Mester,
hva godt skal jeg gjøre for å få tidsalderlig liv (et liv i den
kommende tidssdderen)? men han sa til ham: Hvorfor spør
du meg om det gode (det står i loven). Det er bare en som
er god (og det er Gud). Men vil du gå inn til livet (i 1000
års-riket), da HOLD BUDENE.» (Mat.19,16-17.)

«Og da skal jeg (Jesus) vitne for dem: Jeg har aldri kjent dere,
vik bort fra meg, dere som IKKE HAR HOLDT LOVEN.»
(Mat.7,23.)

«For den som gjør min himmelske Faders VILJE, han er min
bror og søster og mor.» (Mat. 12,50.)

2.) Den som ikke hadde GODE GJERNINGER, fikk ikke få
del i Guds rike. «For Menneskesønnen skal komme i sin
Faders herlighet med sine engler, og da skal han betale
enhver etter hans gjerninger.» (Mat. 16,27.)

3.) Den som IKKE SOLGTE DET HAN EIDE og GAV DET
TIL DE FATTIGE, fikk ikke del i Guds rike. «Jesus sa til
ham: Vil du være fullkommen (etisk fullkonunen), da gå
bort og selg det du eier, og gi til de fattige, så skal du få en
skatt i himmelen,...» (Mat. 19.21.)

«Og han løftet sine øyne på sine disipler og sa: SALIG ER DERE
FATTIGE, for Guds rike er deres.» (Luk.6,20.)

«Men ve dere, dere rike! For dere har allerede fått deres trøst.»
(Luk.6,24.)

«Gi hver den som ber deg, og om en tar fira deg det som ditt er,
da krev det ikke igjen.» (Luk.6,30.)
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«Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det
som dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske renses,
døve hører, døde står opp, og EVANGELIET FORKYNNES FOR
FATTIGE.» (Luk.7,22.)

«SELG DET DERE EIER, og GI ALMISSE!...» (Luk. 12,33.)
«Således kan da ingen av dere være min disippel uten at han

OPPGIR ALT DET HAN EDER.» (Luk. 14,33.) (Disse seks Skrift
stedene beskriver bl.a. Jesu sosiale evangelium.)

4.) Den som IKKE FULGTE JESUS og IKKE TRODDE PÅ
HAM, fikk ikke del i Guds rike. «... kom så og følg meg.»
(Mat.19,21.)

«Og sa: Tiden (gr,ho kairos) er fullkommet (fullendt), og Guds
rike er kommet nær, omvend dere (hold loven) og tro på evangeliet
(om Jesus som Guds Sønn, som skal opprette riket for Israel).»
(Mark. 1,15.)

«Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett tU å bli
Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh. 1,12.)

«for at hver den som tror på ham ski ha tidsalderlig liv (få del
i den kommende tidsalderen, som er riket for Israel)» (Joh.3,15.)

5.) Den som IKKE TILGAV ANDRE, fikk ikke selv tilgivelse og
dermed inngang i Guds rike. «For dersom dere forlater
menneskene deres overtredelser, da skal deres himmelske Fader
også forlate dere, men dersom dere ikke forlater menneskene
deres overtredelser, da skal heller ikke deres himmelske Fader
forlate deres overtredelser.» (Mat.6,14-15.)

«Og hans herre ble vred, og overgav ham til dem som piner,
inntil han betalte alt det han var ham skyldig. Således skal også
min himmelske Fader gjøre med dere om ikke enhver av dere av
hjertet tilgir sin bror.» (Mat. 18,34-35.) (Dette er ikke evangeliet
om den frie nåden.)

6.) Den som DØMTE ANDRE, fikk ikke del i Guds rike. «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.)
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7.) Den som TALTE BESPOTTELIG, fikk ikke del i Guds rike.
«Men jeg sier dere at for hvert unyttig ord som menneskene
taler, skal de gjøre regnskap på dommens dag, for etter dine
ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du
fordømmes.» (Mat. 12,36-27.)

8.) Den som IKKE FORVALTET SIN GJERNING PÅ EN
GOD MÅTE, fikk ikke del i Guds rike. «Ta derfor talenten
fra ham (den late tjeneren) og gi den til ham som har de 10
talenter. For den som har, ham skal gis, og han skal ha
overflod, men den som ikke har, fra ham skal endog taes
det han har. Og kast den unyttige tjener utenfor. Der skal
være gråt og tenners gnissel.» mat.25,28-30.)

9.) Det skulle EN AKTTV INNSATS TILFRAFOLKETS SIDE,
for å få del i Guds rike. «En sa da til ham: Herre, er det få som
blir frelst? Da sa han til dem: Strid for å komme inn gjennom
den trange dør, for mange, sier jeg dere, skal søke å komme
inn, og ikke være i stand til det. Fra den stund av da husbonden
har reist seg og lukket døren, og dere (jødene) begynner å stå
utenfor og banke på døren og si: Herre, lukk opp for oss, da
skal han svare og si: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da skal de
begynne å si: Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre
gater. Og han skal si: Jeg vet ikke hvor dere er fra. VIK BORT
FRA MEG ALLE DERE SOM IKKE HOLDT LOVEN.»

(Luk.l3, 23-27.)

10.) Den som IKKE VISTE BARMHJERTIGHET, fikk ikke del
i Guds rike. «Salig er de barmhjertige, for de skal fiime
barmhjertighet.» (Mat.5,7.)

11.) Den som FORNEKTET JESUS, fikk ikke del i Guds rike.
«derfor hver den som kjennes ved neg for menneskene, ham
skal også jeg kjennes ved for min Fader i himmelen, men
den som fomekter meg for menneskene, ham skal også jeg
fornekte for min Fader i himmelen.» (Mat. 10,32-33.)

12.) Den som HOLDT LOVEN og LÆRTE ANDRE DET, skuUe
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være stor i Guds rike. «Derfor, den som bryter et eneste av
disse minste bud og lærer menneskene således, han skal
kalles den minste i himlenes rike, men den som holder dem
og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.»
(Mat.5,19.)

13.) Dersom IKKE JØDENES ETISKE RETTFERDIGHET
OVERGIKK DEN ETISKE RETTFERDIGHETEN TIL DE
SKRIFTLÆRDE og FARISEERNE, fikk de ikke del i Guds
rike. «For jeg sier dere: Dersom deres rettferdighet ikke
overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere
ingenlunde inn i Guds rike.» (Mat.5,20.)

14.) Den som SØKTE ETTER RETTFERDIGHET, skulle få
del i Guds rike. Her kan det både være snakk om den etiske
og.den frelsende rettferdighet. «Salige er de som hungrer
og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes.» (Mat.5,6.)

15.) Den som UTØVDE SIN RETTERFERDIGHET (BARME-
HJERTIGHET) FOR MENNESKENE, fikk ikke nådelønn
hos Herren. «Ta dere i vare, så dere ikke utøver deres
rettferdighet (barmhjertighet) for menneskenes øyne, for å
sees av dem, ellers har dere ingen lønn hos deres Fader i
himmelen.» (Mat.6,1.)

16.) Jødene skulle ha en FULLKOMMEN ETISK RETTFER
DIGHET, slik som Guds rettferdighet er fullkommen.
«Derfor skal dere være fullkomne, likesom deres himmelske
Fader er fullkommen.» (Mat.5,48.)

17.) Den som ikke levde i den DAGLIGE RENSELSE eller
HELLIGGJØRELSEN, fikk ikke del i Guds rike. «Peter
sier til ham: Du skal aldri i tidsalderen vaske mine føtter!
Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke
del med meg.» (Joh. 13,8.)

18.) Det som jødene ØNSKET AT ANDRE SKULLE GJØRE
MOT DEM, DET SKULLE DE SELV GJØRE MOT



ANDRE. «Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre
imot dere, det skal også dere gjøre mot dem, FOR DETTE
ER LOVEN OG PROFETENE.» (Mat.7,12.)

19.) Den som ikke tok VANNDÅPEN, fikk ikke del i Guds rike.
«Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet
for all skapningen. Den som TROR og BLIR DØPT, SKAL
BLI FRELST, men den som ikke tror (troen er den første
betingelse for frelsen), skal bli fordømt.» (Mark. 16,15-16.)

20.) Den som ikke tok VANNDÅPEN, fikk heller ikke ÅNDS-
DÅPEN. «Peter sa da til dem: Omvend dere, ogjenhver la
seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal
dere få DEN HELLIGE ÅNDS GAVE (ÅNDSDÅPEN).»
(Ap.gj.2,38.)

Selve Bergprekenen er GRUNNLOVEN I RIKET FOR
ISRAEL, og Jesu forkynnelse i evangeliene er en del av den
ÅNDELIGE BASIS, som vi vil få I DET FRAMTIDIGE 1000
ÅRS-RIKET.

(Jeg henviser til det som jeg har skrevet om dette i mine bøker
Jødenes Konge. Bind 1, 2, 3 og 4.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 2 rettferdighetsbegreper forkynte Jesus?
2.) Hva går disse 2 rettferdighetsbegrepene ut på?
3.) Hvilke rettferdighetsbegreper vil vi få i 1000 års-riket?
4.) Hvilke rettferdighetsbegreper har Tenach?
5.) Hvilke 20 krav stilte Jesus til det jødiske folket, for at de

skulle få del i frelsen, som er det samme som deltagelse i
riket for Israel?
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PAULUS FORKYNTE DEN FRIE NÅDEN.

Selv om det er LIKHETSPUNKTER mellom Jesu forkynnelse,
slik som den kommer til uttrykk i evangeliene, og Paulus forkynn
else, slik som den kommer til uttrykk i de paulinske brevene, så
kan vi på ingen måte sette likhetstegn mellom disse to forkynn
elsene. Vi skal i det følgende se hva likhetene og ulikhetene går ut
på:
a) Det som forener Paulus brever og de 4 evangeliene, er det

forholdet at det er TROEN PÅ JESUS SOM FRELSER. Jesus som
frelseren er MIDTPUNKTET i både Tenach og N.T. Mens Tenach
beskriver frelseren som framtidig, er han beskrevet som nåtidig og
til stede i N.T.

b) For sin egen del levde Paulus i samsvar med den jødiske loven,
for HAN HØRTE MED TIL JØDEFOLKET, men loven var ikke for
ham en indirekte frelsesvei, men den hørte med til vandringen i en
Jesus-troende jødes hv. Loven hadde ingen ting med selve frelsen å
gjøre. Frelsen var bhtt gjort uavhengig av jødenes lov. «men nå er vi
(jødene) LØST FRA LOVEN (hva som gjelder helsen), i det 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.)

«For det som var umuhg for loven (nemlig å frelse menneskene),
i det den var maktesløs ved kjødet (legemet), DET GJORDE GUD,
i det han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse (hans legeme var
uten synd) og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet
(legemet).» (Rom.8,1)

«Hva ski vi da si: At hedninger, som ikke søkte rettferdighet,
de vant rettferdighet, men det var RETTFERDIGHETEN AV TRO.
Israel (som nasjon) derimot, som søkte rettferdighetens lov (den
frelsende rettferdighet), de vant ikke fram til denne lov. Hvorfor
ikke? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjeminger, for de
støtte an mot snublesteinen (Jesus fra Nasaret), som skrevet er: Se,
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jeg legger ned i Sion en snublestein og en anstøtsklippe. Den som
tror på ham skal ikke bli til skamme.» (Rom.9,30-33.)

«For om jeg enn er fri fra alle (mennesker), har jeg dog gjort
meg til tjener for alle, for å vinne så mange som mulig, og jeg er
blitt som en jøde for jødene (han holder loven), FOR A VINNE
JØDER, for dem som er under loven, som en som er under loven-
om jeg enn ikke selv er under loven—(denne setningen er ikke tatt
med i Textus Receptus, så vi kan godt utelate den i våre Bibler)—
for å vinne dem som er under loven.» (l.Kor.9,19-20.)

«Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart,
for: Den rettferdige, ved tro skal han leve, men LOVEN HAR IKKE
NOE MED TROEN (ELLER FRELSEN) Å GJØRE, men: DEN
SOM GJØR DET, SKAL LEVE VED DET. For Kristus kjøpte oss
fri fra lovens forbannelse (for den inneholdt ikke den frelsende
rettferdighet), i det han ble en forbannelse for oss- for det er skrevet:
Forbannet er hver den som henger på et tre. (Gal.3,11-13.)

(Her stiller Paulus opp de to forskjellige rettferdighetsbegrepene,
som vi har i lovens og i den frie nådes tidsperiode. Det første
rettferdighetsbegrepet er en etisk rettferdighet, mens det siste er
den frelsende rettferdighet).

«LOVEN FØRTE JO INGEN FRAM TIL FULLKOMMENH
ET, og ET BEDRE HÅP (TROEN PÅ JESUS) FØRES INN, så vi
kan nærme oss til Gud.» (Hebr.7,19.)
c) Når Paulus var sammen med hedningene, da levde han ikke

helt etter lovens etiske bud. Han gjorde dette for å vinne så mange
hedninger som mulig for Guds rike. I slike tilfeller var han ikke
bundet fiillt ut av jødenes lov, men han var derimot bundet av Kristi
lov, som pålegger oss at vi skal bære hverandres byrder (Gal.6,2.).
«for dem som er uten lov (hedningene) er jeg blitt som en som er
uten lov- om jeg enn ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for
Kristus- for å vinne dem som er uten lov.» (l.Kor.9,21.)
d) Paulus forkynte ikke loven som indirekte frelsesvei. Han

forkynte utelukkende DEN FRIE NÅDEN. Den som kom til TRO
PÅ JESUS, fikk del i Guds rike. Dette kommer godt til uttrykk da
fangevokteren i Filippi spurte Paulus og Bamabas om hva han skulle
gjøre for å bli frelst. Han ble ikke bedt om å holde loven, men Å
TRO PÅ JESUS. Dersom dette skjedde, skulle ikke bare han, men
også hele hans hus (familie) bli frelst ved den samme tro. «Og han
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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 BU FRELST, DU 00 DflT HUS (DIN FAMILIE)!» (Ap.gj.I630.)

«For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen,
uten lovgjeminger.» (Rom.3,28.)

«Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som
rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet.»
(Rom.4,5.)

«men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lov
gjeminger, men ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus
Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lovgjem
inger, etter som intet kjød (intet menneske) blir rettferdiggjort av
lovgjeminger.» (Gal.2,16.)

«For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv,
det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose
seg.» (Ef,2,8-9.)

Grunnen til at det er forskjeller og ulikheter mellom Jesu
forkynnelse og Paulus forkynnelse er det forholdet at de tok sikte
Å UTTA TO FORSKJELLIGE FRELSESFORSAMLINOER. Jesu
forkynnelse tok sikte på å utta JØDEFOLKET TEL RIKET FOR
ISRAEL, mens Paulus forkynnelse tok sikte på Å UTTA DEN
KRISTNE MENIGHETEN, som ER JESU LEGEME. Jesu legeme
består av troende jøder og hedninger i den frie nådes tidsperiode,
og den taes ut i tidsintervallet mellom Jesu himmelfart og Jesu
gjenkomst for den krisme menighet, som skal skje før trengselstiden.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er det som forener Jesu og Paulus forkynnelse?
2.) Hva er det som skiller disse to forkynnelsene?
3.) Hvordan levde Paulus i forhold til loven, når han var

sammen med jødene?
4.) Hvordan levde han, når han var sammen med hedningene?
5.) Hvorfor gjorde han dette?
6.) Hva er gmnnen til at det er forskjell på Jesu forkynnelse og

Paulus forkynnelse?
7.) Hva tok Jesu forkynnelse sikte på?
8.) Hva tok Paulus forkynnelse sikte på?
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BESKRIVELSER AV JESU GJENKOMST

IEVANGEUENE OG APOSTLENES

GJERNINGER.

Det er tre faser i Jesu gjenkomst:

1.) Først vil ha komme og hente den kristne menigheten. Dette
vil skje før den syvårige trengselstiden, som skal komme over
verden. Da vil han ikke komme ned på jorden, men han vil kalle til
seg den kristne menighet i skyen. Den kristne menighet skal ikke
inn i trengselstiden på 7 år. Den er Guds vredes tid, og den som er
en gjenfødt troende, har ingen ting med Guds vrede å gjøre. «Se,
jeg sier dere EN HEMMELIGHET (det er noe som ikke har vært
åpenbart før): Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles,
i et nå (gr.en atomo, som betyr «i et udelbart tidsrom». Det skal
skje meget hurtig), i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen
skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal
forvandles.» (l.Kor. 15,51-52.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
1. Kapittel: Jesu komme for den kristne menighet.)

2.) Etter at Satan og de onde englene blir kastet ut fra
lufthinunelen og ned på jorden (Åp. 12,7-9.), vil Gud fylle dette
tomrommet i lufthimmelen ved at han vil senke ned det himmelske
Jerusalem, slik at de menneskene som lever i den store trengselen,
kan delvis se og betrakte Guds by fra jorden. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 3. Kapittel: Det hinunelske Jerusalem.)

3.) Etter den store trengsel, som er de 3,5 siste årene av
trengselstiden, vil Jesus komme tilbake til verden, for å dønune
nasjonene og frelse sitt folk Israel.
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Hele N.T. taler om endetiden og Jesu gjenkomst, men i og med
at Jesu genkomst for den kristne menighet ikke er omtalt i de 4
evangeliene og i Apostlenes Gjerninger, så er også disse 4 Skriftene
knyttet mye nærmere til Tenach enn brevene i N.T. (med unntak av
Jakobs brev og deler av Hebreerbrevet.)

Grunnen til at Jesu komme for den kristne menighet ikke er
nevnt i de 4 evangeliene og i første del av Apostlenes Gjerninger er
det forholdet at den kristne menighets bortrykkelse var en
HEMMELIGHET, som først Paulus fikk vite. Han skrev om dette
i sine brever.

Vi skal i det følgende gjengi en del av de utsagnene som vi har
i de 4 evangeliene og Apostlenes Gjerninger om Jesu gjenkomst til
jorden. «Men når de forfølger dere (Jesus-lroende jøder) i den ene
by, da fly til den andre! for sannelig sier jeg dere! Dere skal ikke
komme til ende med Israels byer, før Menneskesønnen kommer.»
(Mat. 10,23,)

«For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med
sine engler, og da skal han betale enhver etter hans gjerning (lovens
rettferdighet).» (Mat. 16,27.)

«For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere
sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn.» (Mat.23,39.)

«For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således
skal Menneskesønnens komme være.» (Mat.24,27.)

«Da skal Menneskesønnens tegn (Shekina-herligheten) vise seg
på himmelen, og da skal alle jordens (eller alle landets) slekter jamre
seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med
kraft og megen herlighet.» (Mat.24,30.)

«Da skal to være ute på marken, en blir tatt med (til dom), og
en blir latt tilbake (til gleden i 1000 års-riket). To kvinner skal male
på en kvern, en blir tatt med, og en blir latt tilbake. Våk derfor, for
dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.» (Mat.24,40-42.)

«Men mens de gikk bort og kjøpte, kom brudgommen, og de
som var rede, gikk inn med ham til bryllupet (som er riket for Israel),
og døren ble lukket.» (Mat.25,10.)

«Men når Menneskesønnen kommer i all sin herlighet, og alle
englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone (i
Jerusalem).» (Mat.25,31.)

«Jesus sa til ham: Du har sagt det. Dog, sier jeg dere: Fra nå av
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skal dere se Menneskesønnen sitte ved Kraftens (Guds) høyre hånd
og komme i himmelens skyer.» (Mat.26,64.)

«For den som skammer seg ved meg og mine ord i denne utro
og syndige generasjon, ham skal også Menneskesønnen skanune
seg over, n£ han kommer i sin Faders herlighet med de hellige
engler.» (Mark.8,38.)

«Vær da også dere rede! for Menneskesønnen kommer i den
time dere ikke tenker.» (Luk. 12,40.)

«For likesom lynet skinner fra himmelbryn til himmelbryn,
således skal Menneskesønnen være på sin dag.» (Luk. 17,27.)

«Jeg sier dere at han skal skynde seg til å hjelpe dem til deres
rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil fume troen
på jorden (eller i landet. d.v.s. Israel) (gr.tes ges).» (Luk. 18,8.)

(Vi skal være oppmerksonune på det forholdet at det greske
ordet «ge» kan betyr både «jorden» eller «landet» d.v.s. Israel. Jeg
tror at mange steder i N.T., hvor dette ordet blir oversatt med
«jorden», skal det oversettes med «landet». I dette tilfellet skal det
oversettes med «landet».

Det har vært flere forklaringer på Lukas 18,8. Jeg tror at følgende
forklaring er den rette: I den store trengsel vil store deler av verden
ligge i et åndelig mørke og være under et enormt negativt åndelig
press. Dette gjelder særlig Israel, hvor Satan har sin trone i dette
tidsrommet.

I lignelsen om de 10 brudejomfruene (Mat.25,1-13.), som er et
bilde på den jødiske nasjonen, og som venter på Messias konune,
ser vi at det åndelige presset vil bli så stort, at de sovnet alle inn.)

«Og han sa: Jesus kom meg i hu når du kommer i ditt rike (når
du kommer igjen for å opprette riket for Israel).» (Luk.23,42.)

«I min Faders hus (i Israel) er det mange rom, var det ikke så,
da hadde jeg sagt dere det (dette er sagt til jødene), for jeg går bort
(i døden og deretter til himmelen) for å berede dere sted (i min
Faders hus i Israel), og når jeg er gått bort og har beredt dere sted,
da kommer jeg igjen, for å ta dere til meg, for at også dere skal
være der jeg er (i det jordiske Jerusalem).» (Joh. 14,2-3.) (Se kapitlet:
En beskrivelse av Johannes 14,1-6.) «og de sa: Dere galileiske
menn! hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus
som er opptatt fra dere til himmelen, skal komme igjen på sanune
måten som dere så ham fare opp til himmelen.» (Ap.gj.1,11.)

— 95 —



«Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli
utslettet, så husvalelsens (kvilens eller vederkvegelsens) tider kan
komme fra Herrens åsyn (nærvær), og han kan sende den for dere
utkårede Messias, Jesus.» (Ap.gj.3,19-20.)

«Deretter (etter den kristne menighets uttagelse) vil jeg vende
tilbake og opprette Davids falne hytte (Davids kongerike), og det
nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise
den.» (Ap.gj. 15,16.)

Når vi leser disse Skriftene i N.T., må vi være oppmerksom på
DET JØDISKE ASPEKTET ved dem. Dersom vi ikke ser og forstår
dette, så blander vi sammen følgende forhold:

a) Vi blander sammen perioden for riket for Israel og perioden
for den frie nåden. Jesus kom med tilbudet om opprettelsen
av riket for Israel og jødene. Da jødene forkastet Jesus som
jødenes Messias, kom Paulus etter hvert med forkynnelsen
om den frie nådes tidsperiode. Apostlene som den første
tiden hadde forkynt riket for Israel, gikk etterhvert over til
å forkynne det samme budskapet som Paulus.

b) blander sammen frelsesprinsippene for disse to periodene,
som er ulike. I den første perioden er frelsesprinsippene
både overholdelse av loven og nåden. I den frie nådes
tidsperiode er det utelukkende troen og den frie nåden som
frelser.

c) Vi blander sammen oppgavene til jødene i 1000 års-riket
og oppgavene til den kristne menighet i den frie nådes
tidsperiode. I 1000 års-riket skal alle mennesker på jorden
legges inn under Jesu og Isarels styre. Jesus skal sitte på sin
herlighetstrone i Jerusalem og styre verden derifra, mens
jødene som nasjon skal være prester og konger for hele
verden. «Da sa Jesus til dem: Sannelig, sier jeg dere: Dere
som har fulgt meg, dere skal i gjenfødelsen (i 1000 års-
riket), når Menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone (i
Jerusalem), også sitte på 12 troner og dømme Israels 12
stammer.» (Mat. 19,28.)

«Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle
englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone.»
(Mat.25,31.)

«Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal
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dere være min eiendom framfor alle folk, for hele jorden hører meg
til. Og DERE SKALVÆRE MEG ET KONGERIKE AV PRESTER
OG ET HELLIG FOLK. Dette er de ord du skal tale til Israels bam.»

(2.MOS. 19,5-6.)
«Dersom du (Israel) nå hører på Herrens, din Guds røst, så du

akter 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.28,1.)

De troendes oppgave i perioden for den frie nåden er å ta ut den
frelsesforsamlingen, som vi kaller for JESU LEGEME.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange faser er det i Jesu gjenkomst?
2.) Hvorfor skal ikke den kristne menighet inn i trengselstiden?
3.) Hvilke to betydninger har det greske ordet «ge»?
4.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er beskrevet i evangeliene

og Apostlenes Gjerninger?
5.) Hvilket budskap forkynte apostlene den første tiden?
6.) Hvorfor må vi skille mellom Jesu forkynnelse og Paulus

forkynnelse?
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JAKOBS BREV ER NÆRT KNYTTET TIL

MOSELOVEN OG TIL ENDENS TID.

Jakobs brev er det eldste brevet i N.T. Jakob kjente ikke til den
frie nådes frelsesprinsipper, da han skrev dette brevet. Han knyttet
sin forkynnelse til Moseloven og overholdelsen av budene og
Moselovens etiske prinsipper. Han elsket loven og kalte den for:

a) nRIHETENS FULLKOMNE LOV» «Men den som skuer
inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han
ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han
skal være salig i sin gjerning.» (Jak. 1,25.)

b) «DEN KONGELIGE LOV». «Visselig, dersom dere
oppfyller den kongelige lov (det betyr at det er kongen eller
Gud som har gitt den) etter Skriften (Tenach): Du skal elske
din neste som deg selv, da gjør dere vel.» (Jak.2,8.)

c) «FRIHETENS LOV». «Tal så og gjør så som de som skal
dømmes etter frihetens lov.» (Jak.2,12.) Dette betyr at Jødene
skal dømmes etter Moseloven.

Det kommer tydelig fram i dette brevet at Jakob regnet med to
typer rettferdighetsbegreper, nemlig lovens eller gjerningenes
rettferdighet og troens rettferdighet. «Hva nytter det, mine brødre,
om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? KAN VEL
TROEN FRELSE HAM?» (Jak.2,14.)

«Således og med troen: Har den ikke gjerninger, er den død i
seg selv.» (Jak.2,17.) (Kommentar: I den frie nådes tidsperiode kan
ikke troen være død i seg selv, for den er en gave fra Herren.)

«Abraham, vår far, ble ikke han rettferdiggjort ved gjerninger,
da han ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen
med hans gjeminger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene,
og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble
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regnet ham til rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Dere ser at
MENNESKET BLIR RETTFERDIGGJORT VED GJERNINGER,
OG IKKE VED TRO ALENE. I like måte Rahab, skjøgen, ble hun
ikke rettferdiggjort ved gjeminger, da hun tok imot utsendingene
og slapp dem ut en annen vei? For likesom legemet er dødt uten
ånd, så er og troen død uten gjeminger.» (Jak.2,21-26.)

Jakobs brev er i sitt innhold mye nærmere knyttet til evangeliene
og Tenach enn det er knyttet til de andre brevene i N.T. Vi har en
rekke tilknytningspunkter mellom Jakobs brev og evangeliene. Vi
skal i det følgende referere en del av de utsagn i Jakobs brev som
har tilknytning til jødenes lov og gjernigsaspektet ved den, og
sammenligne disse utsagnene med det som evangeliene sier om den
samme sak:

a) «Akt det for bare glede, min brødre, når dere kommer i
alle slags fristelser.» (Jak. 1,2.)
«Salige er dere når de spotter og forfølger og lyver dere all
slags ondt på for min skyld.» (Mat.5,11.)

b) «men tålmodighet må føre til fullkommen gjerning, for at
dere kan være fullkomne og hele og ikke mangle noe.»
(Jak. 1,4.)
«Derfor skal dere være fullkomne, likesom deres himmelske
Fader er fullkommen.» (Mat.5,48.)

c) «Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, i det
dere dårer dere selv. For dersom en er ordets hører og ikke
dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige
åsyn i et speil: Han så på seg selv og gikk bort, og glemte
straks hvordan han så ut.» (Jak. 1,22-24.)
«Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør etter
dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygget sitt hus
på sand.» (Mat.7,26.)

d) «Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov
(Moseloven) og holder ved med det, så han ikke blir en
glemsom hører, men gjemingens gjører, han skal være salig
i sin gjerning.» (Jak. 1,25.)
«Tal så og gjør så som de som skal dømmes etter frihetens
lov (Moseloven)!» (Jak.2,12.)
«Ikke enhver som sier til meg: Herre! Herre! skal komme
inn i himlenes rike (1000 års-riket), men den som gjør min
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himmelske Faders vilje. Mange skal si til meg på hin dag
(dommens dag): Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved
ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn og gjort mange
kraftige gjerninger ved ditt navn. Og da skal jeg vitne for dem:
Jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde
lovløshet (ikke har holdt loven).» (Mat.7,21-23.)

e) «Hør dog mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem
som er fattig på verdens gods, til å være rike i troen og
arvinger til det rike (1000 års-riket), som han har lovet dem
som elsker ham?» (Jak.2,5.)
«Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da går bort og
selg det du eier, og gi til de fattige, så skal du få en skatt i
himmelen, kom så og følg meg.» (Mat. 19,21.)

f) «Visselig, dersom dere oppfyller den kongelige lov (Mose
loven) etter Skriften (Tenach): Du skal elske din neste som
deg selv, da gjør dere vel, men gjør dere forskjell på folk,
da gjør dere synd, og loven refser dere som lovbrytere.»
(Jak.2,8-9.)
«og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste ham: Mester!
Hvilket bud er det største i loven? Han sa til ham: Du skal
elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og
av all din forstand. Dette er det første og største bud. Men
det er et annet som er like så stort: Du skal elske din neste
som deg selv.» (Mat.22,35-39.)

g) «For enhver som holder hele loven, men snubler i en ting,
han er blitt skyldig i alle.» (Jak.2,10.)
«Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og
lærer menneskene således, han skal kalles den minste i
himlenes rike (riket for Israel, når det kommer), men den
som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i
himlenes rike.» (Mat.5,19.)

h) «For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke
har gjort barmhjertighet, men barmhjertighet roser seg mot
dommen.» (Jak.2,13.)
«Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.»
(Mat.5,7.)
«Således skal også min himmelske Fader gjøre med dere om
ikke enhver av dere av hjertet tilgir sin bror.» (Mat. 18,35.)
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«Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere:
Hva dere har gjort imot en av disse mine minste brødre
(jødene), det har dere gjort imot meg.» (Mat.25,40.)

i) «Mine brødre! ikke mange av dere bli lærere, etter som dere
vet at vi skal få dess tyngre dom!» (Jak.3,1.)
«Men jeg sier dere at for hvert unyttig ord som menneskene
taler, skal de gjøre regnskap på dommens dag, for etter dine
ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du
fordømmes.» (Mat. 12,36-37.)

j) «Men rettferdighets frukt såes i fred for dem som holder
fred.» (Jak.3,18.)
«Salig er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn.»
(Mat.5,9.)

k) «Dere attrår, og har ikke, deres slår i hjel og bærer avvind
(misunner hverandre) og kan ikke få. Dere ligger i strid og
ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.» (Jak.4,2.)
«Dere har hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i
hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for
dommen.» (Mat.5,21.)

1) «Kjenn deres nød og sorg og gråt! Deres latter vende seg til
sorg, og gleden til bedrøvelse!» (Jak.4,9.)
«Salige er de som sørger, for de skal trøstes.» (Mat.5,4.)

m) «Baktal ikke hverandre, brødre! Den som baktaler en bror
eller dømmer sin bror, han baktaler loven og dømmer loven,
men dømmer du loven, da er du ikke lovens gjører, men
dens hører.» (Jak.4,11.)
«Døm ikke, for at dere ikke skal dømmes! for med den
samme dom som dere dømmer med, skal dere dømmes.»
(Mat.7,1.)

n) «Den altså som vet å gjøre godt, og ikke gjør det, han har
synd av det.» (Jak.4,17.)
«Men den tjener som kjente sin herres vilje, og ikke stelte
til eller satte i verk det han ville, han skal få mange slag.»
(Luk. 12,47.)

o) «Og nå, dere rike: Gråt og jamre dere over deres ulykker,
som kommer over dere!» (Jak.5,1.)
«Men ve dere, dere rike! for dere har allerede fått deres
trøst.» (Luk.6,24.)
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«Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes
det som dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går,
spedalske renses, døve hører, døde står opp. og evangeliet
forkynnes for fattige (fattige på penger).» (Luk.7,22.)

p) «Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal
dømmes! Se, dommeren står for døren!» (Jak.5,9.)
«Men jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror
uten grunn, skal være skyldig for dommen, men den som
sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet (Det Høye
Råd), men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til
helvedes ild.» (Mat.5,22.)

q) «Men framfor alt, mine brødre, sverg ikke, hverken ved
himmelen eller ved jorden eller noen annen ed! men deres
ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle
under dommen!» (Jak.5,12.)
«Atter har dere hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke
sverge falsk ed, men du skal holde dine eder for Herren.
Men jeg sier dere at dere aldeles ikke skal sverge, hverken
ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for
den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den
store konges stad. Heller ikke skal du sverge ved ditt hode,
for du kan ikke gjøre et hår kvitt eller sort. Men deres tale
skal være ja, ja, nei, nei, det som er mere enn det, er av det
onde.» (Mat.5,33-37.)

Ved siden av at Jakobs forkynnelse var nær knyttet til Moseloven
og Jesu forkynnelse, i det han forkynte det dobbelte rettferdighets-
begrepet, som uten tvil er den åndelige basis som vi vil få i 1000
års-riket, angår heller ikke de utsagn som han har om Jesu
gjenkomst, Jesu komme for den kristne menigheten. De angår JESU
KOMME TIL DOM FOR DE RIKE I ISRAEL. De har undertrykt
de fattige og brutt Moseloven. De hemmeligheter som Paulus fikk
åpenbart om den kristne menighets bortrykkelse, var ikke åpenbart
på den tid da Jakob skrev sitt brev. «For DOMMEN skal være
ubarmhjertig mot dem som ikke har gjort barmhjertighet, men
barmhjertighet roser seg mot dommen.» (Jak.2,13.)

^«EN ER LOVGIVEREN og DOMMEREN, han som er mektig
til å frelse og til å ødelegge, men du, hvem er du som dømmer din
neste?» (Jak.4,12.)
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«Og nå, dere rike: Gråt og jamre over deres ulykker, som
kommer over dere! Deres rikdom er råtnet, og deres Mær er blitt
møllete, deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal være
til vitnesbyrd mot dere og ete ders kjød som en ild, DERE HAR
SAMLET DERE SKATTER I DE SISTE DAGER! Se, den lønn
som dere har forholdt arbeiderne, som har skåret deres åkrer, den
skriker, og høstfolkenes rop er kommet inn for den Herre Sebaots
ører. Dere har levd i vellevnet på jorden (i landet) og etter deres
lyster. Dere HAR GJØDD DERES HJERTER TIL SLAKTE
DAGEN! Dere har domfelt og drept den rettferdige, ingen gjør
motstand mot dere. VÆR TÅLMODIGE, BRØDRE, TIL HERREN
KOMMER! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier
tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn, vær og dere
tålmodige, styrk deres hjerter! FOR HERRENS KON^IE ER NÆR.
Sukk ikke mot hverandre, brødre, FOR AT DERE IKKE SKAL
DØMMES! SE, DOMMEREN STÅR FOR DØREN.» (Jak.5,1-9.)

Jakobs brev er det eldste brevet i N.T. Det ble skrevet etter at

Den Hellige Ånd var kommet. Jakob var en gjenfødt Jesus-troende
jøde, som hadde Den Hellige Ånd i sitt hjerte, men til tross for det,
så ELSKET HAN MOSELOVEN og LEVDE I SAMSVAR MED
DEN. Han var sannsynligvis en av de mest helstøpte Jesus-troende
personligheter som har levd. Det fortelles om ham at han bad i
timesvis i templet i Jerusalem, og av den grunn ble han også kalt
for DEN RETTFERDIGE.

Han var i tillegg til dette den øverste hyrden for den messianske
forsamlingen i Jerusalem.

Jakobs brev skal vise oss at det ikke finnes noen MOTSETNING
MELLOM MOSELOVEN og DEN HELUGE ÅNDS VIRKE og
FUNKSJONER. Det var ved Den Hellige Ånds hjelp at Jakob greide
å oppfylle Moseloven. Jakobs brev angår ikke spesielt den
kristendomsforståelsen som vi har i den fiie nådes tidsperiode, men
den angår den åndelige basis som 1000 års-riket skal bygges på. Derme
er basert på Moseloven, på profetenes forkynnelse, på Jesu og døperen
Johaimes forkyrmelse og på apostlenes forkyrmelse den første tiden.

I trengselstiden vil de 144000 beseglede av Israels 12 stammer
forkynne EVANGELIET OM RIKET i samsvar med JESU LÆRE
i evangeliene og den jødiske forståelsen av evangeliet som blant
annet kommer til uttrykk i Jakobs brev.
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Da jødene ikke ville omvende seg og be Jesus om å komme
tilbake på himmelens skyer, fikk Paulus åpenbart av Herren at riket
for Israel ikke kunne opprettes før på et senere tidspunkt. Han fikk
vite de forskjellige hemmeligheter om den kristne menighet. Disse
tingene hadde vært skjult i og hos Gud, men nå ble de åpenbart.
«Meg, den aller ringeste av alle hellige, ble den nåde gitt og
forkynne hedningene evangeliet om Messias uransakelige rikdom,
og å opplyse alle om hvorledes husholdningen er med DEN
HEMMELIGHET (den kristne menigheten) som har VÆRT
SKJULT I TIDSALDRENE I GUD, som har skapt alt.» (Ef.3,8-9.)

(Se kapitlene om de forskjellige ny-testamentlige hemmelig
hetene.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilket forhold hadde Jakob til Moseloven?
2.) Hva kalte han loven?
3.) Hvilken lov skulle jødene dømmes etter i følge Jakob?
4.) Hvilke to rettferdighetsbegreper er det i Jakobs forkynnelse?
5.) Hvilket av de to rettferdighetsbegrepene er mest

framherskende i Jakobs brev?
6.) Hvilke 17 tilknytningspunkter er det mellom Jakobs brev

og evangeliene, hva som gjelder lovaspektet?
7.) Hvorfor beskriver ikke Jakob den kristne menighets

bortrykkelse?
8.) Hvilken dom var det Jakob forkynte?
9.) Hvordan viser Jakobs brev at det ikke er noen motsetning

mellom Moseloven og Den hellige Ånds funksjon i en
troende?

10.) Hvilken kristendomsforståelse gir Jakobs brev uttrykk for?
11.) Hvem fikk først kjennskap til den nytestamentlige menighets

forskjellige hemmeligheter?
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DEN KRISTNE MENIGHET SKAL IKKE

INN I TRENGSELSTIDEN, SOM ER

GUDS VREDE.

Det er 4 forskjellige oppfatninger av tidspunktet for den kristne
menighets bortrykkelse i forhold til trengselstiden, og de er:

a) Den kristne menighet skal bortrykkes før trengselstiden.
Dette kalles for det PRETRTOULASJONISTISKE synet.
Dette ordet kommer av de to engelske ordene «pre», som
betyr «før» og «tribulation» som betyr «trengsel».

b) Den kristne menighet skal bortrykkes i forskjellige
avdelinger. Dette kalles for en PARTIELL eller DELVIS
BORTRRYKKELSE. De mest helliggjorte kristne skal
bortrykkes før trengselstiden, mens de kjødelige kristne skal
bortrykkes i løpet av eller ved slutten av trengselstiden.
Trengselstiden skal være en rensningstid for dem.

c) Den kristne menighet skal bortrykkes i midten av
trengselstiden. Dette synet blir kalt for det MEDTTRI-
BULASJONISTISKE synet. Det kommer av de to engelse
ordene «mid» som betyr «midt i» og «tribulation».

d) Den kristne menighet skal bortrykkes etter trengselstiden.
Dette synet blir kalt for det POSTTRIBULASJONISTISKE
synet. Det kommer av de to engelseke ordene «post» som
betyr «etter» og «tribulation». Dette skal skje i forbindelse
med Jesu gjenkomst. Jeg har den første oppfatningen og
skal i det følgende bare kort oppsummere de momentene
som jeg legger til grunn for mitt syn, i det jeg henviser til
det som jeg har skrevet om dette i mine bøker: Jesu
Gjenkomst. Bind 1, 2 og 3.
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1.) Den siste og 70. åruken er IKKE PROFETISK TID FOR
KRISTI LEGEME. Den er PROFETISK TID FOR ISRAEL,
JØDENE og ISRAEL «70 åruker (490 år) er tilmålt ditt folk
(jødene) og din hellige stad (Jerusalem) til å innelukke frafallet
(jødenes frelse) og til å forsegle (gjøre slutt på) synder og til å
dekke over misgjerning og til å føre fram en rettferdighet for
tidsaldrene (Jesu forsoning) og til å besegle syn og profet (profetenes
utsagn skal gå i oppfyllelse) og til å salve et Aller Helligste (innvie
templet i 1000 års-riket). (Dan.9,24.)

I henhold til dette verset skal det i løpet av denne perioden skje
følgende ting med Israel og med jødene:

a) Jesus skal vinne en rettferdighet for alle tidsaldrene. Dette
er Jesu forsoning.

b) Jødene skal bli frelst som folk og som nasjon. Det skal skje
på slutten av trengselstiden.

c) De profetiske utsagnene som angår Jesu gjenkomst og
opprettelsen av 1000 års-riket, skal gå i oppfyllelse.

d) Templet i 1000 års-riket skal bygges og innvies, i og med
at Det Aller Helligste blir salvet.

Det har nå vært et opphold mellom vers 26 og 27 i Dan.9 på
nesten 2000 år. I dette tidsintervallet mellom disse to versene taes

den kristne menigheten ut. Etter den kristne menighets bortrykkelse
begynner den 70. åruken å gå i oppfyllelse.

Vers 27 beskriver endetiden, etter at Antikrist har inngått sin
pakt med det vantroe Israel. «Og en uke (7 år) skal han (Antikrist)
gjøre pakten fast (bestyrke). (Dette kan bety at han helt eller delvis
bygger på en pakt som er inngått på et tidligere tidspunkt. Det kan
godt være den pakten som nå er inngått mellom Israel og araberne)
for de mange (de sterke), og i midten av uken (etter 3,5 år) skal
slaktoffer og matoffer opphøre (for Antikrist skal invadere Israel
og ødelegge offertjenesten i templet), og på vederstyggelighetens
vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast
besluttet straffedom strømmer ned over den som blir ødelagt
(Antikrist).» (Dan.9,27.) (Se mine bøker: Israel og den kristne
menighet, s,87-89 og Jødenes Konge. Bind 4. s, 163-164.)

2.) Vi har klare Bibel-ord som sier at den kristne menighet
hverken skal inn i eller gjennom trengselstiden. «Så meget mer skal
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vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham BLI
FRELST FRA (gr.apo) VREDEN.» (Rom.5,9.)

«... og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra
de døde, Jesus, som FRIR OSS (BEVARER OSS) FRA (gr.ek) DEN
KOMMENDE VREDE.» (l.Tess.1,10.)

«for Gud BESTEMTE OSS IKKE TIL VREDE, men til å vinne
frelse ved vår Herre Jesus Kristus.» (l.Tess.5,9.)

«Fordi du har tatt vare på mitt ord om min tålmodighet, vil jeg
og FRI DEG FRA (gr.ek) DEN PRØVELSENS STUND, som skal
komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden.»
(Åp.3,10.)

Guds vrede angår hele trengselstiden på 7 år og begynner ved
Åpenbaringsboka, kap 6. «Og kongene på jorden og stormennene
og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver træl og hver
fri mann gjemte seg i hulene og imellom berghamrene, og de sier
til Qellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn
som sitter på tronen og for LAMMETS VREDE. FOR DERES
VREDES STORE DAG ER KOMMET, og hvem kan holde stand?»
(Åp.6,15-17.)

Hva som gjelder den greske preposisjonen «ek», så er den brukt
mer enn 800 ganger i N.T. Den betyr «ut fra» eller «fra». De som
mener at den kristne menighet skal inn i eller gjennom
trengselstiden, oversetter Åpenbaringen 3,10 med enten
preposisjonen «i» eller «gjennom». «Fordi du har tatt vare på mitt
ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser,
som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på
jorden.» (Norsk Bibel av 1978.)

«Fordi du har tatt vare på ordet om tålmodet mitt, og jeg deg
skal ta vare på i timen prøvelsens.» (Studiebibelen. Bind 4 s.768.)

Dette er ikke korrekte oversettelser. Når det greske språket skal
uttrykke «gjennom», brukes «dia», og når man skal uttrykke «i»,
så brukes «en», «eis», «eip» og «kata».

Vi må skille mellom den vanlige trengselen som alle, som vil
leve Gud-fryktige i verden, må gjennomleve, og den siste trengsels
tiden på 7 år, som vil komme over hele jorden, for å prøve dem
som bor på jorden.

Hva som gjelder ordet «vrede» (gr.orge), så betyr det:
a) HELE TRENGSELSTIDEN på 7 år. Midttribulasjonistene
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mener at Guds vrede bare varer i de siste 3,5 årene, men
det er ikke riktig. HELE PERIODEN PÅ 7 ÅR ER EN
DOMMENS m). De siste 3,5 årene AVSLUTTER GUDS
VREDE. «Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og
underfullt: 7 engler som hadde de 7 siste plager, for med
dem er GUDS VREDE FULLENDT.» (Åp.15,1.)

b) GUDS SISTE DOM ved avslutningen av 1000 års-riket.
Denne betydningen kommer f.eks. til uttrykk i Rom.2,5-6.,
hvor det står: «Ved din hårdhet og ubotferdige hjerte
opphoper du deg VREDE på VREDENS DAG, den dag da
Guds rettferdige dom skal åpenbares, han som skal betale
enhver etter hans gjerning.»

3.) Trengselstiden er ikke for den kristne menighet. Den har
allerede tatt sitt valg for Jesus, og den har gjort seg rede til å bli
hentet hjem. En av hovedhensiktene med trengselstiden er det
forholdet at Gud vil PRØVE DEM SOM BOR PÅ JORDEN, om
de vil tilhøre ham eller om de vil bestyrke sitt valg for Satan. «Fordi
du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri deg (bevare
deg) fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike,
for å prøve dem som bor på jorden.» (Åp.3,10.)

På grurm av at den kristne menighet har tatt vare på Jesu tål-re pa Jes

modighet, vil den bli spart fra den kommende vrede. (Åp.3,10.)

4.) Trengselstiden blir ikke kalt for menighetens trengsel, men
den er en TRENGSELSTID FOR JAKOB. Det vil si at Israel og
jødene skal prøves på en spesiell måte i denne tiden- om de vil
anerkjenne Jesus fra Nasaret eller ikke. «Ve! stor er den dag, det er
ingen som den, og en trengselstid er er det for Jakob, men han skal
bli frelst fra den.» (Jer.30,7.)

5.) Ordet «menighet» blir ikke brukt mellom kap.3,14 og kap.
22,16 i Åpenbaringsboka. Kapitlene 2 og 3 beskriver den kristne
menighets tidsperiode. Den siste menigheten, som er beskrevet som
Laodikea-menigheten, vil både eksistere før bortrykkelsen har fimnet
sted, og den vil også strekke seg inn i trengselstiden. Den er ikke
Guds menighet, men de enkelte medlemmene i denne menigheten
kan bli frelst dersom de omvender seg og tar imot Jesu tilbud om
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frelse. «Se. jeg står for døren og banker, om noen hører min røst
og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde nattverd med
ham og han med meg.» (Ap.3,20.)

Den kristne menighets bortrykkelse vil finne sted ved
Åpenbaringsbokas siste løfte til menigheten i Filadelfia. «Den som
seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds temopel (i himmelen),
og han skal aldri mere 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 ned fra min Gud, og mitt navn, det nye. Den som
har øre, han høre hva Ånden sier til menigheten.» (Åp.3,12-13.)

6.) Den kristne menighet er ikke beskrevet som en jordisk
frelsesforsamhng etter kap. 3 i Åpenbaringsboka. Vi fiimer den igjen
som de 24 ELDSTE i himmelen. De 24 eldste REPRESENTERER
HELE DEN KRISTNE MENIGHET. At de reprensenterer alle de
hellige sees av Åp.5, 8, hvor det står: «Og da det (Jesus) tok boken,
falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for Lammet, hver med sin
harpe og med gullskåler, SOM ER DE HELLIGES BØNNER.»

De 24 eldste er beskrevet i Åpenbaringsboka, 4 og 5. «Og rundt
omkring tronen (Guds trone) var det 24 troner, og på tronene så
jeg 24 eldste sitte, kledd i kvite klær, med gullkroner (kranser) på
sine hoder.» (Åp.4,4.)

«og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boka og
åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte
oss (eUer mennesker) til Gud av hver stamme og tunge og folk
og ætt, og gjorde oss TIL ET KONGERIKE og TIL PRESTER
FOR VÅR GUD, og vi skal være KONGER PÅ JORDEN.»
(Åp.5,9 10.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: De
24 eldste.)

7.) Johannes så at det var en dør som var åpnet i himmelen.
Denne døren ble åpnet når den kristne menighet ble bortrykket til
Gud før trengselstiden. Han ble bedt om å stige opp til himmelen
gjennom den samme åpnede døren. «Deretter (etter den kristne
menighets bortrykkelse) så jeg en DØR ÅPNET I HIMMELEN,
og den første røst som jeg hadde hørt likesom av en basun, som
talte med meg, sa: Stig opp her, og jeg vil vise deg hva som skal
skje etter dette.» (Åp.4,1.)
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8.) Det står i Åp. 13,6 at Antikrist spottet «Gud, Guds navn og
hans bolig, dem som bor i himmelen.» Dette er bl.a. en beskrivelse
av den kristne menighet som er en himmelsk frelsesforsamling på
dette tidspunktet. Dette betyr at den kristne menighets bortrykkelse
har funnet sted.

9.) Det vanlige ny-testamentlige navnet på Gud, som er FAR
(gr.pater), blir bare brukt en gang i Åpenbaringsboka (14,1.) etter
kap. 3.1 de 3 første kapitlene blir det brukt 4 ganger i forbindelse
med den ny-testamentlige menighet.

Ordet «kyrios», som betyr «herre», og som er en vanlig
benevnelse på Jesus, blir i det hele tatt ikke brukt i sin enkle form i
Åpenbaringsboka. Det blir derimot brukt i en del sammenskrivninger
som «Herre Gud», «Herren Gud, den Allmektige», «herren over
kongene på jorden», «jordens herre» og «herrers herre.»

I de to siste versene i Åpenbaringsboka blir sammensetningene
«Herre Jesus» og «Vår Herre Jesu Kristi nåde» brukt i forbindelse
med utsagn som har med den kristne menighet å gjøre.

I tillegg til dette blir det brukt benevnelser på Gud som er godt
kjent fra G.T. som «herre» i betydningen «den suverene herre»
(gr.despotes), «Gud» og «Den Allmektige.» I Åpenbaringsboka er
disse uttrykkene på Gud brukt i forbindelse med DOM. «og de ropte
med høy røst og sa: Herre (gr.ho despotes), du hellige og sanndrue!
hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på
dem som bor på jorden.» (Åp.6,10.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 3. s. 51.)

«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!» (Åp. 14,7.)

«for de er djevleånder som gjør tegn, og de går ut til kongene
over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, Den All
mektiges, store dag.» (Åp. 16,14.)

Den manglende bruk av ordene «pater» og «kyrios» i Åpen
baringsboka er også beviser på at den kristne menighet er bortrykket
etter kap.3.

10.) Det er heller ikke den frie nådes evangehum som blir forkynt i
Åpenbaringsboka- etter kapittel 6. Det er et budskap om DOM og
RETTFERDIG GJENGJELDELSE. Vi skal ta med noen eksempler
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på dette: «Og da det åpnet det femte segl, så jeg under alteret deres
sjeler som var myrdet for Guds ords skyld, og for det vitnesbyrds skyld
som de hadde, og de ropte med høy røst og sa: Herre, du heUige og
sanndrue! hvor lenge skal det vare før DU HOLDER DOM og
HEVNER VÅRT BLOD på dem som bor på jorden.» (Åp.6,9-10.)

«Om noen fører i fangenskap, han skal I FANGENSKAP, om
noen dreper med sverd, han skal DREPES MED SVERD.»
(Åp.13,10.)

«Og dersom noen vil gjøre dem (de to vitnene) skade, da går
det ild ut av deres munn og FORTÆRER DERES FIENDER. Ja,
dersom noen vil gjøre dem skade, da skal han DREPES på den
måte. Disse har makt til å lukke himmelen, så at det ikke skal falle
noe regn i de dager de er profeter, og de har makt over vannene til
å omskape dem til blod, og til å SLÅ JORDEN MED ALLSLAGS
PLAGE, så ofte de vil.» (Åp. 11,5-6.)

Hva som angår martyrene, er blitt myrdet for «Guds ords skyld
og for det vitnesbyrds skyld, som de hadde.» Det er ikke angitt
hvilket vitnesbyrd de hadde, men det er sannsynlig å tro at det var
et jødisk vitnesbyrd om frelsen.

Det er ikke evangeliet om den frie nåden som blir forkynt i
trengselstiden, men det er RIKETS EVANGELIUM. Dette blir
forkynt av de 144000 beseglede av Israel og de to vitnene som skal
forkynne RIKETS EVANGELIUM.

Den frie nådes evangelium blir avsluttet ved den kristne
menighets bortrykkelse. Dersom dette utsagnet hadde referert seg
til den kristne menighet, så hadde det stått: At den hadde blitt myrdet
på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus som deres frelser.

Martyrene ber videre Gud om at han skal hevne seg på deres
fiender. Dette er ikke de troendes vitnesbyrd i den frie nådes
tidsperiode. Vi skal ikke be Gud om at han skal hevne våre fiender.
Vi vil be Gud om at han må frelse alle mennesker. Vi skal overlate
til Gud å holde dom. Det er ham vreden tilhører. «Hevn dere ikke
selv, mine elskede, men gi plass for Guds vrede, for det er skrevet:
Meg hører hevnen til. Jeg vil gjengjelde, sier Herren.» (Rom. 12,19.)
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3. Kapittel: Det femte seglet.)

De to vitnene i endens tid fikk derimot den autoritet av Gud at
de kunne hevne seg på og straffe sine fiender.

Det er to ting som vil kjennetegne de 144000 beseglede av
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Israels 12 stammer og de to vitnene i endens tid, og det er:
a) De skal forkynne evangeliet om riket over hele verden. De

skal være som åndelig dugg og regn blant folkeslagene. «Og
Jakobs rest skal være midt i blant mange folkeslag som DUGG
fra Herren, som en REGNSKUR blant urter, som ikke bier på
noen og ikke venter på menneskenes bam.» (Mika 5,6.)

b) De skal være en redsel for sine fiender. «Og Jakobs rest
skal være blant hedningefolkene, midt i blant mange folk,
som en løve blant skogens dyr, som TRÅR NED og
SØNDERRIVER hvor den farer fram, og det er INGEN
SOM REDDER.» (Mika 5,7.)

Ved siden av at Den treenige Gud, de 144000 og de to vitnene
vil beskytte Israel og jødene i den store trengsel, vil også Israel og
jødene ha tre andre grupper av beskyttere, og det er:

a) DE 7 HYRDENE og DE 8 HOVEDFYRSTENE. «Og han
(Messias) skal være fred, når Assur (Antikrist) kommer inn i
vårt land, og når han treder inn i våre palasser, så reiser vi mot
ham 7 hyrder, ja, 8 menneskefyrster, og de skal heije Assurs
land med sverd og Nimrods land (Babylon) i dets porter, og
han skal frelse fra Assur når han kommer i vårt land, og nii
han treder inn over våre grenser.» (Mika.5,4-5.)

b) DE 4 SMEDENE, som skal ødelegge de 4 verdensrikene.
«Så lot Herren meg se 4 smeder. Da spurte jeg: Hva kommer
disse her for? Han svarte: Hornene har atspredt Juda, således
at ingen våget å løfte sitt hode, og nå er disse kommet for å
forferde dem og slå av hornene på de hedningefolk som
har løftet hom mot Juda, for å atsprede det.» (Sak.2,3-4.)

c) JUDAS STAMMEHØVDINGER. «På den dag (den dag
hedningene går til angrep på Jerusalem) vil jeg gjøre Judas
stammehøvdinger lik et fyrfat mellom vedtrær og et ildbluss
mellom kombånd, og de skal fortære alle folkene rundt
omkring, til høyre og til venstre, og Jemsalem-folket skal
fremdeles bli på sitt sted, i Jerusalem.» (Sak. 12,6.)

11.) Den kvite kjortelen (gr.stole) som ble gitt til martyrene fra
første del av trengselstiden, og det fine linet (gr.byssinon) som
Lammets hustm skal kle seg i, er ikke den frelsesdrakten som det
kristne legemet skal ha. Denne drakten heter på gresk «himation».
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Dette viser også at den kristne menighet er bortrykket til Gud på
dette tidspunktet.

«Og det ble gitt hver av dem en lang kvit kjortel (gr.stolai levkai),
og det ble sagt til dem at de ennå skulle slå seg til ro en liten stnund,
inntil tallet på deres medtjenere og deres brødre som heretter skulle
slåes i hjel likesom de selv, ble fullt.» (Åp.6,11.)

«La oss glede og fryde oss og gi ham ære, for Lanunets bryllup
(1000 års-riket) er konunet, og hans hustm (troende jøder) 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 gjerninger.» (Åp. 19,7-8.)

12.) Det står i 2.Tess. 2,6-7 at Den Hellige Ånd i den kristne
menighet holder igjen for Antikristen. «Og nå vet dere DET
(nøytrum) som holder igjen, så han (Antikristen) først kan åpenbares
i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at HAN
(hankjønn. Den Hellige Ånd) som holder igjen, trer til side.»

I disse to versene er det BEVIST ut i fra grammatikalske forhold
at det er DEN HELLIGE ÅND SOM HOLDER IGJEN FOR ANTI
KRISTEN. I vers 6 er det som holder igjen et ord I NØYTRUM.
Det referer seg til ordet «pneuma», som er ordet for Ånden, og
som er et ord i nøytrum. I vers 7 er det som holder igjen et personlig
pronomen I HANKJØNN. Det er bare Den Hellige Ånd i hele
Bibelen som kan beskrives med både et ord i nøytrum og et ord i
hankjønn.

Det som skjer ved den kristne menighets bortrykkelse, er ikke
at Den Hellige Ånd blir tatt bort i fra jorden, men den har ikke noe
tilholdsted i en fast og etablert menighet. Den kan ikke arbeide ut
ifra menigheten lenger, for den menigheten som er etablert i endens
tid, er ikke Guds menighet, men det er skjøgekirken.

13.) Den Hellige Ånd er heller ikke nevnt i forbindelse med
menigheten etter kap.3 i Åpenbaringsboka. I de 7 sendebrevene til
de lilleasiatiske menighetene er følgende utsagn en vanlig
uttrykksmåte: «Den som har øre, han høre hva ÅNDEN SIER TIL
MENIGHETENE.»

Etter at den kristne menighet er bortrykket, har Den Hellige Ånd
ikke tilholdssted hos noen fast og etablert menighet. Derfor heter
det også i Åp. 13,9: «DERSOM NOEN HAR ØRE, HAN HØRE!»
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14.) Det er heller ikke Den Hellige Ånd som kommer med de
forskjellige frelses- og domsbudskapene til menneskene i
trengselstiden. Dette blir gjort av engler. «Og jeg så en annen engel
flyve under det høyeste av himmelen, som hadde et tidsalderlig
evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt
og stamme og tunge og folk, og han sa med høy røst: Frykt Gud og
gi ham ære! for timen for hans dom er kommet, og tilbed ham som
aorde himmelen og jorden og havet og vannkildene. (Dette er heller
ikke den kristne menighets frelsesbudskap.)» (Åp. 14,6-7.)

15.) 12. Tess. 2,3 står det: «La ingen dåre dere på noen måte! for
først (før Herrens dag) må frafallet (bortrykkelsen) (gnapostasia)
komme og syndens menneske (Antikrist) åpenbares, fortapelsens
sønn.»

Dette ordet som vi har oversatt med «frafallet», (gr. apostasia),
kan like godt oversettes med «avgang» eller «bortgang.» Dersom
vi oversetter det på denne måten, blir betydningen: At før Antikrist
kan tre fram, så har «avgangen», «bortgangen» eller «bortrykkelsen»
av den kristne menighet funnet sted.

16.) Ved sin gjenkomst skal Jesus komme tilbake sammen med
englene og de troende. Dette betyr at det har funnet sted en
bortiykkelse PÅ ET TIDLIGERE TIDSPUNKT. I det første tilfellet
var det Jesus som kom for å HENTE de troende. Han kom da ikke
ned på jorden, men han kom ned i lufthimmelen. «for HERREN
SELV skal komme ned fra himmelen med ET BYDENEDE ROP
med OVERENGELS RØST, og med GUDS BASUN, og de døde i
Messias skal først oppstå.» (l.Tess.4,16.)

Ved sin gjenkomst kommer Jesus sammen med de hellige og med
englene, «for at han kan styrke deres hjerter, så dere blir ulastelige i
hellighet for vår Guds og Faders åsyn (nærvær), når vår Herre Jesus
kommer med alle sine hellige (de troende).» (l.Tess.3,13.)

«Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, profeterte om
da han sa: Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige.»
(Jud.l4.)

«Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem,
fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det,
de KALTE og UTVALGTE og TROFASTE.» (Åp. 17,14.)
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Ordet «hellig» er på gresk «hagios». Det kan brukes både om
engler og om de troende. Ordet blir aldri brukt om engler, dersom
det ikke direkte er knyttet til ordet «angeloi», som er det greske
ordet for «engler». I isse Skrift-stedene er det derfor Guds folk
det er snakk om.

Jeg vil sitere det som Studiebibelen. Bind 4. s,257 sier om dette:
«Uttrykket «med alle sine hellige» kan bety hans engler, men det
kan også være Guds hellige og herliggjorte folk. Ordet «hagioi»
brukes om Guds folk, aldri om engler uten at det er direkte knyttet
til «angeloi». Det er imidlertid klart nok at engler vil være til stede
ved Herrens komme.»

17.) Jesus skal komme og hente den kristne menighet VED DEN
SISTE BASUN. Dette er ikke den siste av de 7 domsbasunene som

er omtalt i Åpenbaringsboka, 8,2-11,18. Det er den siste av de 3
basunene som blir blåst, når Jesus kommer for å hente de troende.
Disse 3 basunene er omtalt i l.Tess. 4,16., og de er beskrevet som
«ET BYDENEDE ROP», som «OVERENGELS RØST» og som
«GUDS BASUN.»

«Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove,
men vi skal alle forvandles, i et nå, i et øyeblikk, VED DEN SISTE
BASUN. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå
uforgjengelige, og vi skal forvandles.» (l.Kor. 15,51-52.)

Det er følgende forskjeller på disse basunene:
a) De første 3 basuene er basuner til FRELSE FOR GUDS

FOLK.

b) De 7 siste basunene er domsbasuner og inngår i GUDS
VREDE over verden.

c) De 3 første basunene blir blåst av Gud, en engel og Jesus.
De 7 siste basunene blir blåst av engler.

e) Ved de første 3 basunene kommer Jesus ned i lufthimmelen.
f) Ved den siste av de 7 domsbasunene kommer Jesus sammen

med de hellige og englene for å dømme verden ved Harma-
geddon.

Da Paulus skrev om disse 3 basunene i l.Tess. 4,16 og l.Kor.
15,51-52 var ennå ikke Åpenbaringsboka skrevet, så han kunne
umulig henvise til de basunene som er beskrevet der.
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18.) Ved Jesu komme for den kristne menighet skjer det en
forvandling, både av de døde og de levende troende. De får del i
herlighetslegemet, slik at de kan være med Jesus til himmelen.

Ved Jesu gjenkomst til Israel hører vi ikke om en slik forvandling,
men vi hører derimot om en oppstandelse fra de andre døde.

19.) Den kristne menighets bortrykkelse skal skje meget hurtig.
Jesus skal komme ned i lufthimmelen og «snappe bort» den kristne
menighet. Det skal skje «i et nå, i et øyeblikk». (1.Kor. 15,52.)
«deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sanunen med dem
rykkes (gnharpagesometha) i skyer opp i luften for å møte Herren,
og så skal vi dltid være sammen med Herren.» (l.Tess.4,17.)

Det ordet som her er oversatt med «å rykkes bort», er på gresk
«harpazo». Det er brukt 13 ganger i N.T. Det betyr både «å rane»,
«røve» og «plyndre», men det betyr også «å rylie bort» eller «å
snappe vekk». Det sanrnie ordet er brukt om Filip som ble forflyttet
fra et sted til et annet (Ap.gj.8,39.) og om guttebarnet (Messias)
som ble rykket bort til Guds trone. (Åp. 12,5.)

Når Jesus kommer tilbake for å hente den kristne menighet, vil
dette skje både raskt og hurtig.

Når Jesus kommer tilbake til verden for å holde dom over Israel
og nasjonene, vil dette skje over et lengre tidsrom og i forskjellige
etapper. Det er først «ved åpenbarelsen av sitt komme» (2.Tess.2,8.)
at han vil ødelegge Antikristen. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
1. Kapitlene: Jesu gjenkomst skjer i etapper og 3 forskjellige greske
ord er brukt om Jesu gjenkomst.)

20.) Det står i Hebr. 11,40 at Gud hadde bestemt «noe bedre» for
den kristne menighet, slik at de troende i ganunel-testamentlig tid
ikke skulle få del i «en bedre oppstandelse» (v.35.) uten oss, d.v.s.
uten at vi skulle være sammen med dem i deres oppstandelse,
«kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, andre ble utspent
til pinsel og ville ikke ta imot utløsning, for at de kunne få del i EN
BEDRE OPPSTANDELSE ... Og enda alle disse fikk vitnesbyrd
for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovet, fordi Gud forut
HADDE LOVET NOE BEDRE FOR OSS (den kristne menighet),
så de ikke skulle nå fullendelsen (en bedre oppstandelse) uten oss.»
(Hebr. 11,35 og 39-40.)
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Dette betyr at til tross for at de troende i Tenach hadde blitt
lovet «en bedre oppstandelse», så hadde den kristne menighet fått
løfte om noe ENDA BEDRE. Dette som er «bedre» enn «en bedre
oppstandelse»,er DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKK-
ELSE FØR TRENGSELSTIDEN.

Etter at trengselstiden er over, skal vi være sammen med Jesus,
når han kommer tilbake, for å dømme verden og frelse jødene. Vi
skal da være sammen med de jødene, som skal oppstå på DEN
SISTE DAGEN til en bedre oppstandelse. Disse er det profeten
Daniel snakker om. «Og MANGE AV DEM (ikke alle), som sover
i jordens muld (det er legemet som sover der), skal våkne opp,
somme til tidsalderlig liv (de får del i riket for Israel) og somme til
skam og tidsalderlig avsky.»

Det er 1000 år mellom disse to oppstandelsene. Den første kalles
bl.a. «LIVETS OPPSTANDELSE». Den siste kalles bl.a.

«DOMMENS OPPSTANDELSE». «Undre dere ikke over dette!

For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans
røst, og de skal gå ut, de som har gjort godt (samvittighetens og
lovens rettferdighet), til livets oppstandelse, de som har gjort ondt,
til dommens oppstandelse.» (Joh.5,28-29.)

Av Åpenbaringsboka 20,5 får vi vite at det er 1000 år mellom
disse to oppstandelsene. «Men de andre døde (de fortapte døde)
ble ikke levende igjen før de 1000 år var til ende...» (Se min bok:
Israel og den krisme menighet. s,231-237.)

21.) Jesus er ikke FULLENDT før han har samlet den kristne
menighet til seg. Han kommer ikke til å tillate at Antikrist forhindrer
at han SKAL NÅ SIN FULLENDELSE, slik at han Antikrist kan
myrde en stor del av Jesu menighet eller åndelige legeme.

Dersom ikke Jesus henter sin menighet før den siste og 70.
åruken for Israel og Jerusalem, blir det INGEN FULLSTENDIG
bortrykkelse, for Antikrist vil sette alt inn på å myrde de troende.
De som ikke tar Antikrits navn eller tallet for hans navn, blir myrdet.
(Åp.13,16-18.)

Dersom Jesus ikke henter sin menighet før trengselstiden, så
blir det bare EN FRELSESAVDELING med i bortrykkelsen. og
det blir de døde troende. Etter Guds ord skal også de levende troende
få være med i bortrykkelsen. (l.Tess.4,14-18.)
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22.) Når Paulus eller en av de andre ny-testamentlige forfatterne
skrev om Jesu komme for menigheten, så var denne begivenhet
ALDRI DIREKTE KNYTTET TIL SELVE ENDETIDSBE-
GIVENHETENE. Jesu gjenkomst til Israel og Oljeberget var
derimot knyttet til endetidsbegivenhetene og Guds dom over verden.

I de mange Skiift-steder som vi har om Jesu komme for den
kristne menighet, blir den aldri satt i direkte forbindelse med noen
av de eskatologiske hendelsene i endens tid. Den er beskrevet som
en UAVHENGIG HENDELSE, som ikke er bundet til selve ende
tidsbegivenhetene.

Den kristne menighets bortiykkelse er ikke knyttet til noe spesielt
TEGN eller noen spesiell HENDELSE. Av den grunn kan en si at
den hele tiden har vært OVERHENGENDE eller IMMANENT.

De første troende ventet på Jesu komme. Mange av dem trodde
dessuten at de levde i selve endetiden, og at Antikrists komme ikke
var langt unna. Det er flere grunner til at de trodde det:

a) Guds ord fortalte dem at HERREN VAR NÆR, og at han
ville komme både SNART og PLUTSELIG.

b) På grunn av de mange forfølgelsene trodde de at de levde i
endens tid.

b) I og med at Antikrist allerde hadde åpenbart seg, så trodde
de at han snart ville komme tilbake, og at Jesus ville
bekjempe ham ved Harmageddon. (Se kapitlet: De første
troende ventet på Jesu snarlige gjenkomst.)

Jesu komme for menigheten har ikke vært like nær for alle
generasjoner. I dag er vi imidlertid kommet så langt inn i endetiden
at Jesus kan komme NÅR SOM HELST og hente den kristne
forsamlingen hjem til himmelen. Det er INGEN FRELSESHIS-
TORISK BEGIVENHET SOM MÅ OPPFYLLES, FØR JESUS
KAN KOMME. Det betyr at vi KAN VENTE BORTRYKKELSEN
NÅR SOM HELST.

«så det ikke fattes dere noen nådegave mens dere venter på den
Herre Jesu Kristi åpenbarelse.» (1.Kor. 1,7.)

«For vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den
Herre Jesus Kristus SOM FRELSER.» (Fil.3,2.)

«Deres saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker. HERREN
ER NÆR.» (Fil.4,5.)

«For Herren skal selv komme ned fra himmelen med et bydende
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rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus
skal først oppstå.» (l.Tess. 4,16.)

«mens vi venter på DET SALIGE HÅP og åpenbarelsen av den
store Guds og vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse.» (Tit.2,13.) (Det
er ikke noe salig håp å bli drept i trengsetiden.)

«således skal og Messias, etter å være ofret en gang for å bortta
manges synder, annen gang åpenbare seg TIL FRELSE FOR DEM
SOM VENTER PÅ HAM.» (Hebr.9.28.)

«For ennå er det bare SÅ KORT EN STUND, så konuner han
som konune skal, og han skal ikke dryge.» (Hebr. 10,37.)

«JEG KOMMER SNART. Dette ordet (gr.takjy) kan også
oversettes med «plutselig». Hold fast på det du har, for at ingen
skal ta din krone.» (Åp.3,11.)

«Og han som vimer dette (Jesus) sier: Ja, jeg kommer snart
(plutselig). Amen, ja kom Herre Jesus!» (Åp.22,20.)

Som helseshistorisk begivenhet har ikke Jesu komme vært like nær
for alle generasjoner. Før denne kunne skje, måtte den nye tidsperioden,
som er den feie nådes tidsperiode, ha hatt sin tid. Gud er BUNDET AV
de tidsperiodene som han selv har inndelt frelseshistoiien i. Den Men
nådes tidsperiode har nå vart i SNART 2000 ÅR.

Det er helt klart at det har foregått en diskusjon mellom de
troende i gammel tid, hvorvidt Jesus ville komme tilbake i deres
tid, eller om han ville drøye med å komme tilbake. Peter tar opp
denne problemstillingen i sitt andre brev. «Men dette ene må dere
ikke være blinde for, dere elskede, at en dag i Herrens øyne er SOM
1000 ÅR, og 1000 ÅR SOM EN DAG. Herren er ikke sen med
løftet (om sin gjenkomst), SOM NOEN AKTER DET FOR
SENHET, men han er LANGMODIG med dere, da han ikke vil at
noen skal fortapes, men at ALLE SKAL KOMME TEL OMVEN
DELSE.» (2.Pet. 3,8-9.)

Når det står i Bibelen at JESUS KOMMER SNART, så betyr
det «snart» i betydningen OM IKKE SÅ LANG TID og «snart» i
betydningen PLUTSELIG. Dette gjelder både hans komme for den
kristne menighet og hans komme til Israel. (I parantes gjør vi
oppmerksom på at Guds ord ikke har tatt feil med hensyn til «tidene
og stundene», men det er menneskene som har feiltolket det
profetiske ordet.)

Når det gjelder Jesu gjenkomst til Israel, så er det et komme for
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å dømme de vantroe og opprette riket for Israel. «For
Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine engler,
og da skal han betale enhver etter hans gjerning.» (Mat. 16,27.)

«For likesom lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således
skal Menneskesønnens komme være.» (Mat.24,27.)

«Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og
da skal alle jordens (eller landets) slekter jamre seg, og de skal se
Menneskesønnen komme i hinunelens skyer med kraft og megen
herlighet.» (Mat.24,30.)

«Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene
med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Og alle folkeslag
skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, likesom
hyrden skiller fårene fra gjetene.» (Mat.25,1-2.)

«og de sa: Dere galileiske menn! hvorfor står dere og ser opp
mot himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen,
skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til
himmelen.» (Ap.gj.1,11.)

«Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, profeterte om
da han sa: Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige, for å
holde dom over alle og refse alle de ugudelige for alle de ugudelige
gjerninger som de gjorde, og for alle de hårde ord som de talte mot
ham, de ugudelige syndere.» (Jud. 14-15.)

«Og han samlet dem på et sted som på hebraisk heter Harma-
geddon.» (Åp. 16,16.)

«Og jeg så himmelen åpnet, og se, en kvit hest, og han som satt
på den heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og han strider
med rettferdighet.» (Åp. 19,11.)

«Og hærene (englene) i himmelen fulgte ham på kvite hester,
kledd i kvitt og rent fint lin. Og av hans munn går det ut et skarpt
sverd, for at ha med det skal slå hedningene, og han skal styre dem
med jemstav, oga han treder vinpersen med Guds, den allmektiges,
strenges vredesvin.» (Åp. 19,14-15.)

Posttribulasjonistene hevder at disse to begivenhetene skal skje
på samme tid. Jesus skal komme ned i lufthimmelen og ta den kristne
menighet til seg, for deretter nesten med det samme å komme tilbake
til jorden sammen med de hellige og englene. Denne vurderingen
gjør bortrykkelsen til en PARODI, som har liten betydning.

De mener at «Jesu Kristi dag» og «Herrens dag» er det samme.
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Dette er ikke en riktig vurdering. Når Jesu Kristi dag er avsluttet,
konuner Herrens dag, som er en dommens og en vredens dag over
Guds motstandere.

23.) TRENGSELSTIDEN ER IKKE FOR DE RETTFERDIGE.
Den er en dom over verden for dens synd og ondskap. De rettferdige
er gått over fra døden og til livet og kommer ikke til dom. «Sannelig,
sannelig, sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som
har sendt meg, han har tidsalderlig liv (han skal arve den kommende
tidsalderen) og KOMMER IKKE TIL DOM, men er gått over fra
døden til livet.» (Joh.5,24.)

At det finnes rettferdige og troende i trengselstiden, sier seg selv,
men dette angår ikke den kristne menigheten, som uttaes i
tidsintervallet mellom den 69. og 70 åruken for Israel og Jerusalem.

24.) Den kristne menighets bortrykkelse blir kalt for «FORLØSN
INGENS DAG», «og gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, han som dere
har fått til forløsningens dag.» (Ef.4,30.) Den kristne menighet skal bli
forløst fra Guds vrede. Det er Den Hellige Ånd, som bor i oss, som
både er pantet og innseglet på at vi ikke skal inn i Guds vrede.

25.) Den kristne menighet har sitt BORGERSKAP I HIM
MELEN. Den skal vente på Jesus SOM FRELSER. Ved sitt komme
skal han FORVANDLE VÅRT FORNEDRBLSBS-LEGEME, SLIK
AT DET BLIR GJORT LIKT MED HANS HERLIGHETS-

LEGEME. «For vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi
og den Herre Jesus Kristus som frelser. Han som skal forvandle
vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme
(dette skjer ved den kristne menighets forvandling), etter den kraft
hvormed han og kan underlegge seg alle ting.» (Fil.3,20-21.)

26.) Vi skal vente på Jesus som FRELSER. Den kristne
menighets bortrykkelse er også kalt for «DET SALIGE HÅP».
«mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store
Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet.» (Tit.2,13.)

Den kristne menighets salige håp er at vi skal vente på Jesus
Messias. Han skal fri oss fra trengselstiden. Vi skal ikke vente på
Antikrist, Guds vrede og trengselstiden.
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Paulus kaller også menigheten i Tessalonikia for «vårt HÅP eller
vår GLEDE eller vår HEDERSKRANS» når Jesus kommer for å
hente den kristne menighet. «For hvem er vel vårt håp eller vår
glede eller vår hederskrans? er ikke også dere det for vår Herre
Jesu åsyn ved hans komme?» (l.Tess.2,19.)

27.) Vi skal TRØSTE HVERANDRE med det forholdet at Jesus
vil hente den kristne menighet før Herrens dag. Dersom den kristne
menighet skal inn i trengselstiden, er det ingen trøst i bortrykkelsen.
«Trøst da hverandre med disse ord!» (l.Tess.4,18.)

28.) Det forholdet at Jesus kan komme når som helst for den
kristne menighet, skal føre til at vi venter på Jesus, og at vi skal
RENSE oss i vår helliggjørelse. «Dere elskede! Nå er vi Guds barn,
og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli, vi vet at når han
åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.
Og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, likesom
han (Jesus) er ren.» (l.Joh.3,2-3.)

29.) Herrens dag, som inneholder hele trengselstiden på 7 år og
Jesu gjenkomst til Israel, er en DOMSTID for både Israel og verden.
Den skal IKKE RAMME DEN KRISTNE MENIGHET, for den er
ikke på jorden når Herrens dag kommer. Når Jesu Kristi dag er
avsluttet, kommer Herrens dag. «Dere vet jo selv med sikkerhet at
Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de (de verdslige)
sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem,
likesom veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde
unnfly. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme
over dere som en tyv.» (l.Tess.5,2-4.)

30.) Vi må skille mellom uttrykkene «Kristi dag» og «vår Herre
Jesu Kristi dag» på den ene siden og «Herrens dag» på den andre
siden. De første uttrykkene angår Jesu komme for menigheten, mens
det siste uttrykket angår Herrens komme til dom over Israel og
nasjonene. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Uttrykk
som angår Jesu komme for den kristne menighet.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 4 forskjellige oppfatninger er det når det gjelder
tidspunktet for den kristne menighets bortrykkelse?

2.) Hva skal skje med jødene i følge Dan.9,24?
3.) Hva har skjedd med den 70. åruken?
4.) Når uttaes den kristne menigheten?
5.) Hvilke 2 forskjellige betydninger har begrepet «Guds

vrede».

6.) Hva skjer med bruken av ordet «menighet» etter Åpen
baringsboka, kapittel 3?

7.) Hvilken menighet er Laodikea- menigheten?
8.) Hva skjer med den?
9.) Hvem symboliserer de 24 eldste?
10.) Hvilke oppgaver har de 24 eldste fått?
11.) Hva vil det si at det var åpnet en dør i himmelen (Åp.4,1)?
12.) Hva vil det si at Antikrist spottet «Gud, Guds navn og hans

bolig.» (Åp. 13,6.)
13.) Hva vil det si at de vanlige navnene på Gud som «pateD> og

«kyrios» ikke blir brukt i Åpenbaringsboka, fra kap.4-19?
14.) Hvordan kan vi vite at det ikke er det frie nådes evangelium

som blir forkynt i Åpenbaringsboka, etter kap.6?
15.) Hvordan kan vi vite at martyrene (Åp.6,9-10) og Lammets

hustru (Åp. 19,8-9) ikke er en beskrivelse av den kristne
menighet?

16.) Hvordan er det bevist ut fra 2.Tess.2,6-7 at det er den Hellige
Ånd som holder igjen for Antikristen?

17.) Hva vil skje med Den Hellige Ånd i trengselstiden?
18.) Hvem kommer med de forskjellige frelsesbudskap i

trengselstiden?
19.) Hvilke 2 betydninger har ordet «apostasia»?
20.) Hvilke 2 forskjellige betydninger kan 2.Tess.2,3 ha?
21.) Hvem vil være sammen med Jesus når han kommer tilbake?
22.) Hva betyr uttrykket «med sine hellige»?
23.) Hva er forskjellene på de 3 basunene som blir blåst i forbindelse

med Jesu komme for menigheten, og de 7 basunene som blir
blåst i forbindelse med Jesu gjenkomst til Israel?

24.) Hva betyr det greske verbet «harpazo»?
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25.) Hva er det som er «bedre» enn «en bedre oppstandelse»?
26.) Hvilke 2 framtidige oppstandelser har vi?
27.) Hva er forskjellen på disse to oppstandelsene?
28.) Hvor lang tid er det mellom livets- og dommens

oppstandelse?
29.) Hva vil det si at Jesus er fullendt?
30.) Hvilke to avdelinger troende skal inngå i Jesu fullendelse?
31.) Hva er grunnene til at de første troende har ment at Jesus

kunne komme tilbake i deres tid?

32.) Hvilke to betydninger har det greske ordet «takjy»?
33.) Hva betyr dette i forhold til Jesu komme for menigheten

og i forhold til Jesu gjenkomst til Israel?
34.) Hvorfor er ikke trengselstiden beregnet for de rettferdige?
35.) Hvilke uttrykk blir brukt om Jesu komme for menigheten?
36.) Hva er «Herrens dag»?
37.) Hva er «forløsningens dag»?
38.) Hva er menighetens «salige håp»?
39.) Hva skal vi trøste hverandre med?
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MMÅ SKILLE MELLOM DET SOM ER
SKREVET TIL ISRAEL OG DET SOM ER

SKREVET TIL DEN KRISTNE MENIGHET.

Den feilen som både midttribulasjonistene og posttribulasjon-
istene gjør, er at de ikke skiller mellom det som Gud har sagt og
lovet til Israel på den ene siden og den kristne menighet på den
andre siden.

Når vi arbeider med de forskjellige tekster i Bibelen, må vi
bestandig stille det spørsmålet: TIL HVEM ER DETTE SKREVET?
Dette er den SPESIELLE siden ved Guds ord.

Dersom vi ikke gjør dette, blir hele Bibel-studiet en gedigen
SAMMENBLANDING, der de forskjellige utsagn i Bibelen kan
konune til å motsi hverandre Dette kan føre til tvil og frustrasjon
for dem som søker Guds vilje og planer i Bibelen. Men slik er ikke
Bibelen. Den kan ikke motsi seg selv. Hele Bibelen er innblest av
Gud, og den er nyttig til LÆRDOM, til OVERBEVISNING, til
RETTLEDNING, til OPPTUKTELSE I RETTFERDIGHET, for
at de troende kan være FULLKOMNE og DUELIG TIL ALL GOD
GJERNING. «Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til
lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptukltelse i
rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment,
duelig til all god gjerning.» (2.Tim.3,16-17.)

Ved siden av dette har vi også den GENERELLE siden ved Guds
ord. Den gjelder både Israel og den kristne menighet. Det er de
forskjellige generelle løftene, som er knyttet til alle troende i de
forskjellige tidsperiodene.

Når vi studerer den spesielle siden ved Guds ord, så må vi skille
mellom følgende 3 grupper mennesker, og det er:
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a) Israel.
b) Hedningene.
c) Den kristne meniget. «Vær uten anstøt både for jøder (Israel)

og for greker (hedningene) og for Guds menighet (den
kristne menighet.)» (1.Kor. 10,32.)

Når vi skal vurdere de forskjellige problemstillinger angående
Jesu gjenkomst og den kristne menighets bortrykkelse, må vi videre
være oppmerksomme på følgende forhold:

a) Jesu gjenkomst var en kjent begivenhet i Tenach. Den hadde
sammenheng med Herrens dag, som var en dag til dom, både over
Israel og hedningene. «Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se
en som lignet et menneskesønn, kom med himmelens skyer, han
gikk bort til den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham.»
(Dan.7,13.)

«Han (Messias) vil gjøre oss levende etter 2 dager (20(X) år), på
den tredje dag (i 1000 års-riket) vil han oppreise oss, og vi skal leve
for hans åsyn. Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver lære
ham å kjenne! Hans oppgang er viss som morgenrøden, og han kommer
til oss som regnet, som et vårregn (Jesu andre komme) som væter
jorden.» (Hos.6,2-3.)

«Og dere skal kjenne at jeg bor midt i Israel, og at jeg er Herren
deres Gud, og ingen annen, og mitt folk skal aldri bli til skamme i
tidsalderen.» (Joel.2,27.)

b) Den kristne menighets bortrykkelse var ikke gjort kjent i
Tenach. Det var en hemmelighet som Paulus fikk åpenbart, og den
er utførlig behandlet i l.Tess. 4,13-18 og l.Kor. 15,51-52. «Se. jeg
sier dere en hemmelighet (noe som ikke har vært åpenbart før): Vi
skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nå, i et
øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde
skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.» (l.Kor.15,51-52.)

c) De beskrivelsene som vi har i de 4 evangeliene, den første
del av Apostlenes Gjeminger og Jakobs brev angår derfor ikke den
kristne menighets bortrykkelse, men derimot Jesu gjenkomst til dom
og til opprettelsen av riket for Israel.

Dette gjelder også Johannes 14,1-3, hvor det står: «Deres hjerte
forferdes ikke! Tro på Gud og tro på meg! I min Faders hus (Israel)
er det mange rom, var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det, for
jeg går bort for å berede dere sted (forsoningen), og når jeg er gått
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bort, og har beredt dere sted, kommer jeg igjen, og vil ta dere til
meg, for at også dere skal være der jeg er.» (Se kapitlene: En
beskrivelse av Johannes 14,1-6 og Den jødiske bryllupsfesten peker
på Jesu første og andre koimne.)

d) Den kristne menighets bortrykkelse angår bare den kristne
menighet, som taes ut av jøder og hedninger i tidsrommet mellom
pinsefestens dag og Jesu komme for menigheten.

Dette får blant annet følgende konsekvenser for det som står i
de paulinske brevene med hensyn til Jesu komme:

a) Det som står i l.Tess. 4,13-18 angår den kristne menighets
bortrykkelse.

b) Det som står i l.Tess. 5,1-3 angår Jesu komme til dom og
opprettelsen av riket.

c) Det som står i l.Tess. 5,4-7 er en sammenligning mellom
den kristne menighet og de vantroe.

d) Det som står i 1 .Tess. 5,8-10 er en beskrivelse av den kristne
menighet.

e) Det som står i 2.Tess. 1,4-10 er en beskrivelse av Jesu
gjenkomst sammen med de troende.

f) Det som står i 2.Tess. 2,1 er en beskrivelse av den kristne
menighets bortrykkelse.

g) Det som står i 2.Tess. 2,2 om Herrens dag er en beskrivelse
av Jesu komme til dom.

h) Det som står i 2.Tess. 2,3-10 er en beskrivelse av Antikristen,
Jesu gjenkomst og hedningene i endens tid.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken feil gjør midt- og posttribulasjonistene?
2.) Hva er den spesielle siden ved Guds ord?
3.) Hvorfor kan ikke Bibelen motsi seg selv?
4.) Hva er den generelle siden ved Guds ord?
5.) Til hvilke 3 aktører er Bibelen skrevet?
6.) På hvilke måter var Jesu gjenkomst kjent i Tenach?
7.) Hvorfor var ikke den krisme menighets bortrykkelse gjort

kjent i Tenach?
8.) Hvilke to steder i N.T. omhandler spesielt den kristne
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menighets bortrykkelse?
9.) Hvoifor angår ikke iimholdet i de 4 evangeliene, første del

av Apostlenes Gjerninger og Jakobs brev den kristne
menighet?

10.) Hva beskriver l.Tess. 4,13-18?
11.) Hva beskriver l.Tess. 5,1-3?
12.) Hva beskriver l.Tess. 5,4-7?
13.) Hva beskriver l.Tess. 5,8-10?
14.) Hva beskriver 2.Tess. 1,4-10?
15.) Hva beskriver 2.Tess. 2,1 ?
16.) Hva beskriver 2.Tess. 2,2?
17.) Hva beskriver 2.Tess. 2,3-10?
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EN BESKRIVELSE AV

MATTEUS 13, 36-43 OG 47-50.

Postribulasjonistene bruker de 2 lignenelsene «om ugresset i
åkeren» og om «noten som kastes i havet», for å bevise at den
krisme menighet skal gjennondeve den store trengselen og ikke
bortrykkes før trengselstiden.

Vi skal i det følgende gjengi disse 2 lignelsene.
«Deretter lot han folket fare og gikk inn i huset. Og hans disipler

gikk til ham og sa: Tyd oss lignelsen om ugresset i åkeren! Han
svarte og sa: Den som sår den gode sæd, er Menneskesønnen.
Åkeren er verden, den gode sæd, det er rikets barn (de som skal
arve 1000 års-riket), men ugresset er den ondes barn, fienden som
sådde det er djevelen, høsten er tidsalderens end, høstfolkene er
englene. Likesom da ugresset sankes sammen og brennes opp med
ild, således skal det gå til ved tidsalderens ende. Menneskesønnen
skal utsende sine engler, og de skal takes fra hans rike alle de som
gjør urett og ikke holder loven (Moseloven), og de skal kaste dem
i ildovnen, der skal være gråt og tenners gnissel. Da skal de
rettferdige skinne som solen i sin Faders rike (riket for Israel.) Den
som har ører, han høre.» (Mat. 13,36-43.)

«Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler
fisk av alle slag (mennesker fra alle folkeslag), og når den er blitt
full, drar de den på land og setter seg ned og samler de gode sanunen
i kar, men de råtne kaster de bort. Således skal det gå til ved tids
alderens ende: Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige,
og kaste dem i ildovnen, der skal være gråt og tenners gnissel.»
(Mat.13,47-50.)

Disse 2 lignelsene har ingen ting med den kristne menighet å
gjøre. De angår dom eller frifinnelse for de mennesker som lever
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ved avslutningen av inneværende tidsalder. De som blir frifunnet
ved dommen, skal arve 1000 års-riket. De som blir dømt, skal få
del i «sjøen som brenner med ild og svovel».

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva omhandler lignelsene i Matteus 13,36-43 og 47-50?
2.) Hvordan blir disse lignelsene brukt av posttribulasjonistene?
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EN BESKRIVELSE AV MATTEUS 24.

Vi skal i det følgende beskrive det viktigste av innholdet i
Matteus 24 med henblikk på endetiden og Jesu gjenkomst:

1.) Jesus forutsa templets ødeleggelse i år 70. (v.2.)

2.) Jesu disipler stilte ham 3 spørsmål angående dette og endens
tid. De trodde sannsynligvis at disse 3 forskjellige begivenhetene
skulle skje på samme tid.

a) Når skal templet bli ødelagt?
b) Hva skal tegnet være på Jesu gjenkomst?
c) Hva skal tegnet være på tidsalderens ende, som er det samme

som den tidsalderen som vi lever i i dag. (v.3.)

3.) Fra versene 4-8 beskriver Jesus den politiske situasjonen i
verden FØR MENIGHETENS BORTRYKKELSE. Jødene skulle
høre om krig, rykter om kirg, opprør blant folkeslagene, hunger og
jordskjelv. De måtte passe på to ting i alt dette.

a) De måtte se til ingen forførte dem bort fra Jesu lære. (v.4.)
b) De måtte ikke la seg skremme, (v.6.)
DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE SKJER

MELLOM VERSENE 8 og 9.

4.) Fra versene 9-14 har vi en beskrivelse av trengselstiden på
7 år.

a) Jødene skal slåes i hjel, og de skal hates av alle folkeslag
for Jesu navns skyld, fordi de er Guds folk. (v.9.)

b) Mange skal ta anstøt av Jesus (Messias) og hate og forråde
hverandre, (v. 10.)

c) Mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill. (v. 11.)
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d) Den som holder ut inntil enden, skal bli både berget og frelst.
(V.13.)

e) Evangeliet om riket for Israel skal forkynnes over hele
jorden som et vitnesbyrd for alle folkeslag. Deretter skal
enden komme. (v. 14.)

Dette evangeliet er ikke det samme som den frie nådes
evangelium, som den kristne menighet er bygd på, men det er
EVANGELIET OM OPPRETTELSEN AV 1000 ÅRS-RIKET. Det
er basert på Jesu forsoning og Jesu gjenkomst. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 3. Kapittel: Det er ikke evangeliets seiersgang i
verden som er rytteren på den kvite hesten.)

5.) Fra versene 15-25 får vi en beskrivelse av den store trengsel.
a) Antikristen invaderer Israel i midten av åruken og inntar

templet, (v. 15.)
b) Da må de som er i Judea flykte med et samme, uten at de

får tid til å ta med seg noe, for da skal det være så stor en
trengsel som det ikke har vært noen gang og heller ikke
skal bli. Jødene må be om at ikke dette skjer om vinteren
eller på sabbaten. På sabatten kunne jødene bare reise litt
over 1000 meter. (v. 16-21.)

c) Dersom ikke Jesus kom og forkortet disse dagene, ble ingen
mennesker frelst (berget), men for de utvalgte jøders skyld
skal denne tiden bli forkortet. Det betyr ikke at den store
trengsel ikke skal vare i 3,5 år, men det betyr at denne tiden
kunne vart lenger, dersom ikke Jesus hadde grepet inn og
forkortet tiden, (v.22.)

d) Falske messiaser og falske profeter skal stå fram og føre
mange vill. DE UTVALGTE JØDER SKAL IKKE FØRES
VILL. (v.24.)

6.) Fra versene 26-28 er Jesu gjenkomst og slaget ved
Harmageddon beskrevet.

a) På samme måten som lynet går ut og skinner fra øst og til
vest, skal Jesu gjenkomst være. (v.27.)

b) Hvor åtselet (likene) er, der skal ørnene samles, (v.28.)

7.) Fra versene 29-31 er Jesu gjenkomst til Israel beskrevet.
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a) Straks etter at den store trengsel er over og slaget ved
Harmageddon er avsluttet, skal solen bli formørket, månen
skal ikke skinne, stjernene skal falle ned fra himmelen og
himmelens krefter skal rokkes, (v.29.)

b) Da skal Menneskesønnens tegn, som sannsynligvis er
Shekina-skyen, vise seg på himmelen. Da skal alle jordens
eller alle landets slekter jamre seg, og de skal se at Jesus
kommer med englene og de hellige med kraft og megen
herlighet ned på Oljeberget. (v.30.)

c) Det første som skal skje etter at Jesus er kommet tilbake, er
at han henter alle jødene hjem fra utlendigheten. Det er
englene som skal hente jødene. De skal hentes for å bli dømt
foran Jesu herlighetstrone i Jerusalem. Noen får en negativ
dom, mens andre blir frelst og går inn som medlemmer i
1000 års-riket. (v.31.)

8.) Fra versene 32-36 får vi en lignelse som går på forholdet
mellom Israels gjenopprettelse i endetiden og Jesu gjenkomst.

a) Når fikentreet, som er et bilde på Israels gjenopprettelse som
nasjon i vår tid, skyter knopper, og dets blader springer ut,
da er sommeren nær. Sommeren er et bilde på 1000 års-
riket nær. (v.32.)

b) Når jødene ser at staten Israel blir opprettet, da skal vite at
Jesu gjenkomst er nær. (v.33.)

c) Den generasjonen som ser opprettelsen av staten Israel, skal
ikke dø, før enn at alt det som er beskrevet i Matteus 24 og
25 skal skje. (v.34.)

d) Ingen vet dagen eller timen for Jesu gjenkomst, (v.36.)

9.) Fra versene 37-39 blir Jesu konune sammenlignet med
Noahs dager.

a) På samme måten som menneskene på Noahs tid spiste og
drakk, solgte og kjøpte, gav til ekte og tok til ekte, slik skal
det også være når Jesus kommer tilbake, (v.37-38.)

b) Til tross for at de kjente til at Gud skulle dømme verden,
brydde de seg ikke om Nohas advarsler, men ble tatt av
vannflommen. På samme måten skal jødene dømmes ved
Jesu gjenkomst, (v.39.)
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10.) Versene 40-44 beskriver Jesu komme til dom over de jøder
som ikke våker og er rede til Jesu gjenkomst.

a) De blir sammenlignet med to som er ute på marken. Den
ene blir tatt med til dom. Den andre blir latt tilbake, for å gå
inn i 1000 års-riket. (v.40.)

b) To kvinner skal male på den samme kvernen. Den ene skal
bli tatt med til dommen, mens den andre skal lates tilbake.
(v.41.)

c) Jødene blir oppfordret til å våke og være rede, for de vet
ikke når Jesus vil komme tilbake, (v.42-44.)

Dette kan umulig være en beskrivelse av den krisme menighets
bortrykkelse, som mange posttribulasjonister hevder. Det er derimot
en beskrivelse av EN DOM. På samme måten som menneskene
BLE TATT av vannflommen på Nohas tid, på samme måten skal
de jøder som ikke har vært rede, DØMMES TIL DØDEN ved Jesu
gjenkomst.

På gresk blir verbet «paralambano» brukt for de som «blir tatt».
Dette verbet betyr ikke å «bli tatt med», som det blir oversatt med,
men det betyr å «bli tatt» eller å «ta imot».

Jeg vil i den forbindelse sitere fra boka: Bortrykkelsen. Seier i
endetiden, av James McKeever. Til tross for at han har en posttri-
bulasjonistisk oppfatning, skriver han følgende om dette Skrift
stedet på s,93: «Gundry hevder at de som blir tatt med i vers 40 og
41, blir hentet i bortrykkelsen. Men når han senere tar for seg den
parallelle beskrivelse i Lukas 17,34-37, glenmier han vers 37. I
vers 37 stilles nemlig følgende spørsmål: «HVOR, Herre»? Svaret
er meget dramatisk. «Han sa til dem: Hvor åtselet er, der skal ømene
samles.»

Det burde dermed være helt klart at DE SOM BLIR TATT MED,
BLIR DREPT, og at kroppene deres blir oppspist av gribber. Hvis
de som blir tatt med, blir drept, da taler Matteus 24,40-41 om akkurat
den samme slags dom som fant sted under syndfloden. Da var det
de som ble tatt med i flommen, som kom under dommen. Matteus
24 taler om det MOTSATTE AV BORTRYKKELSEN, IKKE OM
SELVE BORTRYKKELSEN.»

Jeg vil også sitere fra John F. Walvoords bok: Bibelens store
profetier. s,240, hvor han skriver følgende om dette: «Noen prøver
å finne bortrykkelsen i Matteus 24, der den ikke finner sted. Matteus
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24 venter Kristi annet komme og forutsier den kommende trengsel
(versene 15-22). Som tidligere nevnt, er det INGEN BORTRYKK-
ELSEI MATTEUS 24. Det at en taes med og en annen lates tilbake
(versene 40-41), referer til dem SOM BLIT TATT MED TIL DOM
VED DET ANNET KOMME.»

11.) Versene 45-47 beskriver de jødene som har vært trofaste
mot det kallet som de har fått av Jesus. Når Jesus kommer tilbake,
vil han sette dem over alt det som han eier. De skal STYRE

VERDEN I 1000 ÅRS-RIKET.

12.) Versene 48-51 beskriver den onde tjeneren som sier i sitt
hjerte at det dryger med Jesu gjenkomst, og at han derfor kan tillate
seg å leve et dårlig liv, for han mener at Jesus ikke kommer på en
god stund ennå. Denne tjeneren skal Jesus dømme og gi ham del
sammen med hyklerne i ildsjøen.

Posttribulasjonistene hevder at denne teksten blant annet
beskriver Jesu komme for den kristne menighet. Dette tror vi er
galt av følgende grunner:

a.) Den kristne menighet skal bortrykkes før den siste og 70.
åruken for Israel. Menighetens bortrykkelse finner sted
MELLOM VERS 8 og 9 i denne teksten.

b.) Det meste av innholdet i denne teksten angår endens tid,
etter at den kristne menighet er bortrykket.

c.) Innholdet i denne teksten er et svar på apostlenes 3 spørsmål.
Apostlene representerer her det jødiske folket i endens tid.

d.) Det er evangeliet om riket for Israel som skal forkynnes
som et vitnesbyrd for alle folkeslag. Etter at det er skjedd,
skal enden komme. (v. 14.)
Dette betyr ikke at Jesus ikke kan komme for den kristne
menighet, før dette er skjedd. Dette evangeliet angår ikke
uttagelsen av den kristne menighet.

e.) Når Antikrist invaderer Jerusalem og templet, må de jødene
som er i Judea, rømme unna. (v. 15-16.)

f.) Jødene må be om at ikke denne flukten skal skje om
vinterenfeller på sabbaten. (v.20.)

g.) Det forholdet at de troende jødene blir kalt for de «utvalgte»,
betyr ikke at de er det samme som den kristne menighet.
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Gud har flere frelsesgrupper, som er utvalgt i Bibelen, (v.22.)
h.) Det første Jesus sk^ gjøre etter at han har steget ned på

Oljeberget, er at han skal la englene hente jødene hjem til
Israel. Dette er ikke en beskrivelse av den kristne menighets
bortrykkelse. (v.31.)

i.) Lignelsen om fikentreet viser også at dette angår jødene og
Israel. Fikentreet er et bilde på Israels nasjonale gjenreisning
i vår tid, selv om mange Bibel-tolkere benekter det. (v.32.)

j.) De som blir «tatt med» representerer de som BLIR DØMT og
GÅR FORTAPT, mens de som «blir latt tilbake» representerer
de som får gå inn i 1000 års-riket. Dette gjelder ikke
menighetens bortrykkelse, men det gjelder dommen over
jødene foran Jesu herlighetstrone i Jerusalem, (v.40-41.)

Spørsmål og oppgaver,

1.) Hvilke 3 spørsmål stilte apostlene til Jesus i Matteus 24,3?
2.) Hvordan skal tiden være før den kristne menighets

bortrykkelse?
3.) Når skjer bortrykkelsen i Matteus 24?
4.) Hvordan skal det gå med jødene i trengselstiden?
5.) Hva er evangeliet om riket?
6.) Hva skal skje i den store trengsel?
7.) Hvordan skal Jesu gjenkomst være?
8.) Hva er Menneskesønnens tegn?
9.) Hva er det første Jesus gjør etter sin gjenkomst?
10.) Hvem skal hente jødene?
11.) Hva er fikentreet et bilde på?
12.) Hva skal de jødene oppleve som har sett opprettelsen av

staten Israel?
13.) Hva skal skje med de jødene som ikke har våket og bedt?
14.) Hva skal skje med de jødene som har vært trofaste mot

Jesus?

15.) Hva mener James McKeever om Matteus 24,40-41 ?
16.) Hva mener John F. Walvoord om Matteus 24,40-41?
17.) Hvilke 10 punkter viser at dette Skrift-avsnittet ikke gjelder

den kristne menighets bortrykkelse, men derimot jødene i
endens tid?
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EN BESKRIVELSE AV

JOHANNES 14,1-6.

«Deres hjerte forferdes ikke! Tro på Gud og tro på meg! I min
Faders hus (i Israel) er det mange rom, var det ikke så, da hadde
jeg sagt dere det, for jeg går bort (i døden og til himmelen) og
bereder dere sted (til min Faders hus i Israel), og når jeg er gått
bort og har beredt dere sted (slik at dere kan få plass i min Faders
hus), kommer jeg igjen (Jesu gjenkomst til Israel), og vil ta dere til
meg (til det jødiske huset), for at også dere (jødene) skal være der
jeg er. Og hvor jeg går hen, dit vet dere veien, Thomas sier til ham:
Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvorledes skulle vi da vite veien.
Jesus sier til ham. Jeg er veien og sannheten og livet, ingen kommer
til Faderen uten ved meg.»(Joh.l4,l-6.)

Etter min vurdering angår ikke denne teksten bortrykkelsen av
den kristne menighet av følgende grunner:

a) Den er en beskrivelse av JESU GJENKOMST til Israel og
jødene.

b) Den beskriver INGEN FORVANDLING og BORTRYKK-
ELSE av de troende, men den beskriver det forholdet at
Jesus vil ta jødene til seg, når han kommer tilbake.

c) Da Jesus uttalte dette, var ikke hemmeligheten med den kristne
menighets bortrykkelse gjort kjent ennå. Det var først Paulus,
som fikk vite det. Han gjør greie for dette i 1. Korintierbrevet
15,50-52 og i 1. Tessalonikerbrevet 4,13-18.

Jeg tror at benevnelsene «min Faders hus» og «min Faders rike»
står for det samme. «Da skal de rettferdige skinne som solen i sin
Faders rike. Den som har øre, han høre.» (Mat. 13,43.)

«Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne
vintreets ftukt, før den dag jeg drikker den ny med dere i min Faders
rike.» (Mat.26,29.)
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Jeg vil i den forbindelse sitere hva Erling Utnem sier om det
samme Skrift-stedet i sin bok: Visst skal jorden bli ny. s,197-198,
hvor det står: «Joh 14,11 ff. har et skriftavsnitt som ikke minst har
vært årsak til den misforståelse at himmelen skulle være Guds barns
evige hjem. Jesus sier her at han går bort for å gjøre i stand rom for
sine disipler i sin «Fars hus». Når han har gjort i stand et sted for
dem, vil han komme tilbake for å ta dem til seg, for at de skal være
der han er.

Mange forstår umiddelbart «min Fars hus» som Guds himmel-
bolig. Men hvis dette ordet er å forstå om himmelen, så vil det
kollidere med Bibelens tale ellers om Guds hus. Og det kolliderer
med hele intensjonen i JohannesevangeUet. Er det noe som er klart
i dette evangeliet, så er det at det fra ende til annen forkynner at
Jesus er verdens frelser. 4,42. Jesus er kommet for å gi verden liv.
6,51. Jesus er verdens lys. 8,12. Han driver mørket ut av verden.
12,47. Han skal kaste denne verdens fyrste ut. 12,31. Han er Men-
neskesønnen som er kommet, ikke for å dømme verden, men for at
verden skal bli frelst. (Slik vi har sett Menneskesønnen er bestemt
til hos Daniel. Dan.7,14-17.)

Begrepet «min Fars hus» forekommer også i Joh.2,16: «Gjør
ikke min Fars hus til en markedsplass!» Og i Luk.2,49: «Skjønte
dere ikke at jeg måtte være i min Fars hus?»

Med «min Fars hus» mener Jesus DET FRELSESHUS SOM
GUD BYGGER OPP I VERDEN. Sverre Aalen sier at dette sted
forståes best ut fra 1. Krøn. 17,14: «Jeg vil for alltid sette ham over
MITT HUS og MITT RIKE, hans trone skal stå støtt til evig tid.»
Det er ikke tenkt på himmelen, sier ham, men på det Guds hus som
Gud ved sin nye David (Kristus) bygger opp i verden.

Jesus sier at han «går bort» for å gjøre i stand rom for oss. Det
gjør han ved Å GÅ BORT I DØDEN PÅ KORSET. Ved sin soning
åpner han adgang til dette frelseshus. Deretter heter det: «JEG VIL
KOMME TILBAKE og ta dere til meg, så dere skal være der jeg
er.» Joh. 14,3. Ved sin gjenkomst skal han altså ta oss inn i farshuset
som har mange rom. Det er ikke himmelen Jesus taler om, men
Guds rikes bolig. Den fullendes når Jesus kommer...»

Jeg er ENIG MED Erling Utnem i at begrepet «min Faders hus»
ikke betyr himmelen. Himmelen er aldri beskrevet i Bibelen med
dette uttrykket. «Min Faders hus» er en BESKRIVELSE AV
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ISRAEL I 1000 ÅRS-RIKET. Det er det samme uttrykket som
«MIN FADERS RIKE.» (Mat.13,43.)

Dette uttrykket er også brukt i Johannes 8,35, og der kommer
det tydelig fram at det huset, som det her er snakk om, ikke er
himmelen, men derimot ISRAEL. «Men trælen blir ikke i huset
(Israel) i tidsalderen. Sønnen blir der i tidsalderen. Får da Sønnen
frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Joh.8,35-36.)

Vi finner igjen det som er skrevet i Johannes 14, 1-6 i Markus
13, 33-37, hvor det star: «Ta dere i vare, våk og be! For dere vet
ikke når tiden er (for Jesu gjenkomst). Likesom en mann (Jesus)
som drog utenlands (til himmelen) og forlot sitt hus (Israel) og
overgav sine tjenere styret, enhver sin gjeming, og bød dørvokteren
at han skulle våke, således skal dere våke, for dere vet ikke når
HUSETS HERRE KOMMER (Jesu gjenkomst til Israel), enten det
blir om aftenen eller ved midnatt eller ved hanegal eller om
morgenen, for at han ikke skal finne dere sovende, når han kommer
plutselig: Men det sier jeg til dere. Det sier jeg til alle: Våk!»

Vi må ikke blande sammen uttrykket «min Faders hus», som er
det samme som «min Faders rike», med uttrykket «det nye
Jerusalem» eller «den hellige stad», «for han ventet på den stad
som har de faste grunnvoller, og som Gud er skaper og byggmester
til.»(Hebr.ll,10.)

«Og jeg såg den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av
himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin
mann.» (Åp.21,2.)

John F. Walvoord mener i sin bok: Prophecy. s,109, at Johannes
14,1-6 er en beskrivelse av den kristne menighets bortrykkelse, men
at apostlene tolket utsagnet på Jesu gjenkomst til Israel. Jeg siterer
fra boka: «Dette løftet var den første hentydningen til bortrykkelsen,
og på grunn av at det ikke er nevnt andre steder i Det gamle
Testamente, var opplysningene helt ny for disiplene. De ventet
fremdeles at Kristus skulle etablere et jordisk kongedømme i deres
levetid og deretter berge nasjonen Israel fra deres forfølgere og gi
hver av disiplene en framtredende rolle i dommem av (og styret
over) de 12 stammene (Mat. 19,28-30.)

De hadde ikke til fiille forstått Jesu utsagn, som avslørte at han
ville returnere til himmelen og senere komme til jorden igjen. Da
ville han opprette sitt kongedømme. I den grad disiplehe forstod at
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Kristus ville komme tilbake en andre gang, trodde de at oppfyllelsen
av dette nye løftet å «ta dere til meg», var en del av løftet om å
komme tilbake til jorden en andre gang.»

John F. Walvoord gir her uttrykk for en MELLOMSTILLING når
det gjelder tolkningen av Johannes 14,1-6. Han mener at Jesus snakket
om menighetens bortrykkelse, mens disiplene oppfattet dette som Jesu
gjenkomst til jorden. Jeg for min del tror at Jesus her snakket om
sin gjenkomst til Israel, og at disiplene forstod ham på en rett måte.

Vi skal i det følgende gi en oversikt over hva ordet «hus» betyr
i Bibelen:

1.) Det betyr HUS. «Og da Jesus kom inn i Peters hus, så han
at hans svigermor lå til sengs og hadde feber.» (Mat.8,14.)

2.) Det betyr FAMILIE, «han var en from mann og fryktet Gud
med hele sitt hus og gav mange almisser til folket og bad alltid til
Gud.» (Ap.gj.10,2.)

3.) Det betyr SLEKT. «Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken,
du og hele ditt hus! For jeg har funnet at du er rettferdig for mitt
åsyn i denne slekt.» (1 .Mos.7,1.)

«Men også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea,
til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus
og ætt.» (Luk.2,4.)

4.) Det betyr TEMPLET I JERUSALEM. «Han skal bygge et
hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone i tidsalderen.»
(2.Sam.7,13.)

«og han sa til dem: Det er skrevet: Mitt hus skal kalles et
bedehus. Men dere gjør det til en røverhule.» (Mat.21,13.)

5.) Det betyr LEGEME, «for vi vet at om vårt legemes jordiske
hus nedbtytes, så har vi en bygning (herlighets-legemet), et hus som
ikke er gjort med hender, tidsalderlig i hinunelen.» (2.Kor.5,l.)

6.) Det betyr ISRAEL, «en tenner heller ikke et lys og setter
det under en skjeppe, men i staken, så det skinner for alle i huset (i
Israel.)» (Mat.5,15.)

«Sanune dag gikk Jesus ut av huset (det jødiske huset) og satte
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seg ved sjøen (som er et bilde på hedningene).» (Mat. 13,1.)

7.) Det betyr FOLKET I ISRAEL eller HELE DEN JØDISKE
NASJONEN. «Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har

gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere
korsfestet.» (Ap.Gj.2,36.)

8.) Det betyr ISRAEL I 1000 ÅRS-RIKET. «Så gikk da disse
tjeneme ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både onde
og gode, og BRYLLUPS-HUSET BLE FULLT AV GJESTER.»
(Mat.22,10.)

«Da sa herren til tjeneme: Gå ut på veiene og ved gjerdene (til
hedningene) og nød dem å komme inn, for at MITT HUS (Israel i
1000 års-riket) kan bli fullt!» (Luk. 14,23.)

«Men trælen blir ikke I HUSET (i Israel) i tidsalderen.Sønnen
blir der i tidsalderen.» (Joh.8,35.)

«I MIN FADERS HUS (det jødiske huset) er det mange rom.»
(Joh. 14,1.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at Illustrert Bibelleksikon
nr.9. s,123 tolker uttrykket «min Faders hus» på menigheten og
ikke på himmelen.)

9.) Det betyr DEN KRISTNE MENIGHET. «For det er nå tiden
da dommen skal begynne med Guds hus (menigheten), men
begynner den med oss, hva blir da enden for dem som ikke vil tro
Guds evangelium?» (l.Pet.4,17.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor er ikke Johannes 14,1-6 en beskrivelse av den
kristne menighets bortrykkelse?

2.) Hva beskriver dette Skrift-stedet?
3.) Hva mener Erling Utnem om tolkningen av dette Skrift-stedet?
4.) Hva mener Sevrre Aalen om tolkningen av dette Skrift-stedet?
5.) Hva mener John F. Walvoord om tolkningen av dette Skrift

stedet?

6.) Hvordan tolker Illustrert Bibelleksikon Johannes 14,2?
7.) Hvilke 9 forskjellige betydninger har ordet «hus» i Bibelen?
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EN BESKRIVELSE AV

/. TESSALONIKERBREVET

4,13-18, 5,1-3, 4-7 og 8-10.

Før vi beskriver selve innholdet i disse Bibel-versene, skal vi
skissere en del av bakgrunnen for at Paulus skrev dette brevet til
menigheten i Tessalonika. Det var det første brevet som han skrev.

Da han besøkte denne menigheten, som han grunnla sammen med
Silas, hadde han undervist dem om FORSKJELLEN PÅ den kristne
menighets bortrykkelse og Herrens dag, som er Guds dom over verden.

Denne menigheten levde i en sterk forventning av Jesu komme,
og da noen i menigheten døde, uten at Jesus hadde kommet tilbake
og hentet sine, var de blitt usikre på følgende to forhold:

a) Hvorvidt de avdøde troende skulle være med i den kristne
menighets bortrykkelse.

b) Det innbyrdes tidsforholdet mellom menighetens
bortrykkelse og Herrens dag, som er Herrens komme til
dom.

«Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være UVITENDE OM DE
HENSOVEDE, for at dere ikke skal sørge som de andre, som ikke har
håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal og Gud ved
Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi dere med
et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer,
skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede, for HERREN
SELV skal komme ned fra himmelen (ned i lufthimmelen) med et
BYDENDE ROP, med OVERENGELS RØST og med GUDS
BASUN, og de døde i Kristus skal først oppstå, deretter skal vi som
lever, som blir tilbake, SAMMEN MED DEM rykkes i skyer opp i
luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. TRØST
DAHVEBL\NDRE MED DISSE ORD!» (l.Tess.4,13-18.)
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Vi skal i det følgende gjennomgå det viktigste av innholdet i
dette Skrift-stedet:

1.) I versene 13-16 forteller Paulus om de troende dødes forhold
til bortrykkelsen.

a) Han vil ikke at tessalonikeme skal være UVITENDE om
de døde troende, for at de ikke skal sørge over dem.

b) Gud skal ved Jesus føre de døde troende sammen med ham.
(V.14.)

c) De som lever, når Jesus konuner tilbake, skal ikke komme
i forveien for de hensovede. (v. 15.)

d) Jesus selv skal komme ned i lufthimmelen med et B YDENE
ROP, med OVERENGELS RØST og med GUDS BASUN,
og DE DØDE I KRISTUS SKAL FØRST OPPSTÅ, (v. 16.)

2.) Versene 17-18 beskriver hva som skal skje med de levende
troende i forbindelse med bortrykkelsen.

a) Vi som lever skal sammen med de døde troende bli rykket
opp i luften for å møte Jesus. Deretter skal vi for alltid være
sammen med Jesus. (v. 17.)

b) Vi skal TRØSTE HVERANDRE MED DISSE ORD OM
BORTRYKKELSEN.

I.TESS 4,18 AVSLUTTER MENIGHETENS TID, og det som
beskrives i 5,1-3 ANGÅR DET SOM SKAL SKJE I FORBIND
ELSE MED HERRENS DAG.

«Men om tidene (gr. kronon, som betyr «løpende tid») og
stundene (gr. kairon), som betyr «tidspunktene»), brødre,
TRENGER DERE IKKE TIL AT NOEN SKRIVER TIL DERE,
FOR DERE VET JO SELV GODT AT HERRENS DAG KOMMER
SOM EN TYV OM NATTEN. Når de (verdensmenneskene) sier:
FRED og INGEN FARE! da kommer en brå undergang over dem,
likesom veer over den frutsommelige, og de skal ingenlunde
unnfly.» (l.Tess.5,1-3.)

I vers 1-2 gjennomgår Paulus det INNBYRDES TIDSFOR
HOLDET mellom bortrykkelsen og Herrens dag. Når Paulus skriver
til menigheten at det ikke er behov at han skriver til dem om
«tidene», som betyr «tidsperiodene» og «stundene», som betyr
«tidspunktene», så betyr dette at menigheten hadde GODE
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KUNNSKAPER OM AT MENIGHETENS BORTRYKKELSE
SKULLE KOMME FØR HERRENS DAG.

Dette betyr videre at umiddelbart etter menighetens bortrykkelse,
begynner Herrens dag. Den skal komme som en tyv over de vantroe.

I vers 3 får vi en beskrivelse av den dommen som vil ramme de
vatroe i trengselstiden. De tror at Antikrist kan greie å skape varig
fred i verden, men det stemmer ikke, for hele trengselstiden vil
være en tid med uro, krig og blodsutgydelse.

I l.Tess. 5,4-7 får vi en sammenligning mellom de som tilhører
menigheten og de vantroe. «Men dere, brødre, er IKKE I
MØRKRET, så dagen (Herrens dag) skulle komme over dere som
en tyv, for dere er alle LYSETS BARN og DAGENS BARN, vi
hører IKKE NATTEN eller MØRKRET TIL. La oss derfor ikke
sove som de andre, men la oss våke og være edrue! De som sover,
sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, er drukne om
natten.

Vi skal i det følgende referere det som blir sagt om den kristne
menighets situasjon i forhold til Herrens dag.

a) De troende er IKKE I MØRKET, slik at Herrens dag skal
komme over dem som en tyv. (v.4.)

b) De er LYSETS og DAGENS BARN. De hører ikke natten
eller mørket til, som er bilder på Herrens dag. (v.5.)

c) De som hører dagen og lyset til, som er bilder på
bortrykkelsen, skal ikke sove, men våke, be, og være edrue.

I l.Tess. 5,8-10 får vi en beskrivelse av den kristne menighet.
a) Den skal være «iklædd troens og kjærlighetens brynje og

med håpet om frelse som hjelm.» (v.8.)
b) Gud har ikke bestemt at den kristne menighet skal inn i

Herrens dag, som er det samme som Guds vrede, men han
har bestemt at menigheten skal vinne frelse ved Jesus
Messias, (v.9.)

c) Jesus døde for den kristne menighet. Enten vi våker eller
sover, skal vi leve sammen med ham. (v. 10.)

Når vi sammenligner l.Tess. 4,13-18 og l.Tess. 5,1-3, ser vi at
det er følgende forskjeller på disse Skrift-stedene:

a) Det første Skrift-stedet beskriver den FORRETTEN som
de troende døde har foran de levende troende i forbindelse
med bortrykkelsen. De troende døde i Messias skal oppstå
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før de levende troende, og sammen skal de rykkes opp i
skyer for å møte Jesus.

b) Det første Skrift-stedet beskriver den kristne menighets
bortrykkelse, men det siste beskriver Herrens dag, som
avløser bortrykkelsen og hører med til Herrens vrede.

c) Det siste Skrift-stedet gir en skildring av Herrens dag og
den dommen som skal ramme de vantroe, som har tatt sin
tilflukt til Antikrist.

Bortrykkelsen blir sanunenlignet med DAGEN, mens Herrens
dag blir sammenlignet med NATTEN og MØRKRET. De troende
skal ikke inn i Guds vrede, som er hele trengselstiden på 7 år, men
de skal vinne frelsen og få del i bortrykkelsen.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor skrev Paulus l.Tessalonikerbrevet?
2.) Hvilke to forhold hadde denne menigheten blitt usikker på?
3.) Gi en beskrivelse av innholdet i l.Tess.4,13-18.
4.) Hva det riktige forholdet mellom de avdøde troende og de

levende troende?

5.) Gi en beskrivelse av 1 .Tess.5,1 -3.
6.) Hvilken dag det som avløser den kristne menighets

bortrykkelse?
7.) Gi en beskrivelse av l.Tess.5,4-7.
8.) Gi en beskrivelse av 1 .Tess.5,8-10?
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EN BESKRIVELSE AV

2.TESSAL0NIKERBREVET 1,4-10.

Mens det første brevet til Tessalonikerne først og fremst
behandler Jesu komme for menigheten, så behandler det andre
brevet i større grad Jesu komme til verden- altså det som ligger i
begrepet «Herrens dag».

må skille mellom de to begrepene: «Jesu Kristi dag» og
«Herrens dag». Det første angår Jesu komme for den kristne
menighet, mens det andre angår Jesu komme til dom for Israel og
for verden.» (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Uttrykk
som angår Jesu komme for den kristne menighet.)

Vi skal i det følgende gjengi dette Skrift-stedet, og senere skal
vi se på EN VANSKELIGHET som kan oppstå i forståelsen av
det. «så vi selv roser oss av dere i Guds menigheter for deres
tålmodighet og tro under deres forfølgelser og trengsler som dere
holder ut- et varsel om Guds rettferdige dom- for at dere skal finnes
verdige til Guds rike, det som dere også lider for, så sant det er
rettferdig for Gud å gi dem som trenger (forfølger) dere, trengsel
til vederlag, men dere som trenges (blir forfulgt), ro sammen med
oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts
engler, med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner
Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium,
de som skal lide straff, en tidsalderlig fortapelse (de får ikke del i
den konunende tidsalderen) bort fra Herrens åsyn og fra hans makts
herlighet, når han kommer på hin dag, for å vise seg herlig i (i
blant) sine hellige og bli hyllet i (i blant) alle de troende- for trodd
ble vårt budskap.» (2.Tess. 1,4-10.)

Dette Skrift-stedet beskriver Jesu komme til dom for verden.
Han skal da dømme de som har forfulgt menigheten i Tessalonikia
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(og de som har forfulgt Guds folk.)
Et problem i denne teksten kan være det forholdet at det kan se

ut som om at dommen over de som har forfulgt menigheten og
forløsningen av menigheten, skal skje på det samme tidspunktet-
altså ved Jesu gjenkomst til dom. Dette er ikke en riktig tolkning.

Den troende menighet skal få sin forløsning ved den kristne
menighets bortrykkelse, men i og med at denne teksten skildrer det
som skal skje med forfølgerne av menigheten ved Herrens
gjenkomst, blir det også beskrevet hva som skal skje med
menigheten ved Jesu gjenkomst.

a) Den skal ha ro sarmnen med alle de andre troende av
menigheten, (v.7.)

b) Jesus skal vise seg herlig i (i blant) sine hellige, og han skal
bli hyllet i (i blant) sine hellige, (v. 10).

Spørsmål og oppgaver:

1.) Hva skildrer l.Tessalonikerbrevet først og fremst?
2.) Hva skildrer 2.Tessalonikerbrevet først og fremst?
3.) Hvilket problem kan oppstå angående 2.Tess. 1,4-10?
4.) Hva skal skje med menigheten ved Jesu gjenkomst?
5.) Hva skal skje med de vantroe?
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EN BESRIVELSE AV

2. TESSALONIKERBREVET 2,1-12.

Bakgrunnen for at Paulus skrev dette brevet var det forholdet
at det hadde kommet vranglærere til menigheten og fortalt dem
følgende:

a) Jesus hadde allerede kommet og hentet sin menighet, uten
at de troende i Tessaloniki hadde blitt med i bortrykkelsen.

b) Menigheten var gått inn i Herrens dag, som er Guds straff
over verden.

Det er også mulighet for at det forelå et FALSKT BREV, som
utgav seg for å være fra Paulus, som gav uttrykket for disse
synspunktene. Paulus måtte derfor skrive et nytt brev til denne
menigheten, der han beroliget de troende med at ANTIKRIST
MÅTTE BLI ÅPENBART, FØR HERRENS DAG KUNNE
KOMME, (og Antikrist var ennå ikke kommet.)

Vi skal i det følgende referere dette Skrift-stedet: «Vi ber dere,
brødre, vedkommende VÅR HERRE JESU Kristi KOMME og
VÅR SAMLING MED HAM, at dere ikke så snart må la dere drive
fra vett eller sans eUer la dere skremme, hverken ved noen ÅND,
eller ved noen TALE eller ved noe BREV, likesom det SKULLE
VÆRE FRA OSS, som om HERRENS DAG STOD FOR DØREN.
La ingen dåre (narre, bedra) dere på noen måte! for først (før
Herrens dag) må FRAFALLET (eller BORTRYKKELSEN) (gr.he
apostasia) komme og syndens menneske (Antikrist) åpenbares,
fortapelsens sønn, 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. Minnes dere ikke at
jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? Og nå vet dere DET
(Det Hellige Ånd) som holder igjen, så han (Antikrist) først skal
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åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom,
bare at HAN (Den Hellige Ånd) som nå holder igjen, blir tatt bort
(trer til side, forsvinner, ikke lenger står i veien, går ut av midten),
og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal
fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved ÅPH*^BARELSEN
AV SITT KOMME. Og hans komme skjer etter Satans kraftige
virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under og med all
urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt, fordi de ikke
tok imot kjærlighet til sanheten, så de kunne bli frelst. Og derfor
sender Gud dem KRAFTIG VILLFARELSE, så de tror løgnen, for
at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men har hatt
velbehag i urettferdigheten.» (2.Tess.2,l-12.)

Vi skal i det følgende gjengi det viktigste av innholdet i dette
Skrift-avsnittet:

1.) I vers 1 omtales Jesu komme for den kristne menighet.

2.) I vers 2 er «Herrens dag» omtalt. Det er forskjell på disse to
dagene eller disse to hendelsene. I det første tilfellet kommer Jesu
ned i lufthimmelen og henter den kristne menighet til seg. I det
andre tilfellet kommer Herrens straff over jorden. HERRENS DAG
BEGYNNER UMIDDELBART ETTER DEN KRISTNE
MENIGHETS BORTRYKKELSE og NÅR SUT HØYDEPUNKT
VED JESU GJENKOMST TIL SLAGET VED HARMAGEDDON,
hvor han fullstendig skal utrydde sine fiender og opprette riket for
Israel.

3.) I vers 3 omtales to ting som må skje før Herrens dag
kommer, og det er:

a) Frafallet eller bortrykkelsen må skje. Vi gjør oppmerksom
på at det greske ordet «he apostasia», kan bety både
«FRAFALLET» og «AVGANGEN» eller «BORT
GANGEN». Dette er det samme som BORTRYKKELSEN.
Det er mer naturlig ut ifra hovedproblematikken i dette
Skrift-stedet at vi oversetter det greske uttrykket (he
apostasia) med BORTRYKKELSEN enn med
FRAFALLET.

b) Antikristen må bli åpenbart. Dette betyr at han blir åpenbart,
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slik at menneskene kan se at han er Satans Antikrist.
(I parantes gjør vi oppmerksom på at frafallet kun kan skje

innefor KRISTENHETEN og DEN KRISTNE MENIGHET. Dette
betyr at Antikristen framtrer innenfor den såkalte kristne verden.)

4.) Versene 4-8 omhandler Antikristen og det som holder igjen
for hans komme og framtreden. Ut ifra grammatikalske forhold i
teksten er det BEVIST at det er DEN HELLIGE ÅND, SOM ER I
DEN KRISTNE MENIGHET, SOM HOLDER IGJEN FOR
ANTIKRISTEN. Når den kristne menigheten rykkes bort, så trer
den Hellige Ånd til side, slik at både Antikrist og skjøgekirken kan
komme til sin rett i verden. Den Hellige Ånd blir IKKE TATT BORT
FRA VERDEN, men han kan ikke være til stede i skjøgekirken.
Han er derimot hos hver enkelt troende.

Det som holder igjen, blir både beskrevet med intetkjønn
spronomenet «DET» og med hankjønnspronomenet «HAN». Ordet
«ånd» er på ffesk «pneuma». Det er et ord i intetkjønn. I og med at
Den Hellige Ånd er Gud, er han også beskrevet som «han».

Det har vært mange vurderinger opp igjennom tolkningshistorien
om HVEM eller HVA det er som holder igjen for Antikristen. Vi
skal nevne de fleste av disse vurderingene:

a) De fleste kirkefedrene mente at det var DEN ROMERSKE
STAT, som holdt igjen for Antikristen.

b) Theodoret mente at det var DEN HEDENSKE
GUDSTJENESTEN.

c) J.RLange mente at det var DEN MORALSKE ÅND I
STATENS LIV.

d) Bullinger mente at det var SATAN SOM HOLDT FAST
PÅ SIN STILLING I HIMMELEN og føst måtte kastes ut.

e) Augustin sa følgende om dette: «Tessalonikeme har visst
det. «Dere vet det.» 2.Tess.2,6. JEG VET DET SLETT
IKKE, men jeg vil ikke fortie andres oppfatninger.

f) Calvin mente at det var FORKYNNELSEN AV
EVANGELIET og DEN HELLIGE ÅND.

g) Andre har ment at det kan være KIRKEN.
h) Warfield mente at det var DEN JØDISKE STATEN, som

holdt igjen for Antikristen.
i) Han mente også at det kunne være JAKOB, Jesu bror.
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j) Andre har vært av den oppfatning at det kunne være
SENECA, som holdt igjen for keiser Nero, som skulle
komme igjen som Antikristen.

5.) Versene 9-12 beskriver det forholdet at at Antikristens
komme skjer som et resutat av SATANS KRAFTIGE
VIRKSOMHET med falske under og tegn. De som går fortapt, blir
forført av disse tegnene. Dette gjør også at SANNHETEN BLIR
SKJULT FOR DEM. De skal bli dømt fordi de ikke tok imot
KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN, men hadde VELBEHAG I
URETTFERDIGHETEN.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva var bakrunnen for at Paulus skrev 2. Tessaloniker
brevet?

2.) Gi en beskrivelse av innholdet i l.Tess. 2,1-12.
3.) Hva er forskjellen på vår samling med Jesus og Herrens

dag?
4.) Med hvilke to forskjellige ord kan vi oversette det greske

uttrykket «he apostasia»?
5.) Hva er den mest sannsynlige oversettelsen?
6.) Hva er det som holder igjen for Antikristen?
7.) Hvordan kan vi vite at det er Den Hellige Ånd som holder

igjen?
8.) Hvilke forskjellige oppfatninger har det vært om hva eller

hvem det er, som holder igjen for Antikristen?
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EN BESKRIVELSE AV

1. KORINTIERBREVET 15,50-51.

«Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod ikke skal arve Guds
rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. Se, jeg sier
dere en HEMMELIGHET (gnmysterion): Vi skal ikke alle hensove,
men vi skal alle forvandles, i et nå, i et øyeblikk (gr.en atomo, som
betyr «i et udelehg øyeblikk», ved den siste basun. For basunen
skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal
forvandles.» (l.Kor. 15,50-51.)

Den kristne menighets bortrykkelse var en hemmelighet (gr.
mysterion» helt inntil Paulus fikk åpenbart det av Herren. En
hemmelighet betyr to ting i Bibelen, og det er:

a) Det er en frelsesbegivenhet eller en ffelsessannhet som ikke
er blitt åpenbart på et tidligere tidspunkt. Til tross for at
den er blitt åpenbart, kan den likevel inneholde åndelige
realiteter som vi ikke forstår fullt ut.

b) For en vantro vil alle Guds frelsessannheter forbli
hemmeligheter, dersom han da ikke omvender seg og
kommer til tro på Jesus.

c) En hemmelighet kan også være en frelsessannhet som er
kommet bort i den offisielle jødedommen og i dens
fortolkning av Bibelen. Denne ffelsessannheten kan være
beskrevet i Tenach. (Se kapitlene om de 11 ny-testamentlige
hemmelighetene.)

Dette var en av de første nytestamentlige hemmelighetene som
Paulus fikk åpenbart av Gud, og han beskrev forholdet mellom Jesu
komme for menigheten (Jesu Kristi dag) og Herrens dag i de to
brevene til tessalonikeme.

Den kristne menighets bortrykkelse skal skje meget hurtig. Den
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skal skje i løpet av et «udelelig øyeblikk» d.v.s. i løpet av en meget
liten tid. For de vantroe kommer denne begivenheten helt
overraskende, men for oss som tror, kommer den ikke overraskende,
for vi skal til enhver tid leve i forventningen av Jesu komme for
den kristne menighet. Vi skal trøste hverandre med de ordene: At
Jesus kan komme når som helst for å hente de troende.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilket ord er brukt på gresk for «hemmelighet»?
2.) Hvilke forskjellige definisjoner har vi på ordet «hemme

lighet»?
3.) Hva går hemmeligheten om den kristne menighets

bortrykkelse ut på?
4.) Hvor hurtig skal denne begivenheten finne sted?
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DE FØRSTE KRISTNE VENTET PÅ
JESU SNARUGE GJENKOMST.

Det er blitt hevdet at læren om at den kristne menighet skal bli
bortrykket før trengselstiden, er en lære som først ble etablert på
1830-tallet i England, og at den er blitt utarbeidet av J.N.Darby og
Plymoth-brødrene etter at en 15 års gammel jente, Margaret Mc
Donald hadde hatt et syn om dette. Dette er ikke riktig av tre grunner:

a) For det første lærer N.T. det med tydelig klarhet. Det sies
rett ut en rekke steder at GUD SKAL FRI DE TROENDE
FRA DEN KOMMENDE VREDE, som er hele trengsels
tiden på 7 år. (Se l.Tess. 1,10, l.Tess. 4,14-18,2.Tess. 2,1-
2 og Ap.3,10.)

b) For det andre har vi en rekke utsagn fra en del lærde personer
som levde i de første århundredene etter Messias, at Jesus skulle
komme tilbake og hente den kristne menighet FØR TIDEN
FOR GUDS VREDE. De levde i en STADIG FORVENTNING
av at Jesus skulle komme tilbake i deres tid.

c) For det tredje skulle Jesus komme tilbake for å hente den
kristne menighet FØR ANTIKRISTS GJENKOMST.

Antikrists navn VAR KJENT av de første troende.
De første troende VISSTE AT ANTIKRIST HADDE LEVD I

VERDEN PÅ ET TIDLIGERE TIDSPUNKT, men på grunn av at
Johannes ikke hadde nevnt hans navn i Åpenberingsboka, og på
grunn av stor risiko for forfølgelse ville de heller ikke røpe det i
sine Skrifter. Ireneus skrev i sin bok: Mot Vranglærerne: «Vi vil
imidlertid ikke pådra oss risikoen ved å uttale positivt navnet til
Antikrist, for dersom det var nødvendig at hans navn skulle bli
åpenbart nøyaktig på nåværende tid, så ville det ha blitt bekjentgjort
av ham (Johannes), som fikk den apokalyptiske visjonen. For den
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ble åpenbart for ikke så svært lenge siden, men nesten i våre dager,
mot slutten av Domitians regjeringsperiode.»

Jesus gjenkomst skulle skje MELLOM HANS HIMMELFART
pg ANTIKRISTENS FRAMTREDEN i endens tid. I og med at
både Jesus og Antikristen hadde åpenbart seg en gang allerede, var
det naturlig at de første troende ventet Antikristens framtreden og
Jesu gjenkomst om ikke så lang tid.

Vi skal i det følgende sette opp en oversikt over personer og
Skrifter som har hevdet disse synspunktene:

1.) For det første har vi CLEMENC AV ROMA, som var
medarbeider av Paulus. Han levde fra 30-100 etter Messias. Han

skrev Det første brevet til korintieme (ca. år 95.) at JESUS VILLE
KOMME SNART og PLUTSELIG og HENTE DE TROENDE TIL
HIMMELEN.

I dette brevet kritiserte han de som ikke trodde på Jesu gjenkomst
på grunn av den lange ventetiden fra Jesu oppstandelse. I kapittel
23 skrev han følgende: «Elendig er de som har et dobbelt sinn og
et dobbelt hjerte, som sier: Disse tingene har vi hørt til og med i
våre fedres tid, men, se vi har blitt gamle, og ingen av dem har
skjedd for oss. Dere tosker... SNART og PLUTSELIG SKAL HANS
VnJE BLI FULLBYRDET, som også Skriften sier: «HURTIG VIL
HAN KOMME, og han skal ikke vente», og «Herren skal plutselig
komme til sitt tempel. Dette gjelder også Den Hellige, som dere
venter.»

I Det andre brevet til korintieme skrev han: «Derfor skal vi gjøre
det som er rett overfor Gud, for at vi skal få gå inn i hans
kongedømme, og vi skal motta løftene, som hverken øyet har sett,
eller øret har hørt, eller har oppkommet i noe menneskers hjerte.
Derfor la oss til enhver tid vente på Guds kongedømme i kjærlighet
og rettferdighet, fordi vi vet ikke dagen for Herrens komme.»

I disse utsagnene blir det sagt følgende:
a) En del mennesker hadde mistet troen på Jesu gjenkomst på

gmnn av at det hadde gått en tid siden hans oppstandelse.
b) Han kaller disse mennesker, som har et dobbelt sinn og

hjerte, for tosker.
c) Snart og plutselig skal Guds vilje bli fullbyrdet, og da skal

Jesus komme tilbake.

d) Han skal ikke la vente på seg, men det skal skje snart.
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e) Ingen kjenner dagen for Jesu gjenkomst.

2.) For det andre har vi BARNABAS BREV. Det ble skrevet
ca. år 100 etter Messias. Han skrev at MENIGHETEN LEVDE I

DE SISTE DAGER, og AT DAGEN VAR NÆR FOR OPP
STANDELSEN AV DE TROENDE OG JESU KOMME.

Han skrev i kapittel 4: «Vi gir alvorlig akt på DE SISTE
DAGER, for den hele tid av deres tro vil ikke være til nytte for
dere, uten at vi nå i den onde tid også motstår en mengde farer,
som det sømmer seg for Guds barn.»

Han avsluttet kapittel 20 med disse ordene: «Som en forklaring
på dette vil det bli en oppstandelse... For dagen er nær, da alle ting
skal forsvinne sammen med den onde. HERREN ER NÆR og
likeledes hans lønn.»

I dette utsagnet blir det sagt følgende:
a) De troende levde i de siste dager.
b) Det vil bli en oppstandelse av de troende.
c) Dagen er nær da alle ting skal forsvinne sammen med den

onde.

d) Herren er nær.
e) Herrens lønn er nær.

3.) For det tredje har vi DIDAKE, som er et gresk ord og betyr
«belæring». Den fulle tittelen på dette verket er: De 12 apostlers
lære. Det ble skrevet ca. 110 etter Messias. Den hevder at Jesu

gjenkomst KAN SKJE NÅR SOM HELST, AT DEN SKAL SKJE
FØR ANTIKRISTEN TRER FRAM, og AT EN SKAL VÆRE
REDE TIL ENHVER TID TIL Å MØTE JESUS.

I kapittel 16 står det følgende om dette: «Vær dere våkne for
deres liv! La ikke deres lamper være sluknet, VÆR REDE FOR
OPPBRUDD! For dere vet il±e timen når Herren kommer.

Samles ofte, søk det som er til gavn for deres sjeler. For hele
tiden av deres tro vil ikke være til gavn for dere, dersom dere ikke
er rede i den siste tiden (Jesu komme for menigheten)... DERETTER
skal han som forfører verden (Antikrist) stå fram som en sønn av
gud og skal gjøre under og tegn...

Og da skal sannhetens tegn komme til syne, først tegnet av en
åpning i himmelen, deretter tegnet av lyden av en trumpet og for
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det tredje en oppstandelse av de døde, men IKKE AV ALLE, som
det er blitt sagt. DERETTER (etter den kristne menighets
bortrykkelse) skal verden se Herren komme med himmelens skyer.»

I dette utdraget blir det sagt følgende:
a) De troende skal være rede til enhver tid og stund, for det er

ingen som vet helt eksakt når Jesus kommer tilbake.
b) Etter den siste tiden, som er et uttrykk for Jesu komme for

den kristne menighet, kommer Antikristen.
c) I forbindelse med menighetens bortrykkelse, skal der bli

en åpning i himmel, en lyd av en trumpet og en oppstandelse
av de døde.

d) Etter den kristne menighets bortrykkelse som skal skje før
Antikrists framtreden, skal hele verden se at Jesus kommer
tilbake (med de troende).

4.) For det ̂ erde har vi HERMAS HYRDEN, som ble skrevet
ca. 130 etter Messias. Han skrev at DE TROENDE SKAL BLI

BEFRIDD FRA DYRET SOM ER ET SYMBOL PÅ DEN STORE
TRENGSELEN. DERSOM DEN KRISTNE MENIGHET ER

VILLIG TIL Å RENSE SEG og LEVE I TRO, SKAL DEN
UNNSLIPPE DEN STORE TRENGSELSTIDEN.

Han skrev følgende om dette: «lik en brud som gikk fram fra
sitt brudekammer, kledd i kvitt. Jeg gjenkjente fra de forrige synene
at det var kirken.»

Jomfruen (kirken) forklarte videre at hun hadde unnsluppet
ødeleggelse fra dyret (den store trengselen) PÅ GRUNN AV GUDS
SPESIELLE UTFRIELSE. «Du har unnsluppet en stor trengsel på
grunn av at du har trodd og ved synet av et slikt stort dyr, har du
ikke tvilt. Gå derfor og erklær til Guds utvalgte (den kristne
menighet) hans mektige gjerninger og si til dem at dette dyret, er et
SYMBOL PÅ DEN STORE TRENGSELSTIDEN, som skal
konune. Derfor dersom du forbereder deg og vender deg i anger til
Herren med hele ditt hjerte, da skal vi være i stand til å UNNSLIPPE
DEN, dersom ditt hjerte er rent og uten klander... Nå vet du symbolet
med den store trengselstiden, som skal komme, men dersom du er
vilUg, SKAL DEN IKKE ANGÅ DEG.»

I dette utdraget blir det sagt følgende:
a) Kirken er å ligne med en jomfru, som var kledd i kvitt.
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b) Kirken skal unnslippe den store trengselsen, som blir lignet
med et dyr, på grunn av Guds spesielle utfrielse av
trengselstiden.

c) Dersom kirken renset seg og levde i tro, skulle ikke
trengselstiden angå den.

5.) For det femte har vi HIPPOLYTUS, som levde 170-236 etter
Messias. Han skrev i sitt verk: Avhandling om Kristus og Antikrist
at DE TROENDE SKAL VÆRE PÅ UTKIKK ETTER DET
VELSIGNEDE HÅP, SOM ER JESU GJENKOMST. Dette betyr
at JESUS KAN KOMME NÅR SOM HELST.

Han skrev i seksjon 66 følgende om dette: «Deretter skal vi som
lever og blir tilbake sammen med dem rykkes opp i skyer for å
møte Herren, og deretter skal vi for bestandig være sammen med
Herren.»

Han skrev videre at «vi skal være PÅ UTKIKK ETTER DET
VELSIGNEDE HÅP og TILSYNEKOMSTEN AV VÅR GUD og
FRELSER, som når han har oppreist (bortrykket) de hellige i blant
oss, vil han fryde seg sammen med dem og gi æren til Faderen.»

I dette utdraget blir det sagt følgende:
a) Den kristne menighets velsignede håp er Jesu komme for

den kristne menighet.
b) Når Jesus har oppreist de troende, vil han glede seg sammen

med dem i himmelen og gi Gud æren.

6.) For det sjette har vi CYPRIAN, som levde fra 200-258.1
sin Epistel 55, kapittel 7 skev han at Kristus skal BEFRI DE
TROENDE FRA ANTIKRISTS HERREDØMME og TRENG
SELSTID. DE TROENDE SKAL BU TATT HURTIG UT AV

VERDEN og BLI BEFRIDD FRA TRENGSLENE, SOM SNART
SKAL KOMME OVER VERDEN.

Han skrev følgende om dette: «La heller ikke noen av dere,
elskede brødre, bli så skremt av frykt for framtidige forfølgelser,
eUer framtreden av den truende Antikrist, slik at dere ikke blir funnet
utrustet for alle ting ved evangeliske formaninger og forskrifter og
ved himmelske advarsler. Antikrist kommer, men mer enn ham
kommer også Kristus. Fienden går omkring og raser, men med det
samme kommer Herren for å hevne våre lidelser og våre sår.
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Motstanderen er rasende og truende, men DER ER EN SOM KAN
BEFRI OSS FRA HANS HERREDØMME.»

Han skrev videre at «vi som har sett at forferdelige ting har
begynt, og vet at enda forferdeligere ting skal skje, må se på dette
som den største fordel, at vi skal FORLATE DETTE SÅ HURTIG
SOM MULIG. Gir dere ikke Gud æren, gratulerer dere ikke
hverandre, fordi dere blir TATT BORT VED EN TIDLIG AVGANG
og BEFRIDD FRA forlisene og ulykkene, som ER OVER
HENGENDE.»

I dette uttdraget blir det sagt følgende:
a) De troende skal ikke la seg skremme av Antikristen, som

kommer.

b) De skal være utrustet med all Bibel-kunnskap om dette.
c) Både Antikristen og Kristus kommer.
d) Når Antikristen kommer, kommer også Kristus, for å hevne

våre lidelser og sår.
e) Kristus skal befri oss fra Antikristens herredømme.
f) De troende skal forlate vanskelighetene i verden så hurtig

som mulig.
g) De troende skal bh tatt bort fra verden ved en tidlig avgang

(bortykkelse) og bli befridd fra de ulykkene som skal
komme.

7.) For det sjuende har vi VICTORINUS, som levde fra 240-
304 etter Messias. Han skrev i sin Kommentar til Apokalypsen. I
sin kommentar til kapittel 6 i Åpenbaringsboka hevdet han at DE
TROENDE SKAL BLI SPART FRA TRENGSELSTIDEN, og AT
DE SKAL BLI TATT UT AV DEN KOMMENDE DOM. DE

VANTROE MENNESKER SKAL DERIMOT BLI STRAFFET AV

GUDS VREDE.

Han skrev følgende om dette: «»0g himmelen vek bort, som en
bokrull som rulles sammen.» For himmelen, når den blir rullet
sammen, betyr at KIRKEN SKAL BLI TATT BORT. «Og hvert
fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted.» Fjell og øyer, som blir
flyttet fra sitt sted, betyr at i den siste forfølgelse blir alle mennesker
flyttet fra sitt sted. Det betyr at DE GODE VIL BLI FJERNET
FOR Å UNNGÅ FORFØLGELSEN.»

Han skrev videre i sin kommentar til kapittel 15: «Og jeg så et
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annet tegn i himmelen: 7 engler som hadde de 7 siste plager, for
med dem er Guds vrede fullendt». For Guds vrede slår bestandig
det hårdnakkede folket med 7 plager, og det er helt som det er sagt
i 3. Mosebok, og disse (menneskene) skal forbli (forbli i Guds vrede)
i den siste tiden, NÅR KIRKEN SKAL VÆRE GÅTT UT AV
MIDTEN (AV DEN KOMMENDE DOM eller FRA DISSE
MENNESKENE.)»
I dette utdraget blir det sagt følgende:
a) I den siste forfølgelsen vil de troende bli fjernet, for å unngå

forfølgelsen.
b) Guds vrede vil straffe de vantroe mennesker i den siste tiden.
c) De vantroe skal forbli i Guds vrede.
d) De troende derimot blir tatt ut av den konunende dom eller

ut fra de vantroe.

8.) For det åttende har vi LACTANTIUS KOMMENTAR til
Apokalypsen. Han levde i det andre århundrede etter Messias.

Han skrev at KIRKEN SKAL BU TATT BORT (OPP TIL
HIMMELEN), og AT ALLE KRISTNE SKAL BLI FLYTTET
FØR DEN STORE TRENGSELEN, FOR Å UNNGÅ FOR
FØLGELSEN (AV ANTIKRIST).

Han skrev følgende angående Åpenbaringen 6,14: «»0g
himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen,» det
betyr at KIRKEN SKAL BLI TATT BORT. «Og hvert fjell og øy
ble flyttet fra sitt sted». Fjell og øyer som blir flyttet fra sine
steder, betyr at i den siste forfølgelsen blir alle mennesker flyttet
fra sine steder. Det betyr at DE GODE VIL BLI FLYTTET FOR
Å UNNGÅ FORFØLGELSEN.»

I dette utsagnet blir det sagt følgende:
a) Kirken skal bli tatt bort d.v.s. opp til himmelen.
b) I den siste forfølgelsen mot de troende, som er den store

trengselen, blir alle kristne flyttet, for at de skal unngå
forfølgelsen (fra Antikrist.)

(Se mer om dette i Grant R. Jeffreys bok: Apokalypse. The
coming judgement of the nations, s.86-94. og Gerald B. Staritons
bok: Kept from the hour. s.220-226.)

Vi skal i det følgende summere det som disse første troende har
sagt og skrevet om Jesu komme for den kristne menighet:
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1.) Jesu komme for den kristne menighet kan skje når som helst.
Den var med andre ord immanent d.v.s. overhengende.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ingen kjenner den eksakte tiden for Jesu gjenkomst.

De troende skal leve i forventning og oppbrudd.

Etter den kristne menighets bortrykkelse, vil Jesus komme
tilbake (sammen med de troende.)

Etter menighetens bortrykkelse kommer Antikrist.

Jesu komme er menighetens velsignede håp.

De troende skal ikke la seg skremme av Antikristen, som
skal komme.

Messias skal befri de troende fra Antikristens herredømme

og de ulykkene som skal komme.

I de siste forfølgelsene vil de troende bli fjernet.

Guds vrede angår de vantroe.

De troende skal unnslippe trengselen, dersom de renser seg
og lever i tro.

De troende vil bli tatt bort fra Guds vrede.

De troende levde i de siste dager.

Herrens gjenkomst skulle skje både snart og plutselig.

Av det som vi har skrevet ovenfor viser det seg at både Bibelen
og de første troende hadde et PRETRIBULASJONISTISK SYN
angående Jesu komme for den kristne menighet.

Dessuten ventet de JESU SNARLIGE GJENKOMST. Den

kunne skje når som helst mellom Jesu himmelfart og Antikristens
framtreden. Det er derfor IKKE RIKTIG det som blir hevdet, at
det pretribulasjonistiske synet er et nytt syn og en ny vurdering,
som ble oppkonstruert ca. 1830 av J.N.Darby og Plymoth-brødrene
i England.

Sannheten er at dette er KIRKENS OPPRINNELIGE SYN, men
som så mange av de andre frelses-sannhetene gikk dette tapt i den
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kirkelige eksegese (fortolkning) og tradisjon under DE MØRKE
ÅRHUNDRENE fra 300 og fram til reformasjonen på 1500 tallet.

Fra reformasjonens tid av begynte de forskjellige kristne
trossannhetene igjen å komme fram i lyset, men reformasjonens
menn greide ikke å gjenoppdage den herlige trossannhet at Jesus
skal komme og hente den kristne menighet FØR TRENGS
ELSTIDEN. Hva som gjelder de eskatologiske problemstillingene,
så fulgte reformasjonen stort sett den romersk katolske kirkes
vranglære og fortolkning.

Spørsmål og oppgaver

1.) Hvorfor er det ikke riktig å hevde at læren om den kristne
menighets bortrykkelse er en ny lære, som ble oppkonstruert
ca. 1830?

2.) Hvem var Clemens av Roma, og hva mente han om Jesu
gjenkomst?

3.) Hva er Bamabas brev, og hva sier dette skriftet om Jesu
gjenkomst?

4.) Hva er Didake, og hva sier dette skriftet om Jesu gjenkomst?
5.) Hva er Hermas Hyrden, og hva sier dette skriftet om Jesu

gjenkomst?
6.) Hvem var Hippolytus, og hva mente han om Jesu

gjenkomst?
7.) Hvem var Cyprian, og hva mente han om Jesu gjenkomst?
8.) Hvem var Victorinus, og hva mente han om Jesu gjenkomst?
9.) Hvem var Lactantius, og hva mente han om Jesu gjenkomst?
10.) Hva er kirkens opprinnelige syn på Jesu komme for den

krisme menighet?
11.) Hvorfor forsvant de forskjellige trossannhetene fra kirken?
12.) Når begynte trossannhetene å komme til syne igjen i kirkens

historie?
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DE 11HEMMEUGHETENE1 DET NYE

TESTAMENTE.

Det er 11 store åndelige hemmeligheter i N.T. At det er
nytestamentlige hemmeligheter, betyr to ting:

a) DE ER IKKE ÅPENBART ITENACH.
b) NOEN AV DEM KAN VÆRE DELVIS ÅPENBART I

TENACH, men DE ER KOMMET BORT I JØDE
DOMMEN PÅ GRUNN AV GAL EKSEGESE. I begge
tilfellene HØRER DE IKKE MED TIL DET JØDISKE
TEOLOGISKE SYSTEMET.

Hva som gjelder hemmelighet nr. 1 og 2, så er de delvis åpenbart
i Tenach, men tiden for oppfyllelsen var ikke åpenbart. Hva som
gjelder hemmelighet nr. 6 og 7, så er de åpenbart i Tenach, men de
er kommet bort i jødedommens fortolkning.

Vi gjør også oppmerksom på at mange Bibel-tolkere mener at
vi har enda en nytestamentlig hemmelighet, og det er hemmeligheten
med den kristne menighet som Herrens brud. Jeg er ikke enig i
denne vurderingen, da jeg anser både bruden og hustruen som
jødiske frelsesforsamlinger. (Se kapitlene: Israel er Herrens brud
og hustru og Den jødiske bryllupsfesten peker på Jesu første og
andre komme.)

Selve ordet «hemmelighet» kommer av det greske ordet
«mysterion». Det er brukt 27 ganger i N.T.

Til tross for at disse hemmeligheter er blitt åpenbart i N.T., kan
det ennå ligge åndelige sammenhenger og forståelser i disse, som
vi ikke forstår fullt ut.

De forskjellige grupperinger mennesker står i følgende forhold
til disse 11 hemmelighetene:

a) Jødedommen forstår ikke de hemmeligheter som har med
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den kristne menighet å gjøre.
b) De troende i den kristne menighets periode forstår helt eller

delvis hemmelighetene. «Således akte dere oss som Kristi
tjenere og husholdere over GUDS HEMMELIGHETER.»
(1. Kor.4,1.)

c) De vantroe forstår ingen ting av Gud hemmeligheter. Guds
henuneligheter er skjult for dem. «Dog visdom taler vi blant
de fulkomne (troende), men en visdom som ikke tilhører
denne tidsalderen eller denne tidsalderens herrer, de som
forgår, men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, DEN
SKJULTE, som Gud fra tidsaldrene har forut bestemt til vår
herlighet.» (l.Kor.2,6-7.)

«Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blant dem
som går fortapt, i hvem denne tidsalderens gud han forblindet de
vantroes sinn (tanker), for at lyset fra evangeliet om Kristi herUghet,
han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem.» (2.Kor.4,3-4.)

Maktene eller mydighetene i himmelen kjente heller ikke til
hemmeligheten med den nye husholdningen (frelsesplanen) eller
tidsperioden, som er den kristne menighets tid. Den ble etterhvert gjort
kjent for dem ved menighetens forkynnelse av disse ting. «for at Guds
mangfoldige visdom nå VED MENIGHETEN skulle bli kunngjort for
maktene og myndighetene i himmelen (det kan både være gode og
onde åndsmakter), etter det forsett (plan, hensikt) fra tidsaldrene av,
som han fuUførte i Kristus Jesus, vår Herre.» (Ef.3,9-10.)

De fleste av de ny-testamentlige hemmelighetene ble åpenbart
av Paulus og de andre ny-testamentlige apostler og profeter. «Derfor
bøyer jeg min knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange, for deres skyld,
dere hedninger- om dere ellers har hørt om den husholdningen
(frelsesplan) med Guds nåde (den frie nåden), som er meg gitt for
dere, at HAN VED EN ÅPENBARING HAR KUNNGJORT MEG
HEMMELIGHETEN (om den kristne menighet), således som jeg
ovenfor har skrevet med få ord, hvorav dere, når dere leser det, kan
kjenne min innsikt i Kristi HEMMELIGHET, som i de forrige
slekter ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn, således som
den nå er åpenbart for hans hellige APOSTLER og PROFETER i
Ånden.» (Ef.3,1-5.)

«Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere
er de helliges medborgere og Guds husfolk. Dere som er bygget
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HEMMEUGHETEN MED JØDENES
ÅNDEUGE BUNDHETI DEN FRIE

NÅDES TIDSPERIODE.

Det var også forutsagt i Tenach at mange av jødene skulle
forkaste Guds lov og Guds ordninger, men det var ikkke åpenbart
noe om til hvilken tid dette skulle skje. Jødene skulle høre og høre
og ikke forstå. De skulle se og se, men ikke skjelne. «Da hørte jeg
Herrens røst: Hvem skal jeg sende og hvem skal gå for oss? Da sa
jeg (Messias): Se, her er jeg, send meg! Og han sa: Gå avsted og si
til dette folk: Hør og hør, men forstå ikke, og se og se, men skjønn
ikke! Gjør dette folks hjerte sløvt og gjør dets ører tunghørte og
klin dets øyne til, for at det ikke skal se med sine øyne (åndelige
øyne) og ikke høre med sine ører, og dets hjerte ikke forstå og
omvende seg, så det blir lægt.» (Es.6,8-10.)

Når Jesus talte i lignelser til folket, var dette uttrykk for GUDS
DOM over folket. De som ikke ville etterleve Guds ord, fikk høre
om det i lignelser. På den måten ble Guds ord enda vanskeligere å
forstå for jødene.

Dette er en åndelig lov i Guds rike, at den som ikke vil etterleve
Guds ord, for ham blir Guds ord enda vanskeligere å forstå. «Og
sett fram en lignelse for DEN GJENSTRIDIGE ÆTT og si: Så sier
Herren, Israels Gud: Sett gryten på, sett den på og øs vann i den!»
(Esek.24,3.)

«Jeg har talt til profetene, og jeg har latt dem se syner i mengde,
og gjennom profetene har jeg talt i lignelser.» (Hos. 12,11.)

Den åndelige forherdelsen og blindheten, som er kommet over
Israel, er heldigvis IKKE TOTAL. Den er DELVIS, og den skal
vare INNTIL DET FULLE TALL AV HEDNINGER ER
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KOMMET TIL TRO PÅ JESUS. Dette er hans åndelige legeme.
Etter at det er skjedd, skal levningen av jødene forstå at Jesus

fra Nasaret er deres Messias, og omvende seg til ham. «For jeg vil
ikke brødre at dere skal være uvitende om DENNE
HEMMELIGHET- for at dere ikke skal tykkes dere selv kloke- at
forherdelse DELVIS er kommet over Israel, inntil det fulle tall av
hedninger kommet inn, og således skal hele Israel bli frelst, som
skrevet er: Fra Sion skal REDNINGSMANNEN konune, han skal
bortrydde ugudelighet fra Jakob, og når jeg borttar deres synder,
da er dette min pakt med dem.» (Rom. 11,25-27.)

De fleste av jødene forstår ikke de forskjellige åndelige
hemmeligheter, som er nedlagt i N.T. og i Guds forsamling i den
frie nådes tidsperiode. De er SKJULT FOR DEM. Det er lagt et
ÅNDELIG DEKKE over store deler av det jødiske folket i et
tidsrom av snart 2000 år, men når jødefolket omvender seg til Jesus
fra Nasaret, blir dekket tatt bort. «Men deres sinn er blitt forherdet,
for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser
den gamle (første) pakt, uten at det blir åpenbart at det (dekket)
oppheves i Kristus. Men til denne dag ligger et dekke over deres
hjerte, når Moses leses, men når det (hjertet) omvender seg til
Herren, blir dekket tatt bort.» (2. Kor.3,14-16.)

Når levningen av det jødiske folket omvender seg til Gud i
endens tid, skal dette bli en rik misjonstid og en stor velsignelse for
verden, «men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem
en rikdom for hedningene, hvor meget mere da deres fulle tall.»
(Rom.11,12.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den andre hemmeligheten?
2.) Hva betyr det at Jesus talte i lignelser til det jødiske folket?
3.) Hvordan er jødenes forherdelse?
4.) Hvor lenge skal den vare?
5.) Hvem er jødenes redningsmann?
6.) Når blir dekket tatt bort fra jødene?
7.) Hva vil skje med verden etter jødenes omvendelse?
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HEMMEUGHETEN MED JESU

LEGEME, SOM ER DEN KRISTNE

FORSAMUNGEN

Vi vet at frelsen kommer fra jødene, og at Gud hadde lagt ned
sine frelsesannheter i Israel i Tenach. Jødene både var og er GUDS
UTVALGTE FOLK.

Da jødene som folk og nasjon ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret
som sin frelser og Messias, førte Gud inn en ny frelsestidshusholdning,
som er DEN FRIE NÅDES TID. I vår tid går Guds frelse utenom
overholdelsen av Moseloven, for Jesus har oppfylt loven i vårt sted. I
vår tid er det utelukkende troen og nåden som frelser.

I vår tid er jødene og hedningene satt på LIK LINJE med hensyn
til frelsen. De som tror på Jesus, hører med til Jesu legeme. I og
med at Den Hellige Ånd tar bolig i menneskets hjerte og bor der, er
det skapt en NY MENNESKETYPE. «For han er vS: fred, han
som gjorde de to (jøder og hedninger) til ett og nedrev gjerdets
skillevegg, fiendskapet, i det han ved sitt legeme (forsoningen) satte
til side den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg
selv kunne skape de to til en nytt menneske (en ny mennesketype),
i det han gjorde fred, og forlike dem begge i et legeme (den kristne
menighet) med Gud ved korset, i det han PÅ DETTE (på korset)
drepte fiendskapet.» (Ef.2,14-16.)

«at hedningene er medarvinger og hører med TIL LEGEMET
og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.» (Ef.3,6.)

«Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin
hustru, og de to skal være et kjød (legeme). Denne HEM
MELIGHET ER STOR, men jeg tenker hermed på Kristus og på
menigheten.» (Ef.5,31-32.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den tredje hemmeligheten?
2.) Av hvilke to forskjellige frelsesgrupperinger består den

kristne forsamlingen?
3.) Hvorfor blir den troende i vårt tidsperiode beskrevet som

en «ny skapning»?
4.) I hvilket forhold står den kristne menighet til Jesus?
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HEMMEUGHETEN MED DEN KRISTNE

MENIGHETS BORTRYKKELSE.

Innenfor jødedommen var det godt kjent at det skulle være TO
OPPSTANDELSER—en for de RETTFERDIGE og en for de
URETTFERDIGE. «Og MANGE AV DEM som sover i jordens
muld (dette angår legemet), skal våkne opp, somme til tidsalderlig
liv (et liv i tidsalderen, som er riket for Israel) og somme til
tidsalderlig skam og avsky (de skal hverken få tak i riket for Israel
eller den nye himmel og den nye jord.)» (Dan. 12,2.)

Jødene visste også at riket for Israel skulle bestå av TO FASER,
en HIMMELSK og en JORDISK fase. «Men Gud skal forløse min
sjel fra dødsrikets vold, for han skal ta meg til seg. Sela.» (Salm.29,16.)

«Du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet.
Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har deg, har jeg ikke
lyst til noe på jorden.» (Salm.73,24-25.)

«ved tro oppholdt han (Abraham) seg som utlending i det lovede
land (Israel) som i et fremmed land, i det han bodde i telt sammen
med Isak og Jakob, medarvingene til det samme løfte, for han ventet
på den stad som har de faste grunnvoller, og som Gud er skaper og
byggmester til.» (Hebr. 11,9-10.)

Den kristne menighets BOKTTOKKELSE FØR TRENGSELS
TIDEN var inmidlertid ikke kjent for jødene. Den kristne menighets
tid er en PARANTES i Guds løfter og planer med jødene. Ikke engang
Jesus forkynte dette i evangeliene. Når Jesus uttalte seg om
oppstandelsen, så var det ikke den kristne menighets bortrykkelse han
uttalte seg om, men det var den gammel-testamentlige oppstandelsen
på den siste dagen. «For dette er min Faders vilje at hver den som ser
Sønnen og tror på ham, skal ha tidsalderlig liv, og at jeg skal oppreise
ham på den siste dag.» (Joh.6,40.)

— 173 —



Det var først Paulus som fikk åpenbaringen om den krisme
menighets bortrykkelse. «Se, jeg sier dere EN HEMMELIGHET: Vi
skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nå, i et øyeblikk,
ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå
uforgjengelige, og vi skal forvandles.» (l.Kor.15,51-52.)

Når den kristne menighet er bortrykket, trer Antikristen fram
og trengselstiden på 7 år begynner. Jødene er da igjen I SENTRUM
for Guds planer. Han tar seg ut 144000 av Israels 12 stammer, som
bl.a. skal være hans vitner på jorden under hele trengselstiden. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3. Kapittel: De 144000 tusen
beseglede jøder. Den første retrospektive beskrivelsen.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den fjerde hemmeligheten?
2.) Hvilke opplysninger hadde jødene om oppstandelsen?
3.) Når skal de forskjellige grupperinger av mennesker oppstå?
4.) Hva er forskjellen på en oppstandelse og en bortrykkelse?
5.) Hvem var det som først fikk vite hemmeligheten om den

kristne menighets bortrykkelse?
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HEMMEUGHETEN MED MESSIAS I

DE TROENDE. DET ER DEN HELUGE

ÅND I OSS.

I gammel-testamentlig tid fikk ikke de troende Den Hellige Ånd
som frelsespant i sine hjerter, for han ble ikke utgydt før enn på
pinsefestens dag. Den Hellige Ånd virket i profetene, i dommerne
og i kongene. Han var knyttet til utførelsen av bestemte embeter
og oppgaver.

Hl tross for dette visste jødene at det skulle komme en tid, da Gud
skulle utøse sin Ånd over alle jøder. Begyimelsen på dette løftet gikk i
oppfyllelse på pinsefestens dag. «Og deretter (etter at læreren til
rettferdighet er kommet første gangen) skal det skje at jeg vil utgyde
min Ånd over alt kjød (alle meimesker), og deres (jødenes) søimer og
deres døtre skal tale profetiske ord, deres oldinger skal ha drømmer,
deres unge metm skal se syner, ja, endog over trælene og over
trælkviimene vil jeg i de dager utgyde min Ånd.» (Joel.3,1-2.)

Jødene visste derimot ikke at Den Hellige Ånd var det sarrune
som Messias Ånd. De visste at Herrens Ånd skulle være OVER
eller I Messias, som er det samme, men de visste ikke at når Den
Hellige Ånd ble utgydt, så var det MESSIAS SOM BLE UTGYDT
I DE TROENDES HJERTER. Det var en hemmelighet i Tenach.
«DEN HEMMELIGHET som har vært skjult fra alle tidsalderes
og slekters opphav, men nå er blitt åpenbart for hans hellige, for
hvem Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet
er i blant hedningene, det er KRISTUS I OSS, HÅPET OM HER
LIGHET.» (Kol.1,26-27.)

«Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd
bor i dere, men har noen ikke KRISTI ÅND, da hører han ikke
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ham til.» (Rom.8,9.)
«Men HERREN ER ÅNDEN, og hvor Herrens Ånd er, der er

frihet.» (2.Kor.3,17.)
«I det de ransaket hvilken eller hva slags tid KRISTI ÅND,

som var i dem, viste fram til når han forut vimet om Kristi lidelser
og herlighetene deretter.» (1.Pet. 1,11.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den femte hemmeligheten?
2.) Hvordan virket Den Hellige Ånd i Tenach?
3.) Hvilken Ånd får vi ved gjenfødelsen?
4.) Hva er likheten mellom Den Hellige Ånd og Messias Ånd?
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HEMMEUGHETEN MED AT MESSIAS

ER GUD.

Denne hemmeligheten er åpenbart i Tenach, men på gmnn av feil
eksegese fra de skriftlærdes og rabbinemes side, er denne sannheten
kommet bort i jødedommen. De fleste jødene tror at Gud-dommen
ikke kan bestå av flere personer. De hevder f.eks. at jødenes Shema
(trosbekjennelse) er et bevis på dette, men sannheten er at Shema har
innebygd i seg selv de tre personene i Gud-dommen. «Hør Israel, Herren
vår Gud (i virkeligheten står det «våre Guder»), Herren er en.» (5.Mos.
6,4.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. s, 71-72.)

Jødene anså det som Guds-bespottelse av værste slag, når Jesus
sa at han og Gud var ett. «jeg og Faderen vi ER ETT. Jødene tok da
atter opp steiner for å steine ham. Jesus svarte dem: Mange gode
gjerninger har jeg vist dere fra min Fader, hvilken av dem er det
dere steiner meg for? Jødene svarte ham: For noen god gjerning
steiner vi deg ikke, men for Guds-bespottelse, og fordi du, som er
et menneske, gjør deg selv til Gud.» (Joh. 10,30-33.)

De fleste av jødene tror fremdeles at Messias er et menneske,
som skal komme og frelse dem fra ders fiender og opprette riket
for Israel. De ser og forstår ikke at MESSIAS ER GUD. Messias
er utgått fra Faderen. Han er Gud i alle de gjemingene som han
gjør og gjorde.

JØDENES MESSIAS ER GUDS HEMMELIGHET, «for at deres
hjerter må bh trøstet, så de knyttes sammen i kjærhghet og når fr̂  til
hele rikdommen av den FULLVISSE INNSIKT, til kunnskap om
GUDS HEMMELIGHET, DET ER KRISTUS, i hvem alle vis
dommens og kunnskapens skatter er skjult til stede.» (Kol.2,2-3.)

«Vær vedholdene i bønnen, så dere våker i den med all
takksigelse, og be også for oss at Gud må opplate oss en dør for
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ordet, så vi kan forkynne HEMMELIGHETEN OM KRISTUS (at
han er Gud), for hvis skyld jeg er i lenker.» (Kol.4,1-2.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den sjette hemmeligheten?
2.) Hvorfor ville mange av jødene steine Jesus?
3.) På hvilken måte er Messias Guds henmielighet?
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HEMMEUGHETEN MED AT GUD BLE

MENNESKE. DEIER GUDS

FRYKTENS HEMMEUGHET.

Denne henmimeligheten er åpenbart i Tenach, men på grunn av
gal eksegese (fortolkning) i jødedommen er den skjult for det fleste
av jødene. De kjenner ikke til at Gud måtte bli menneske, for at
frelsen kunne komme i stand. «Derfor skal Herren selv gi dere et
tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir
ham navnet Inunanuel (Gud med oss).» (Es.6,14.)

«For et ham er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er
på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud,
tidsalderlig Fader, fredsfyrste.» (Es.9,6.)

Den ortodokse jødedommen hevder at oppfyllelsen av
Moseloven fører til frelse for jødene, men som vi alle forstår, er det
ingen som kan oppfylle Guds lov til egen frelse. Av den grunn var
det HELT NØDVENDIG at Gud, som selv er perfekt på alle måter,
måtte HOLDE LOVEN I VÅRT STED. Dette kunne bare bli gjort
ved at Gud BLE MENNESKE. Jesus skulle prøves i alle ting i likhet
med oss.

Da Jesus ble gjennomboret til døden på korset, var det Gud som
ble gjennomboret. Dette kommer bl.a. til uttrykk i Sakarias 12,10,
hvor det står: «Men over Davids hus og Jerusalems innbyggere vil
jeg (Gud) utgyde nådens og bønnens And, og de skal skue opp til
meg (Gud) (aleph tavh), på ham (Messias) som de har
gjennomstunget, og de skal sørge over ham (Messias) som en sørger
over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham (Messias) som en
klager over sin førstfødte.»

I dette Bibel-verset er Gud beskrevet to ganger, og Messias er
beskrevet tre ganger. Det er DEN SAMME PERSONEN som er
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beskrevet hver gang. Det var denne personen som ble gjennom-
stunget.

Da Messias seiret over døden på den tredje dagen, hadde han
skaffet til veie den FULLKOMNE FRELSE for menneskene. Det
var Guds vilje at Jesus skulle bli menneske, «men da tidens fylde
kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,
for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven (jødene), for at
vi (både jøder og hedninger) skulle få barnekår.» (Gal.4,4-5.)

«Derfor sier han i det han treder inn i verden: Offer og gave
ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg, brennoffer og
syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: se, jeg konuner- i
bokrullen er det skrevet om meg- for å gjøre. Gud, din vilje.»
(Hebr. 10,5-8.)

Denne hemmeligheten blir også kalt for GUDS-FRYKTENS
HEMMELIGHET. «Og som enhver må bekjenne, stor er den Guds-
fiyktens hemmelighet: han som ble åpenbart i kjød (inkarnasjonen),
rettferdiggjort av Ånden, sett av engler, forkynt i blant folkeslag,
trodd i verden, opptatt i herlighet.» (l.Tim.3,16.)

På grunn av at Gud kom som et menneske i Jesus, må vi frykte
og elske ham og hans ordninger over alle ting. Dersom vi gjør det,
skal det vise seg at inkarnasjonen skal bli til frelse for oss. Ja, vi
skal ikke bare bli frelst, men vi skal også bli Gud lik. «og likesom
vi har båret den jordiskes (Kristi) bilde, så skal vi og bære den
himmelskes bilde.» (1 .Kor. 15,49.)

«han som skal forandre vårt fornedrelses- legeme, så det blir
LIKT MED hms herlighets-legeme, etter den kraft hvormed han
og kan underlegge seg alle ting.» (Fil.3,21.)

«Dere elskede! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart
hva vi skal bli, vi vet at når han åpenbares, da skal vi BLI HAM
LIKE, for vi skal se ham som han er.» (l.Joh.3,2.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den sjuende hemmeligheten?
2.) På hvilken måte kunne Gud holde loven i vårt sted?
3.) Hva skjedde da Gud ble menneske?
4.) Hva er denne hemmeligheten kalt i l.Tim.3,16?
5.) Hva går frelsen ut på i sin ytterste konsekvens?
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HEMMEUGHETEN MED DEN FRIE

NÅDEN.

Etter jødisk oppfatning må menneskene holde Moseloven for å
bli frelst. Dette kommer også til uttrykk i Jesu forkynnelse i
evangeliene og apostlenes forkynnelse i den første tiden etter Jesu
himmelfart. I tillegg til dette nråtte jødene konrnie til en personlig
tro på Jesus fra Nasaret. I Jesu forkynnelse er det to typer
rettferdighet.

a) Det er LOVENS RETTFERDIGHET, som er en etisk
rettferdighet, og som ikke kan frelse menneskene.

b) Det er DEN FRELSENDE RETTFERDIGHET, som er en
personlig tro på Jesus fra Nasaret.

Den første forkynnelsen i N.T. angår først og fremst jødene og
riket for Israel.

Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen av riket
for Israel, ble de ny-testamentlige hemmeligheter åpenbart litt etter
hvert. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1, 2, 3 og 4, hvor jeg
skriver mye om dette.)

I den nye tidsperioden, som er den kristne menighets tidsperiode,
er jødenes lov SATT TIL SIDE som indirekte frelsesvei, og frelsen
oppnåes utelukkende ved å tro på Jesus fra Nasaret som verdens
frelser og jødenes Messias. «Men han som er mektig til å styrke
dere etter MTTT EVANGELIUM (evangeliet om den frie nåden)
og forkynnelsen om Jesus Messias, etter ÅPENBARINGEN AV
DEN HEMMELIGHET SOM HAR VÆRT FORTIDD I TIDS-

ALDERLIGE TIDER, men nå er kommet for lyset og ved
profetiske skrifter etter den tidsalderlige Guds befaling kunngjort
for alle folk for å virke troens lydighet. «(Rom. 16, 25-26.)

«For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv,
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det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose
seg.» (Ef.2,8-9.)

Denne hemmeligheten blir også kalt for «EVANGELIETS
HEMMELIGHET» og «TROENS HEMMELIGHET», «og også
for meg, at det må gis meg ord når jeg opplater min munn, så jeg
med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet.»
(Ef.6,19.)

«slike som har troens hemmelighet i en ren samvittighet.»
(l.Tim.3,9.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den åttende henuneligheten?
2.) Hvordan blir et menneske frelst etter jødisk oppfatning?
3.) Hva tok Jesu forkynnelse først og fremst sikte på?
4.) Når ble de ny-testamentlige hemmeligheter gjort kjent?
5.) Hvordan får en tak i frelsen i vår tidsperiode?
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HEMMEUGHETEN MED DE 7

STJERNENE.

«Skriv det du så (kap.l.), både det som er (kap.2-3.) og det
som skal skje etter dette (kap.4-22.), HEMMELIGHETEN med de
7 stjerner som du så i min høyre hånd, og de 7 gull-lysestaker! De
7 stjerner er engler (utsendinger) for de 7 menigheter, og de 7
lysestaker er 7 menigheter.» (Ap. 1,19-20.)

Denne hemmeligheten angår kirkens historie, som nå snart har
vart i 2000 år. Det var skjult for jødene at de skulle settes til side i
kirkens tidsperiode, og at hedningene skulle være de som først og
fremst ffenunet Guds planer med verden i dette tidsrommet.

De 7 lysestakene er et SAMLET BILDE og en SAMLET
FRAMSTILLING av den kristne menighet fra pinsefestens dag og
inntil opprettelsen av 1000 års-riket. Filadelfia menighetens periode
ENDER MED BORTRYKKELSEN av de troende før treng
selstiden, mens Laodikea menigheten ikke får del i bortrykkelsen.
Den går inn i endens tid som en del av skjøgekirken.

Ved siden av at de 7 lilleasiatiske menighetene representerer
seg selv og deres åndelige tilstand på det tidspunktet da dette ble
skrevet, representerer de også forskjellige EPOKER i kirkens
historie. Dette gjelder følgende epoker:

a) Menigheten i Efesus representerer den tiden da Johannes
Åpenbaring ble skrevet. De er flere oppfatninger blant Bibel-
tolkeme når det gjelder tidspunktet for Åpenbaringsbokas
nedtegnelse. Noen av de eldste kristne mente at den ble
nedskrevet allerede på Neros tid, mens andre hevder at den
ble nedskrevet på slutten av Domitans regjeringstid (ca.96).
(Se Thoralf Gilbrants bok: Isaac Newton om profetiene.)

b) Menigheten i Smyma representerer tiden fra år ca. 100 og
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fram til keiser Konstantins omvendelse til kristendommen i
året 315. I denne perioden var det 10 store kristendom-
sforfølgelser.

c) Menigheten i Pergamum representerer tiden fra Konstantins
«omvendelse» til kristendommen og til pavekirkens
framvokster på 500-tallet.

d) Menigheten i lyatira representerer pavekirkens periode fra
500- og til reformasjonen på 1500 tallet.

e) Menigheten i Sardes representerer perioden fra
reformasjonen på 1500-tallet og fram til 1800-tallet.

f) Menigheten i Filadelfia representerer perioden fra 1800-
tallet og inntil menighetens bortrykkelse.

g) Menigheten i Laodikea representerer perioden fra 1800-tallet
og inntil Jesu gjenkomst til Israel.

At denne vurderingen er riktig sees av to forhold:
a) For det første har en del av det som er skrevet om de

forskjellige menighetene, en DOBBELT BETYDNING. Det
angår både den aktuelle menighet, men det angår forhold
som skal skje i framtiden.

b) For det andre peker også BETYDNINGEN AV NAVNENE
til de 7 menighetene på framtidige hendelser i kirkens
historie.

Vi skal gi en kort beskrivelse av dette:

1.) Efesus betyr «Å SLAPPE AV» eller «Å GI SLIPP PÅ» Det
som blant annet kjennetegnet denne menigheten, var at den hadde
FORLATT eller GITT SLIPP PÅ sin første kjærlighet. (Åp.2,4.)
Kjærligheten til Jesus hadde forsvunnet i Guds-tjenesten og i Guds
livet og formene og ritualene hadde blitt fremtredene. Det
læremessige innholdet i denne menighet var riktig, men kjærligheten
til Jesus var borte. Slik er det også i dag i mange menigheter.

2.) Smyma betyr «KNUST MYKRA». I Bibelen er myrra brukt
både som legemiddel, som røkelse og som parfyme. Dette ordet
peker derfor på den store forfølgelsestiden som skjedde i dette
tidsrommet. Menigheten skulle KNUSES av de verdslige
myndigheter, men på grunn av sin utholdenhet og trofasthet overfor
Jesus skulle den få del i frelsen. De troende liv skulle være som en
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VELBEHAGELIG RØKELSE for Herren.

3.) Pergamum betyr både «EKTESKAP» og «OPPHØ
YETHET». Dette kjennetegner det EKTESKAPET eller den NÆRJE
FORBINDELSEN som oppstod mellom keiser Konstantin og kirken
på 300-tallet. Kristendommen ble gjort til statsreligion og eneste
tillatte religion i Romerriket.

Kirken ble opphøyet i verden til å bli en politisk maktfaktor,
men ved dette sluttet den å være Jesu sanne kirke.

4.) Tyatira betyr «ET STADIG OFFER», «EN FORTSATT
OFRING» og «DEN SOM PLAGER SEG MED OFRINGER». Jesu
forsonergjeming er ikke nok for den romersk katolske kirken. I
tillegg til dette har den tatt i bruk ANDRE OFFER FOR SYNDER.
Dette kommer bla.a. til uttrykk gjennom den romersk katolske
kirkens mange vranglærer om avlaten, skjærsilden, kirkens bønner
og det ublodige messeofferet. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
3: kapitlene: Den fjerde basunen og En beskrivelse av
skjøgekirken.)

5.) Sardes betyr «DE SOM UNNSLIPPER». Ved reformasjonen
på 1500-tallet ble det VIKTIGSTE FRELSESPRINSIPPET gjenn-
oppdaget igjen av kirken, og det var det forholdet at det bare er
V^ TRO PÅ JESUS, at menneskene kan bli frelst. De som får
tak i denne troen, UNNSLIPPER Guds vrede og dom.

6.) Filadelfia betyr «BRODERKJÆRLIGHET». På 1800-tallet
kom det inn EN NY KJÆRLIGHET i menigheten, både til
hverandre og til hedningene. Det oppstod en lang rekke vekkelser,
og de troende begynte å drive misjon i utstakt grad.

7.) Laodikea betyr «FOLKESTYRE» eller «DEMOKRATI».
Dette betyr at det er FLERTALLET AV FOLKET som styrer denne
kirken og ikke de troende og de forskjellige bestemmelsene i Guds
ord. Denne menigheten vil tre stadig tydeligere fram nå i endetiden.
Den offisielle kirken vil bare etter som tiden går, bli mer og mer
knyttet til skjøgekristendommen og den romersk katolske kfrken.
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2, s.117-141, hvor jeg skriver
mer om de 7 lilleasiatiske menighetene.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den niende hemmeligheten?
2.) Hvor lenge har kirkens historie vart?
3.) Hva er de 7 lysestakene et samlet bilde på?
4.) Hvilke historiske epoker representerer de forskjellige

menighetene?
5.) Hvordan kan vi vite at de 7 menighetene representerer 7

epoker i kirkens historie?
6.) Hva betyr navnene Efesus, Smyma, Pergamum, lyatira,

Sardes, Filadelfia og Laodikea?
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HEMMEUGHETEN MED BABYLON,
DEN STORE.

«Og på hennes panne var skrevet et navn, en HEMMELIGHET:
Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.»
(Åp.17,5.)

Denne hemmeligheten består av følgende tre deler:
a) Den første hemmeligheten går ut på at dette gjelder ikke

Babylon i gammel tid, men det gjelder Babylon i endens
tid, som både er et uttrykk for byen Roma og den store
skjøgen, hvor den romersk katolske læren står i sentrum. Vi
kan snakke om både det LILLE Babylon i oldtiden og det
STORE Babylon i endens tid.

b) Den andre hemmeligheten går ut på det forholdet at store
deler av den romersk katolske kirkens lære går tilbake til
Babylon i gammel tid. Den romersk katolske læren er en
sammenblanding av kristendom, gammel babylonsk religion
og andre hedenske religioner.

c) Den tredje hemmeligheten går ut på at den gamle babylonske
religionen vil komme helt fram i lyset igjen i endens tid. Det
ledende element i endetidens syntetiske religionssystem vil
være dyrkelsen av jomfru Maria, som er det samme som
tilbedelsen av Semiramis i den gamle babylonske religionen.
(Se mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 1, 2 og 3, hvor jeg
skriver utførlig om dette.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at både ECU (den nye
pengeenheten i EU) og det frimerket som ble gitt ut i forbindelse
med det andre valget til EUs Parlament i 1994, har som emblem
en kvinne som sitter på en okse med to hom.

Dette kan ha to forskjellige forklaringer, og begge er like ille:
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a) Kvinnen kan symbolisere Europa, og oksen kan symbolisere
Zews, som er det samme som Nimrod, Tammuz og Baal.

b) Kvinnen kan symbolisere den store skjøgen, og oksen kan
symbolisere Antikrist. «Og han førte meg i ånden ut i
ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr,
som var fullt av bespottelsesnavn og hadde 7 hoder og 10
hom.» (Åp. 17,3.)

Spørsmål og oppgaver,

1.) Hva er den tiende hemmeligheten?
2.) Av hvilke tre deler består denne hemmeligheten?
3.) Hvilket emblem har ECU og EUs fnmerke fra 1994?
4.) Hvilke to betydninger kan dette ha?
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LOVLØSHETENS HEMMEUGHET.
DET ER HEMMEUGHETEN MED DEN

LOVLØSE.

Det er det samme som HEMMELIGHETEN OM DEN

LOVLØSE, som er ANTIKRIST. «For LOVLØSHETENS
HEMMELIGHET er alt virksom, bare at han (Den Hellige Ånd)
som nå holder igjen, trer til side, og da skal den lovløse (Antikrist)
åpenbares. Han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns
ånde (ved sitt ord) og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.»
(2.Tess.2,7-8.)

I Johannes Åpenbaring 17,7 er vi ikke bare lovet at vi skal få
vite hemmeligheten om Babylon, men også om dyret som bærer
henne. «Og engelen sa til meg: Hvorfor undret du deg? Jeg vil si
deg HEMMELIGHETEN MED KVINNEN og MED DYRET, som
bærer henne, og som har de 7 HODER og de 10 HORN.»

Hemmeligheten med Antikrist består av de 7 følgende deler:

I.) Antikristen har ALLERDE VÆRT I VERDEN. Bibelen sier
at han er en av de 7 romerske keiserne i oldtiden. Det meste

sannsynlige er at keiser Nero kommer tilbake fra dødsriket som
Satans Antikrist. Det kan også være keiser Domitian, som noen
Bibel-tolkere har ment. «Her gjelder det vett som har visdom: de 7
hoder er 7 Qell (de 7 Qellene som byen Roma er bygd på), som
kvinnen (den store skjøgen) sitter på, og de er 7 KONGER (7
keisere). De 5 er falt (da dette var skrevet), den ene er til (da dette
ble skrevet), den annen (den sjette) er ennå ikke kommet, og når
han kommer, skal han bare holde seg en kort stund. Og dyret som
var og ikke er, er SELV DEN ÅTTENDE, og er tillike EN AV DE
7, og farer bort til undergang.» (Åp. 17,9-11.)
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De første troende VISSTE også at Antikristen hadde levd på et
tidligere tidspunkt, men på grunn av at Johannes ikke hadde nevnt
hans navn i Åpenbaringsboka, ville de heller ikke røpe det i sine
skrifter. Ireneus skrev i sin bok: Mot Vranglærerne: «Vi vil imidlertid
ikke pådra oss risikoen ved å uttale positivt navnet til Antikrist, for
dersom det var nødvendig at hans navn skulle bli åpenbart nøyaktig
på nåværende tid, så ville det ha blitt bekjentgjort av ham
(Johannes), som fikk den apokalyptiske visjonen. For den ble
åpenbart for ikke så svært lenge siden, men nesten i våre dager,
mot sluttten av Domitians regjeringsperiode.»

2.) Antikristen VIL KOMME TILBAKE IGJEN. «Det dyr du
så, var og er ikke, og det skal stige opp av avgrunnen og fare bort
til undergang, og de som bor på jorden (verdensmenneskene), de
hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, er skrevet i livets
bok, skal undre seg når de ser at dyret var og ikke er og SKAL
KOMME IGJEN.» (Åp. 17,8.)

3.) Antikristens ÅND ER ALLEREDE I VERDEN. I og med
at Antikristen allerede har vært i verden, er hans ånd virksom i
verden. «På dette skal dere kjenne Guds Ånd; Hver ånd som be
kjenner at Jesus er Messias, konunet i kjød, er av Gud, og hver ånd
som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud, og dette er Antikristens
ånd, han som dere har hørt kommer (igjen), og den (hans ånd) er
allerede nå i verden.» (l.Joh.4,3.)

Antikristens ånd er det motsatte av Den Hellige Ånd. Den har
følgende vitnesbyrd til verden:

a) Jesus fra Nasaret er ikke Guds Messias. Det er derimot
Antikristen.

b) Gud har ikke åpenbart seg for verden ved at Jesus ble
menneske. Gud har derimot åpenbart seg gjennom Antikrist.

4.) De systemene som nå BYGGES OPP i verden på de
religiøse, politiske, kulturelle og kommersielle områdene, vil være
med å BANE VEIEN for Antikristen. Når alt er lagt til rette for
ham, konuner han som den siste sataniske lederen i verden før riket
for Israel blir opprettet.

I de første 3,5 av trengselstiden vil ha sitt sentrum i Europa
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innenfor EU området, og han vil sammen med de 10 politiske
lederne samarbeide med skjøgekirken. Sentrum i skjøgekirken er
den romersk katolske kirken. Det gamle romerske keiserriket vil
bli opprettet igjen, og Antikristen vil komme tilbake som en av de
romerske keiserne fra antikken. Det vil mest sannsynlig være Nero.
(Se mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 2 og 3, hvor jeg skriver
mye om dette.)

5.) Ved den kristne menighets bortrykkelse før trengselstiden
vil han tre fram på den politiske arene. Han vil framtre som jødenes
Messias, men han er det motsatte. Han vil greie å skjule sin identitet
som Satans Antikrist inntil det har gått 3,5 år. Etter den tid vil han
invadere Israel og sette seg i Guds tempel og kreve guddommelig
tilbedelse.

Det som holder igjen for Antikrsistens framtreden, er Den Hellige
Ånd i den kristne menighet.

6.) Når Antikristen kommer tilbake, vil han bygge sitt politiske
maktgrunnlag på de 10 kongene innenfor Det gjenoppbygde
Romerske Riket. Til tross for at det kommende Romerriket vil bestå
av mer enn ti stater, arbeides det i dag innenfor EU for at de små
statene i EU skal få FORMINSKET MAKT og INNFLYTELSE,
og at det skal bli 10 stater eller 10 områder, som skal få STØRRE
MAKT og INNFLYTELSE enn de andre landene (områdene).

Vi må dessuten være oppmerksom på det forholdet at det ennå
er mange land i Det Øst-romerske riket, som ennå ikke er blitt
medlemmer av EU. 5 av de 10 kongene vil sannsynligvis komme
fra dette området, for de to føttene på Nebudkanesars drømmebildet
med de 5 tær på hver fot, representerte både det Vest-romerske og
det Øst-romerske riket. (Dan.2,29-45. «Og de 10 hom som du så,
er ti konger, som ennå ikke har fått rike, men de får makt som konger
en time (7 år) sammen med dyret. Disse har en tanke, og sin kraft
og sin makt gir de til dyret.» (Åp.17,12-13.)

Av stater som hørte med til det Øst-romerske riket, kan vi nevne:
a) Tyrkia.
b) Syria.
c) Libanon.
d) Israel.
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e) Irak.
f) Egypt.
g) Libya.
h) Tunis.
i) Marokko.
j) Algeri.
De 10 kongene i endens tid er de kongene eller de landene

innenfor det gjenoppbygde Romerriket som UNDERKASTER SEG
Antikristen fiillt ut. Det skal oppstå stridigheter og uoverenste
mmelser innenfor dette riket, for det skal bestå både av
DEMOKRATIER og av DIKTATURER. Det skal være et DELT
RIKE, og det skal vise seg umulig å holde det sammen. Både Egypt
og Syria skal gå til krig mot Antikrist. Antikrist skal heller ikke
makte å innta Jordan, som vil ha en fredspakt med Israel.

Dessuten skal Jordan gi en del av jødene beskyttelse i
trengselstiden. Gud vil ikke tillate at Antikrist får tak i og myrder
disse jødene. «Og at føttene og tærne som du så, dels var av
pottemakerler og dels av jem, det betyr at det skal være et delt rike,
og at det skal være noe av jernets styrke i det, ettersom du så jernet
blandet med leret, og at tærne på føttene dels var av jem og dels av
ler, det betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del
skrøpelig, og at jemet som du så, var blandet med ler, det betyr at
de skal blande seg med hverandre ved giftemål, men at de allikevel
ikke i lengden skal holde sammen, likesom jemet ikke blander seg
med leret.» (Dan. 2,41-43.)

«Men i endens tid skal Syndens konge (Egypt med sine allierte)
føre krig med ham (Antikrist), og Nordens konge (Syria med sine
allierte. Dette kan godt være en beskrivelse av Gog-krigen) skal
storme fram mot ham (Antikrist) med vogner og hestfolk og mange
skip, og han (Antikrist) skal falle inn i landene (Egypt og Syria) og
oversvømme og overskylle dem (gå videre).» (Dan. 12,40.)

«Han skal også falle inn i det fagre land (Israel) (det skjer i
midten av åmken), og store skarer skal falle, men disse skal slippe
unna hans makt: Edom og Moab og de ypperste av Ammons ham
(Jordan).» (Dan. 11,41.)

Nå vet vi også at Antikrist ikke bare skal regjere i Det
nyopprettede Romerriket. Han skal også ha et verdensvidt styre- så
langt som det er mulig. Vi kan tenke oss følgende struktur for
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utøvelsen av dette styret:
a) Det blir opprettet en verdensregjering, som består både av

religiøse og verdslige ledere.
b) Antikrist har den bestemmende myndighet.
c) De andre lederne har rådgivende myndighet.
d) De andre lederne utfører det som Antikrist har bestemt.
e) De 10 kongene regjerer over sine land (områder), mens

Antikrist regjerer over resten av verden. Verden kan også
være oppdelt i 10 regioner eller områder.

Det er flere organisasjoner som allerede har delt opp verden 10
regioner. Romaklubben har følgende forslag:

a) Nord-Amerika.
b) Vest-Europa (med Tyskland som den sterkeste staten.)
c) Japan.
d) Australia (inkludert Israel, Sør-Afrika og New Zealand.)
e) Øst-Buropa (inkludert Russland.)
f) Latin-Amerika.
g) Midt-Østen (alle arabiske land.)
h) Afrika (alle svarte afrikanske land.)
i) Syd-Asia (inkludert India, Filippinene og andre land.)
j) Kina.

7.) Antikrist og de 10 kongene skal ødelegge skjøgekirken og
det religiøse systemet som den har bygd opp. «Og de ti hom som
du så, og dyret, disse skal hate skjøgen og gjøre henne naken og
øde, og hennes kjøtt (eiendommer) (ordet står i flertall) skal de ete,
og henne selv skal de brenne opp med ild.» (Åp. 17,16.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den ellevte henuneligheten?
2.) Hvilket annet begrep kan vi bruke om «lovløshetens

hemmelighet»?
3.) Av hvilke 7 deler består denne hemmeligheten?
4.) Hvem er det som holder igjen for Antikristen?
5.) Hvem kan Antikristen være?
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6.) Hvorfor ville ikke de første kristne røpe navnet på
Antikristen?

7.) Hva er Antikristens ånd?
8.) Hvilket budskap har den til verden?
9.) Hva er det som baner veien for Antikrist i verden i dag?
10.) Hvor vil Antikristen ha sitt sentrum når han kommer?
11.) Hvordan vil han framstille seg for verden de første 3,5 årene

av trengselstiden?
12.) Hvordan vil han framstille seg i de 3,5 siste årene?
13.) Hvem vil Antikrist samarbeide med i endens tid?
14.) Hva er de 10 kongene?
15.) Hvor vil de befinne seg?
16.) Hvilke form for styre skal disse 10 statene ha?
17.) Hvorfor skal AntMstens rike være et delt rike?
18.) Hvordan kan vi tenke oss at strukturen for styret over hele

verden kan være?

19.) I hvilke 10 områder har Romaklubben oppdelt verden?
20.) Hvem vil ødelegge den store skjøgen?
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DE RETTFERDIGES OG DE

URETTFERDIGES OPPSTANDELSE.

Vi vet både fra Tenach og N.T. at alle mennesker som har levd,
skal oppstå igjen for å gjøre regnskap for Gud for sine liv og sine
gjerninger.

Første gangen vi hører om dette, er da profeten Daniel forteller
oss om de TO STORE OPPSTANDELSENE, som skal finne sted. Den
første oppstandelsen er «DE RETTFERDIGES OPPSTANDELSE»,
mens den andre er «DE FORTAPTES OPPSTANDELSE».

Selv om Daniel ikke åpenbarte for oss at det skal gå 1000 år mellom
disse to oppstandelsene, kommer det likevel fram i teksten at det skal
være EN TID MELLOM disse to oppstandelsene. «Og MANGE AV
DEM som sover i jordens mold (Dette gjelder legemet), skal vokne
opp. Somme til TIDSALDERLIG UV (De skal få gå inn i riket for
Israel), og somme til SKAM OG TIDSALDERLIG GRU (De skal
ikke arve riket for Israel.)» (Dan. 12,2.)

\^dere tidfestet Daniel de rettferdige jøders oppstandelse til 75
dager etter at den store trengsel er slutt. «Salig er den som bier og
når fram til 1335 dager. Men gå du din ende i møte! Du skal kvile
og stå opp til din lodd VED DAGENES ENDE.» (Dan. 12,12-13.)

Profeten Esaias profeterte også om de ugudeliges oppstandelse
og dom, som skulle skje «lang tid» (1000 år) etter Jesu gjenkomst.
«På den tid (ved Jesu gjenkomst) skal Herren hjemsøke himmelens
hær (de falne englene) i det høye (himmelrummet) og jordens konger
ned på jorden, og de skal samles sammen som fanger i hulen og
settes fast i fengselet, og LANGT OM LENGE (etter at 1000 år er
gått), skal de få sin straff.» (Es.24,21-22.)

Jesus underviste også om disse to oppstandelsene. Han visste
naturligvis om at det skulle gå 1000 år mellom disse to
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oppstandelsene, men det var ikke hans oppgave å fortelle jødene
alle frelsesannhetene ved sitt første komme. Denne oppgaven er
overgitt til Den Hellige Ånd. Han skal vise de troende alle ting og
vise oss sammenhengen mellom de forskjellige eskatologiske
hendelser. Jesu sa følgende om forholdet mellom ham og Den
Hellige Ånd: «Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke
bære (forstå) det nå, men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal
han veilede dere til HELE SANNHETEN, for han skal ikke tie av
seg selv, men det som han hører, skal han tale, og de
TILKOMMENDE TING skal han forkynne dere. Han skal
herliggjøre meg, for HAN SKAL TA AV MTTT og FORKYNNE
DERE.» (Joh.16,12-14.)

I sin undervisning om de to oppstandelsene utdypet Jesus ikke
dette. Han holdt seg til det som jødene visste om dette fra før. «Men
når du gjør gjestebud, da be fattige, vanføre, halte, blinde! så er du
salig, for de har ikke noe å gi deg igjen, men du skal få det igjen i
DE RETTFERDIGES OPPSTANDELSE.» (Luk.14,14.)

«Men de som aktes verdige til å få del i hin tidsalderen og i
oppstandelsen ra de døde, de hverken tar til ekte eller gis til ekte.»
(Luk.20,35.)

«Og Jesus sa til dem: Denne tidsalderens barn tar til ekte og gis
til ekte, men de som aktes verdige til å få del i hin tidsalder (1000
års-riket) og i OPPSTANDELSEN FRA DE DØDE, de hverken tar
til ekte eller gir til ekte.» (Joh.21,34-35.)

«Undre dere ikke over dette! for den time kommer da alle de som er i
gravene, skal høre hans røst, og de skal gå ut, de som har gjort godt
(gjerningenes rettferdighet), til LIVETS OPPSTANDELSE, og de som
har gjort ondt til DOMMENS OPPSTANDELSE.» (Joh.5,28-29.)

Gud skal i den siste dommen bl.a. føre fram Ninives menn og
Dronningen fra Syden som vitner mot de av jødene som ikke ville
tro på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias. «Ninives menn skal
reise seg i dommen sammen med denne generasjon og fordømme
den, for de omvendte seg ved Jonas forkynnelse, og se, her ER
MER ENN JONAS. Dronningen fra Syden skal reise seg i dommen
sammen med denne generasjon og fordømme den, for hun kom fra
jordens ytterste ende for å høre Salomos visdom, og se, her ER
MER ENN SALOMO.» (Mat. 12,42-42.)

I forbindelse med Lasarus død sa Marta til Jesus at Lasarus skulle
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oppstå «på den siste dagen». Denne dagen er det samme som «de
rettferdiges oppstandelse», og det er den sanrnie dagen profeten
Daniel henviste til da han b^te uttrykket «ved dagenes ende».
«Jesus sier til henne: Din bror skal oppstå. Marta sier til ham: Jeg
vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dagen.»
(Joh.11,23-24.)

Peter og Johannes kalte denne oppstandelsen for «OPPSTAND
ELSEN FRA DE DØDE.» «de harmedes over at de (Peter og
Johannes) lærte folket og forkynte i Jesus oppstandelsen fra de
døde.» (Ap.gj.4.2.)

I 2. Peters brev beskriver også Peter «de urettferdiges opp
standelse». «så sant Herren vet å utfri de gudfryktige av fristelser,
men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag.»
(2.Pet.2,9.)

«Men de himler som nå er, og jorden er ved det samme ord
spart til ilden, i det de oppholdes inntil den dag da DE UGUDELIGE
MENNESKER SKAL DØMMES og GÅ FORTAPT.» (2. Pet.3,7.)

I Ap.gj. 2,5-8 beskrev Peter begge disse oppstandelsene. «\fed
din hårdhet og ubotferdige hjerte opphopper du deg vrede på
VREDENS DAG, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares,
han som skal betale enhver etter hans gjerninger (gjerningenes
rettferdighet), dem som med utholdenhet i god gjerning søker
herlighet og ære og ufor^engelighet, skal han gi TIDS ALDERLIG
LIV, men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men
lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme.»

I denne beskrivelsen i Apostlenes Gjerninger 2,5-8 er det viktig
at vi er oppmerksom på 2 forhold:

a) For det første beskrev Peter her hedningenes forhold til Gud.
Disse menneskene kjente ikke til hverken den jødiske loven
eller evangeliet om Jesus som frelseren. Den tro som de
har, eller mangel på tro kommer til uttiykk i deres gjerninger.
Gjerningene er uttrykk for troen. Dette er gjerningenes
rettferdighet.

b) Peter kjente heller ikke til at det skulle gå 1000 år mellom
disse to oppstandelsene. Han beskrev dem derfor som om
de skulle inntreffe på samme tid.

I sin forkynnelse utalte Paulus seg også om disse to
oppstandelsene. «Men det vedgår jeg for deg at etter den Guds vei
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som de kaller en sektslære, tjener jeg så mine fedres Gud at jeg
tror alt det som er skrevet i loven og profetene, og har det håp til
Gud, som også disse selv (jødene) venter på, at en oppstandelse
forestår, både AV RETTFERDIGE og AV URETTFERDIGE.»
(Ap.gj. 24,14-15.)

«så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og
samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans
død, om jeg dog kan vinne fram til OPPSTANDELSEN FRA DE
DØDE.» (Fil. 3,11.) (Paulus beskriver her bortrykkelsen, som blir
betraktet som en fase av oppstandelsen.)

Hebreerbrevets forfatter kalte denne oppstandelsen for «EN BEDRE
OPPSTANDELSE.» «kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse,
andre ble utspent til pinsel og ville ikke ta imot utløsing, for at de
k^e få del i EN BEDRE OPPSTANDELSE.» Hebr.l 1,35.) a parantes
gjøv vi oppmerksom på at det som er «bedre» enn «en bedre
oppstandelse», er den kristne menighets bortrykkelse.)

Johannes kalte denne oppstandelsen for DEN FØRSTE
OPPSTANDELSEN. Han viser oss at det skal gå 1000 år mellom
disse to oppstandelsene. «Men de andre døde (de fortapte døde) ble
ikke levende igjen før de 1000 år var til ende. Dette er den første
oppstandelse.» (Åp.20,5.)

Johannes beskrev også de urettferdiges oppstandelse, som vi godt
kan kalle for DEN ANDRE OPPSTANDELSEN. Den skal finne sted
etter at 1000 årsriket har vært. Dette er en oppstandelse av bare
FORTAPTE MENNESKER. «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. Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og
dødsriket gav tilbake de døde som var i dem, og de ble dømt, enhver
etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette
er den ANNEN DØD, ildsjøen. Og hvis ikke noen fantes oppskrevet i
livets bok, da ble han kastet i ildsjøen.» (Åp.20,12-15.)

Det er bare fortapte mennesker i denne oppstandelsen. At det er
tilfelle kan vi se av to forhold:

a) For de første blir disse menneskene HENTET FRA DØDEN
og DØDSRIKET. Det finnes ikke troende mennesker i
dødsriket etter Jesu himmelfart. I forbindelse med sin
hinunelfart tok han med seg de troende fra dødsriket og førte
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dem inn i himmelen.

b) For det andre blir disse menneskene dømt ETTER SINE
GJERNINGER. Ingen som blir dømt etter sine gjerninger, kan
bli frelst. Det er bare troen på Den Treenige Gud som kan
frelse et menneske. ALLE MENNESKER HAR

ANLEDNING TIL Å BLI FRELST, dersom de utnytter de
frelsesmulighetene som Gud har lagt ned i de forskjellige
frelsesperiodene.

11. Kor. 15,22-24 satte Paulus opp en oversikt over 3 av fasene
i oppstandelsen, «for likesom alle dør i Adam, så skal og alle
levendegjøres i Kristus. Men hver i sin egen avdeling: Kristus er
førstegrøden, deretter skal de som hører Kristus til, levendegjøres
ved hans komme (de rettferdiges oppstandelse), deretter konuner
enden (på oppstandelsen) (de urettferdiges oppstandelse), når han
overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all
makt og all mydnighet og velde.»

Det er følgende 3 faser i denne beskrivelsen:
a) Jesus var den første av de som oppstod fra de døde. Den

kristne menighets bortrykkelse kan her sees i forlengelse
av Jesu oppstandelse, i og med at han er hodet for legemet,
som er menigheten.

b) De rettferdige skal oppstå etter at den store trengsel er forbi.
Dette gjelder både de troende jøder fra ganmiel-testamentlig
tid og martyrene fra trengselstiden.

c) De urettferdige skal oppstå etter at 1000 års-rikets periode
er avsluttet.

På samme måten som innhøstningen i Israel er delt i 3, så er
også de rettferdiges oppstandelse delt i tre, og det er:

a) Innhøstingen av FØRSTEGRØDEN. Førstegrøden er Jesus.
b) Innhøstningen av HOVEDHØSTEN. Det er den kristne

menighets bortrykkelse.
c) Innhøstningen av ETTTERHØSTEN. Det er innhøstningen

av de troende jøder fra gammel-testamentlig tid og martyrene
fra trengselstiden.
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke to oppstandelser er det?
2.) Hvor lang tid er det mellom disse?
3.) Når skal de rettferdiges oppstandelse finne sted?
4.) Hva sa profeten Esedas om de urettferdiges oppstandelse?
5.) Hvorfor avdekket ikke Jesus alle hemmeligheter angående

de eskatologiske hendelser?
6.) Hvem er det som skal lære de troende alle sammenhenger

om de eskatologiske hendelsene?
7.) Hva er oppstandelsen på den siste dagen?
8.) Hva sa Peter om de urettferdiges oppstandelse?
9.) Hva sa Peter om hedningenes dom i Ap.gj.2,5-8?
10.) Hva kalte Hebreerbrevets forfatter de rettferdiges

oppstandelse?
11.) Hva er det som er «bedre» enn «en bedre oppstandelse»?
12.) Hva kalte Johannes denne oppstandelsen?
13.) Hva sa Johannes om de urettferdiges oppstandelse?
14.) Hvordan kan vi vite at det bare er fortapte mennesker i denne

oppstandelsen?
15.) Hvilke 3 faser av oppstandelsen beskrev Paulus i

l.Kor.l5,22-24.?
16.) Hvilken hemmelighet var det Paulus avdekket i 1 .Kor. 15,51 -

52?

17.) Hvilke 3 forskjellige innhøstninger var det i Israel?
18.) Hvilke oppstandelser peker disse 3 innhøstningene på?
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EN SAMMENUGNING MELLOM DEN

KRISTNE MENIGHETS BORTRYKK-

ELSE OG OPPSTANDELSEN PÅ DEN
SISTE DAGEN

Etter at Paulus beskrev 3 faser av oppstandelsen i 1. Kor. 15,22-
24, avdekket han HEMMELIGHETEN MED DEN KRISTNE
MENIGHETS BORTRYKKELSE. Dette er IKKE DEN SAMME

BEGIVENHET SOM DE RETTFERDIGES OPPSTANDELSE.

«Se, jeg sier dere EN HEMMELIGHET: Vi skal ikke aUe hensove,
men vi skal alle forvandles, i et nå, i et øyeblikk, ved den siste
basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige,
og vi skal forvandles.» (1 .Kor. 15,51-52.)

Det er mange som hevder, at den siste basunen i forbindelse
med bortrykkelsen er det sanune som den siste basunen i Åpenbarings
boka (Åp.ll,15-19.), men det er ikke riktig av følgende grunner:

a) For det første er de 7 basunene i Åpenbaringsboka
DOMSBASUNER.

Denne basunen er derimot en basun til FRELSE FOR

MENIGHETEN.

b) For det andre blir de 7 basunene i Åpenbaringsboka blåst
av engler.
Denne basunen blir derimot blåst av Gud selv.

c) For det tredje var ikke de 7 basunene i Åpenbaringsboka
gjort kjent på det tidspunktet, da Paulus skrev dette.

Vi ser ikke bort i fra at den basunen, som er beskrevet i 1.
Kor. 15,52, kommer til å lyde i forbindelse med jødenes feiring av
sitt nyttår (Rosh Hasanah).
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Denne høytiden blir kalt for BASUNKLANGDAGENS
HØYTID. Ved denne høytiden blir det blåst i det hele 100 basuner.
På selve Rosh Hasanah blir det blåst 3 serier med basuner på hver
30 blåsinger. Disse blir avsluttet med en blåsing av 10 basuner. Helt
til slutt kommer DEN STORE BLÅSINGEN. Den siste basunen i
denne festen er en ekstra STERK OG LANG BLÅSING. Den ble
kalt for «Tekiah Gedolah».

Dersom denne antagelsen er riktig- at den kristne menighet skal
rykkes bort på basunklangdagens høytid- så kjenner vi DATOEN
FOR DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE, men
årstallet kjenner vi ikke til. Denne høytiden blir feiret den 1. tisri.
Det er den 7. måneden i den jødiske religiøse kalenderen. Denne
måneden tilsvarer september-oktober i vårt år. (Se kapitlet: De 7
jødiske høytidene peker fram imot Jesu første og andre komme og
Basunklangdagens høytid.)

Den kristne menighets bortrykkelse hører med til de
hemmelighetene som Paulus og de andre ny-testamentlige apostlene
og profetene fikk åpenbart av Herren, «om dere ellers har hørt om
den husholdningen (frelsesplanen) med DEN GUDS NÅDE (den
frie nåden) som er meg gitt for dere, at han ved en ÅPENBARING
har kunngjort meg HEMMELGHETEN, således som jeg ovenfor
har skrevet med få ord, hvorav dere, når dere leser dette, kan kjenne
min innsikt i Kristi HEMMELIGHET, som i de forrige generasjoner
IKKE ER BLITT KUNNGJORT for menneskenes barn således som
den nå er åpenbart for hans hellige APOSTLER og PROFETER i
Ånden: At hedningene er MEDARVINGER og HØRER MED TIL
LEGEMET og HAR DEL MED I LØFTENE (jødenes mange løfter)
i Jesus Kristus ved evangeliet.» (Ef.3,2-6.)

Alle frelsessammenhenger, som har med den kristne menigheten
å gjøre, var skjult for profetene i Tenach. De så ikke DEN STORE
PARANTESEN på 2000 år, som skulle komme inn mellom de
forskjellige løftene til jødene.

De så heller ikke at det skulle gå 2000 år mellom Messias første
komme og hans gjenkomst. På grunn av jødefolkets avvisning av Jesus
fra Nasaret som deres frelser og Messias, var alt dette skjult for dem.
«Om deime fielse var det profetene gransket og ransaket, de som
proferte om den nåde som dere skulle få, i det de ransaket hvilken
eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til, når ha
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forut vitnet om KRISTI LIDELSER og HERLIGHETENE DER
ETTER (dette angår herlighetene i 1000 års-iiket.).» (l.Pet.1,10-11.)

Hemmeligheten med den kristne menighets bortrykkelse var en
av DE FØRSTE hemmelighetene, som Paulus fikk åpenbart av Gud.
Denne hemmeligheten kommer til uttrykk i Det første brevet til
tessalonikeme, som var det første brevet som han skrev. Han skrev
følgende om dette: «For dette sier vi dere med et ord fra Herren at
vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde
komme i forveien for de hensovede, for Herren selv skal komme
ned fra himmelen med et bydene rop, med overengels røst (en
overengel skal gjenta dette ropet) og med Guds basun, og de døde i
Messias skal først oppstå, deretter skal vi som lever, som blir tilbake
sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren.
Trøst da hverandre med disse ord!» (l.Tess. 4,15-18.) (Se kapitlene
om de 11 nytestamentlige hemmeligheter.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva gjorde Paulus etter at han hadde beskrevet de 3 fasene
i oppstandelsen (1.Kor. 15,22-24.)?

2.) Når skal den kristne menighet bortrykkes?
3.) Hvilke 3 forskjeller er det mellom den siste basunen i for

bindelse med menighetens bortrykkelse og den 7. basunen,
som er beskrevet i Åp. 11,15-19?

4.) 1 forbindelse med hvilken av jødenes høytider kan den
kristne menighet bli bortrykket?

5.) Hvordan er de forskjellige basun-blåsingene på Basunk-
langdagens høytid?

6.) Ved hvilken dato kan den kristne menighets bortrykkelse
finne sted?

7.) Hvem var det som fikk åpenbart den kristne menighets
mange hemmeligheter?

8.) Hvorfor ble ikke disse åpenbart for profetene i Tenach?
9.) Hva er en hemmelighet i bibelsk betydning?
10.) Hvilken hemmelighet var en av de første som Paulus fikk

åpenbart?
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JOHANNES ÅPENBARING 00 DENS
FORHOLD TIL TENACH.

Selve Åpenbaringsboka er et SKJØTE PÅ INNLØSNINGEN
AV JORDEN. Det var Gud som hadde oppbevart dette skjøtet.
Jorden hørte opprinnelig Gud til, men ved menneskenes fall gikk
eiendoms- og bruksretten av den over til Satan. Det er riktig det
som Satan sa til Jesus. «Og djevelen førte ham opp på et høyt Qell
og viste ham alle verdens riker i et øyeblikk. Og djevelen sa til
ham: Deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herligehet,
for MEG ER DET OVERGITT, og jeg gir det til hvem jeg vil.»
(Luk.4,5-6.)

Jesus vant jorden og menneskene tilbake på Golgata, men han
gjør ikke krav på sin eiendom, før enn at han begynner å åpne de 7
seglene på dette skjøtet.

I følge den gammle regelen om innløsningen var det flere krav
som ble stilt til den som ønsket å innløse en eiendom:

a) Han måtte være EN SLEKTNING av den opprinnelige
eieren.

b) Han måtte være VILLIG TIL å innløse eiendonunen.
c) Han måtte være I STAND TIL å innløse eiendommen.
For at Jesus kunne innløse dette skjøtet, ble det stilt følgende 4

krav til ham:

a) Han måtte være EN SLEKTNING av menneskene.
b) Han måtte være UTEN SYND.
<?) Han måtte være VILLIG TIL Å BETALE PRISEN for

innløsningen av jorden.
d) Han måtte være I STAND TIL Å BETALE PRISEN for

innløsningen av jorden.
Jesus innfridde alle disse betingelsene, og derfor så kan han

også ta bokrullen ut av Guds hånd og åpne seglene på den. «Og jeg
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så i hans høyre hånd som satt på tronen, en bokrull, skrevet
innvendig og utvendig, og forseglet med 7 segl.» (Åp.5,1.)

«Og en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se, løven av Juda
stanune, Davids rotskudd, HAR SEIRET, og kan åpne boka og de
7 seglene på den.» (Åp.5,5.)

«Og det (Jesus) kom og tok den ut av hans høyre hånd som satt
på tronen.» (Åp.5,7.)

«Og jeg så da Lammet åpnet et av de 7 seglene,...» (Åp.6,1.)
Innholdet i Åpenbaringsboka kan deles i 3 deler:

a) DET SOM JOHANNES SÅ. Det er beskrevet i kap. 1.
b) DET SOM ER NÅ. Det betyr det som er i den kristne

menighets periode. Dette er beskrevet i kap. 2-3. Vi lever
nå i sluttfasen av denne perioden. Jesus kommer snart og
henter den kristne menighet.

c) DET SOM SKAL SKJE ETTER AT DEN KRISTNE
MENIGHET ER BORTRYKKET. Det er beskrevet i kap.
4-22. «Skriv det du så, både det som er, og det som skal
skje etter dette.» (Åp. 1,19.)

Kapitlene 4-19 beskriver det som vil skje både i himmelen og
på jorden i forbindelse med trengselstiden på 7 år. Åpenbaringsboka
UTDYPER mange av de forholdene som de gammel-testamentlige
profetene profeterte om. Disse kapitlene er derfor nær knyttet til
Tenach, og de er til STOR HJELP til både de som studerer det
profetiske ordet, og de troende som skal leve i trengselstiden. De
konuner til å orientere seg etter det som er skrevet i Åpen
baringsboka.

Av den grunn sa også Jesus til jødene: At de skal ikke kjenne
DAG eller TIME for de forskjellige begivenhetene, men TIDEN
skal de kjenne, for de kan sammenholde det som skjer i verden i
denne tiden med det som Åpenbaringsboka beskriver. «Men hin
dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, heller
ikke Sønnen, hvis ikke Faderen (vet det).» (Luk. 13,32.)

«Men om tidene (gr. kronos) og stundene (gr. kairos), brødre,
trenger dere ikke til at noen skriver til dere, dere vet jo selv nøyaktig
at Herrens dag kommer som en tyv om natten.» (2.Tess.5,l-2.) (Dette
Skrift-stedet betyr at etter den kristne menighets bortrykkelse,
kommer Herrens dag.)

«Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ordet og tar
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vare på det som er skrevet der, for tiden (gr.kairos) er nær.» (Åp. 1,3.)
I tillegg til dette har innholdet i Åpenbaringsboka vært til stor

HJELP og TRØST for forfulgte kristne opp igjennom hele
freselshistorien. Den viser at til tross for forfølgelser og
undertrykkelser, så SEIRER LIKEVEL GUD TIL SIST. Det
kommer bestandig EN DOM FOR DE UFRELSTE og EN
OPPREISNING FOR GUDS FOLK.

Det var en som ble spurt om han forstod innholdet i Åpen
baringsboka. Han svarte at det gjorde han, for hovedbudkskapet
er: at JESUS SEIRER TIL SLUTT.

Vi skal i det følgende bare kort sette opp de viktigste begiven
hetene som Åpenbaringsboka beskriver, etter at den kristne menighet
er bortrykket, i det vi sammenholder dem med profetiske utsagn
fra Tenach.

Vi tar ikke med de såkalte parantesene i denne oversikten. Vi
tar heller ikke med den overførte tolkningen som en del Bibel-ord
helt klart har. (Når det gjelder en grundig gjennomgang av Johannes
Åpenbaring, 1-19, henviser jeg til mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind
1, 2 og 3.)

1.) INNSETTELSEN AV JESUS SOM KONGE. Det skjer i
himmelen, «og de sa med høy røst: Verdig er Lammet, som er slaktet,
til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og
velsignelse. Og hver skapning (både mennesker, dyr og gode og
onde ånder) som er i himmelen og på jorden og under jorden (i
underverdenen) og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si:
Ham som sitter på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og æren
og prisen og styrken i tidsaldrenes tidsaldere.» (Åp.5,12-13.)

Dette er beskrevet i Daniel 7,13-14, hvor det står: «Fremdeles
fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en
menneskesønn (Jesus), kom med himmelens skyer (sammen med
de hellige og englene), han gikk bort til den gamle av dager (Gud)
og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham herredømme og ære
og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham, hans
herredømme er et tidsalderlig herredømme, som ikke forgår, og hans
rike (Riket for Israel) er et rike som ikke ødelegges.»

2.) ANTIKRIST KOMMER TIL SYNE. «Og jeg så, og se (dere
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også), en kvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble
gitt ham en krone, og han drog ut fra seier og til seier.» (Åp.6,2.)

Dette er beskrevet Daniel 11,40, hvor det står: «Men i endens
tid skal Sydens konge (Egypt) føre krig mot ham (Antikrist), og
Nordens konge (Syria) skal storme fram mot ham med vogner og
hestfolk og mange skip og han (Antikrist) skal falle inn i landene
(disse to landene) og oversvømme og overskylle dem.»

3.) DE TRE ANDRE RYTTERNE. Etter Antikrist kommer det
enda tre ryttere. Den første red på en hest som var rød. Han skulle ta
FREDEN FRA JORDEN eller FRA ISRAEL. Det er den FALSKE
FREDEN som Antikrist har inngått med jødene og med andre nasjoner.

De bestrebelsene som i dag blir gjort, både innenfor EU og FN,
og som vi nå ser det første resultatet av i fredsavtalene mellom
Israel og PLO og mellom Israel og Vatikanet, vil bli AVSLUTTET
MED en fredsavtale mellom Israel og dets nabostater. Når vi
konuner litt lenger inn i endetiden, vil det vise seg at det er Antiknst
som står bak den falske freden. Han vil bygge videre på de
fredsavtalene som er inngått mellom Israel og dets nabostater. «Og
det kom ut en annen hest, som var rød, og ham som satt på den ble
det gitt å TA FREDEN FRA JORDEN (eller) ISRAEL, og at de
skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd.» (Ap.6,4.)

Den falske freden mellom Antikrist er beskrevet i Daniel 9,27,
hvor det står: «Og en uke (det er 7 år) skal han gjøre pakten fast
for de mange (de sterke)(jøder).»

Denne rytteren kan godt være Gog, fyrsten over Ros, Mesek og
Tubal, som skal gå mot Israel ved avslumingen av første halvdel av
åruken. (Åp.6,4.)

Gog er beskrevet i Esekiel 38-39,16. «Og Herrens ord kom til meg
(Esekiel) og det lød så: Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i
Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og profeter imot ham.»
(Esek.38,1-2.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2. s. 307-380.)

Den andre rytteren red på en hest som var svart. Han hadde en vekt
i sin hånd. Dette betyr at det skal bli matvaremangel. (Åp.6,5-6.)

Den tredje rytteren red på en hest som var gulbrun. Rytterens navn
var døden, og dødiiket fulgte med ham, og de fikk makt over en flerdel
av jorden, og de kunne drepe så mange som de ønsket. (Åp.6,8.)

Gog vil bli slått i Israel ved avslutningen av første halvdel av
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åruken, mens de to siste rytterne vil ha sin funksjonstid i hele
trengselstiden.

4.) MARTYRENE FRA DEN FØRSTE DEL AV TRENG
SELSTIDEN. «Og da det (Jesus) åpnet det 5. segl, så jeg under
alteret deres sjeler som var blitt myrdet for Guds ords skyld, og for
det vitnesbyrds skyld som de hadde.» (Åp.6,9.)

5.) EN TREDJEDELAV JORDEN, AV HAVET, AVVANNENE,
AV SOLEN, AV MÅNEN, AV STJERNENE OG AV DAGEN BLIR
ØDELAGT. Dette skjer under de 4 første basunene. (Åp.8.) (Både
de 7 seglene, de 7 basunene og de 7 vredesskålene er straff fra Gud.)

6.) AVGRUNNENS BRØNN BLIR ÅPNET, og vi får en
voldsom invasjon av onde ånder fra avgrunnen. De skal pine de
jøder som ikke er blitt beseglet i 5 måneder. (Åp.9,1-11.) «Og den
5. engelen blåste i basunen, og jeg så en stjerne (en falsk åndelig
leder) som var falt fra himmelen og ned på jorden (eller Israel), og
nøkkelen til avgrunnens brønn ble gitt den. Og den åpnet avgrunnens
brønn, og en røk steg opp av brønnen som røken av en stor ovn, og
solen og luften ble formørket av røken fra brønnen.» (Åp.9,1-2.)

7.) ANTIKRIST INVADERER JERUSALEM og ØDE
LEGGER OFFERTJENESTEN I TEMPLET. Hedningene skal trede
ned den hellige stad i 3,5 år. (Åp. 11,1-2.)

Dette er bl.a. beskrevet i Daniel 7,25, hvor det står: «og han
(Antikrist) skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke den
Høyestes hellige (jødene), han skal tenke på å forandre hellige tider
og lov (jødenes høytider og offertjenesten), og de (jødene) skal gis
i hans hånd en tid og tider og en hav tid (som er 3,5 år.)

«... og i midten av uken (etter 3,5 år) skal slaktoffer og matoffer
opphøre (i templet), og på vederstyggelighetens vinger skal
ødeleggeren komme...» (Dan.9,27.)

«Han skal også falle inn i det fagre land (Israel), og store skarer
skal falle, men disse skal slippe unna hans makt: Edom og Moab
og de ypperste av Ammons bam (Herren beskytter disse landene,
for en del av de troende jødene bor i disse områdene under den
store trengsel).» (Dan. 11,41.)
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(I parantes gjør vi oppmerksom på at Antikrist vil ha flere
residentbyer eller hovedsteder.

a) I dag er EUs hovedstad Bryssel. I følge Roma-traktaten skal
EUs hovedstad være Roma.

b) Når Antikristen kommer, vil den sannsynligvis være Roma.
c) Fra midten av åruken vil han gjøre Jerusalem til sin

hovedstad.

d) Babylon i Irak vil bli bygd opp igjen. Den kan bli en av
Antikrists hovedsteder i den østre delen av Rommerriket.

Det er ikke riktig at Babylon i Irak ikke skal bygges opp igjen.
Til nå er det blitt brukt over 850 millioner dollar på å bygge opp
byen igjen.

Når en del Bibel-tolkere har ment at Babylon ikke skd bygges
opp igjen, så skyldes dette en gal oversettelse av det hebraiske ordet
«olam», som ikke betyr «for alltid» eller «i evighet», men det betyr
«i tidsalderen». Den korrekte oversettelsen av f.eks. Esaias 13,19-
20 blir derfor: «Og med Babel, rikenes smykke, kaldeernes stolthet,
skal det gå som da Gud omstyrtet Sodoma og Gomorra. Det skal
aldri mer bli befolket I TIDSALDEREN, og ingen skal bo der fra
slekt til slekt, ingen araber skal slå opp sitt telt der, og ingen hyrde
la sin hjord kvile der.» (Se kapitlet: Det hebraiske tidsbegrepet.)

Vi gjør også oppmerksom på at Babylon i Irak ikke er direkte
beskrevet i N.T. Når vi skal ha opplysninger om hvordan det vil gå
med Babylon i Irak i endens tid, må vi gå til Tenach. Der er både
denne byen og dette landet omtalt på mange måter og ved flere
anledninger. Det er kongene fra Østen som skal ødelegge denne
byen og dette landet på sin vei mot Jerusalem og Harmageddon,
for den er en av Antikrists residentbyer. Kongene fra Østen kommer
for å stride mot Antikrist i Israel.

Til tross for at Babylon i gammel tid ikke er direkte beskrevet i
N.T., hører byen likevel med til det baylonske systemet eller
«baylonismen»- både på det økonomiske, det kulturelle og det
religiøse området.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel:
Det gamle Babylon skal bygges opp igjen.)

8.) DE TO JØDISKE VITNENE. De skal være profeter i Israel
i 3,5 år. Deres periode faller sammen med den store trengsel.
(Åp. 11,3-13.)
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9.) DET HIMMELSKE HARMAGEDDON. Satan og hans
engler blir kastet ut fra lufthimmelen og ned på jorden. De forfølger
de troende jøder ut i ørkenen, men Herren kommer dem til hjelp
og gir dem føde i 3,5 år. (Åp. 12,6-16.)

Denne dommen over Satan og hans engler er beskrevet i Esaias
24,21. «På den tid skal Herren hjemsøke hinunelens hær i det høye
(i himmelrommet.)...»

10.) SATAN SKAL FØRE KRIG MOT DE JESUS-TROENDE
JØDER. «Og dragen ble vred på kvinnen (de troende jøder som
hadde unnsloppet i ørkenen) og han drog avsted for å føre krig mot
de andre (andre jøder) av hennes ætt, de som holder Guds bud og
har vitnesbyrdet om Jesus.» (Åp. 12,17.)

11.) EN BESKRIVELSE AV ANTIKRIST og DE 10
KONGENE I DEN STORE TRENGSELEN. (Åp.13,1-10.)

Dette er også beskrevet i Daniel 7,24, hvor det står: «Og de 10 hom
betyr at det av dette rike (Rommeniket i endetiden) skal oppstå 10
konger, og etter dem skal det oppstå en annen konge (Antikrist), som
skal være annerledes enn de foregående, og som skal ydmyke 3 konger.»

12.) EN BESKRIVELSE AV DEN FALSKE PROFET.
(Åp.13,11-15.)

Den falske profet er også beskrevet i Sak. 11,16, hvor det står:
«For se, jeg lar en hyrde stå fram i landet, en som ikke ser til de får
som er nær ved å omkomme, ikke søker etter det som er
bortkommet, og ikke leger det som har fått skade, og ikke sørger
for det som holder seg oppe, men eter kjøttet av de fete og enda
bryter deres klover i stykker.»

13.) DEN SOM nCKE TAR DYRETS MERKE, FÅR HVER
KEN KJØPE eller SELGE VARER. «Og det (den falske profet)
gjør så (bestemmer) at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige,
frie og træller, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne, og
at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, DYRETS
NAVN eller TALLET FOR DETS NAVN. Her er visdommen. Den
som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes
tall, og dets tall er 666.» (Åp. 13,16-18.)
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14.) DE 7 SISTE ENGLENE MED DE 7 VREDESSKÅLENE.
De har sin funksjonstid i den store trengselen. De tømte sine skåler
ut på jorden, ut i havet, i elvene og vannkildene, ut på solen, ut
over Antikristens rike og hans trone, ut i elven Eufrat og ut i luften.
(Åp. 16,1-21.)

Når disse plagene er fullendt, er den store trengselen forbi.
De forskjellige profetene har skrevet mye om trengselstiden og

det som skal skje i forbindelse med Herrens dag, som betyr to ting
i endetidssammenheng:

a) Det er hele trengselstiden på 7 år. Herrens dag i utvidet
betydning begynner når den kristne menighet blir bortrykket.

b) Jesu komme til Harmageddon.
I Esaias 24,1-12 og i 17-23 er både dommen over Israel og

dommen over verden beskrevet i det samme kapitlet. Esaias 24 er
kalt for Det Gamle Testamentets Apokalypse. «Se, Herren tømmer
landet og legger det øde, han omskifter dets skikkelse og adspreder
dem som bor i det... Tømmes, ja tømmes skal landet og plyndres,
ja plyndres, for Herren har talt dette ord... Og landet er vanhelliget
under dem som bor i det, for de har krenket lovene (Moseloven),
overtrådt budet (de 10 budene) og bmtt den tidsalderlige pakt (dette
kan både være Abraham-, Sinai- og Golgata-pakten.) Derfor fortærer
forbannelse landet, og de som bor i det, må bøte med livet, derfor
brenner landets innbyggere, og det blir bare FÅ MENNESKER
IGJEN.» (Es.24,l,3,og 5-6.)

«Jorden brister, ja, den brister, jorden revner, ja, den revner.
Jorden rystes ja, den rystes. Jorden skal rave som den drukne og
svinges hit og dit som en hengekøye, og dens misgjerning skal tynge
på den, og den skal falle og ikke reise seg mer (i sin nåværende
skikkelse). På den tid skal Herren hjemsøke himmelens hær (Satan
og de onde åndene) i det høye, og JORDENS KONGER nede på
jorden.» (Es.24,19-21.)

Det er en del Bibel-forskere som mener at Israel og jødene skal
bli spart for den store trengselen, som skal komme over jorden.
Dette er ikke en riktig vurdering. Den store trengselsn tar først og
fremst sikte på å UTTRYDDE GUDS FOLK, som er jødene. Dette
har vært Satans strategi opp igjennom hele historien, for dersom
han greier å utrydde Guds folk, så vil han forhindre Jesu gjenkomst
og opprettelsen av Guds rike på jord.
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På grunn av at Satan har uttryddet Guds folk, har det bestandig
bare vært en levning av jødene i live. Vi skiller mellom den
LØPENDE LEVNING og den ENDELIGE LEVNING.
På grunn av den forferdelige tiden i den store trengselen, som vil

innlede Messias komme, sa mange av rabbinerne: «LA MESSIAS
KOMME, MEN LA HAM IKKE KOMME I MIN TID.» (Sanhedrin
98. b.)
Rabbi Raba sa: «La ham komme, men la meg ikke få se ham.»
Rabbi Josef sa: La ham komme, og la meg bli verdig til å sitte i

skyggen av hans asen.»
Abai spurte Raba: «Hva er grunnen til at du ikke ønsker å se

ham?» Han svarte: «Jeg ønsker ikke å se ham på grunn av de
førdselsveene som som vil gå foran Messias komme. (Dette er et
stort tema som vi ikke skal ta opp i sin fulle bredde her.)»

15.) DEN STORE SKJØGENS FALL. (Åp.l7.) Antikrist og de
10 kongene ødelegger det religiøse Babylon, som er representert
ved den romersk katolske kirken, andre kirkesamfunn, New Age,
falske filosofiske systemer og andre falske religioner. «Og de 10
hom som du så, og dyret, disse skal hate skjøgen (det samlede
uttrykk for verdensreligionen) og gjøre henne øde og naken, og
hennes kjøtt (eiendommer) (ordet står i flertall), skal de ete, og
henne selv skal de brenne opp med ild (ødelegge totalt).»
{Åp.17,16.)

16.) DET KOMMERSIELLE BABYLONS FALL. BYEN
ROMA ER SENTRUM I DENNE HANDELEN. DENNE BYEN
SKAL ØDELEGGES. (Åp. 18.) «og han (engelen) ropte med sterk
røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store by (Roma), og den er
blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren £id og et
fengsel for hver hatet og uren fugl, for av hennes (Romas)
horelevnets vredesvin har alle folk druset, og kongene på jorden
har drevet hor med henne (religiøst hor), og kjøpmennene på jorden
er blitt rike av hennes vellevnets fylde.» (Ap.28,2-3.)

17.) SLAGET VED HARMAGEDDON. Det som går under
benvenelsen «slaget ved Harmageddon», er ikke bare et slag. Det
vil være flere slag og trefninger i dette området på denne tiden. Vi
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kunne like gjerne ha kalt dette for: Harmageddon-krigene.
Avslutningen på disse krigene er at Jesus kommer tilbake og
ødelegger Antikrist, de 10 kongene og alle jordens konger. Ved disse
krigene går det POLITISKE BABYLON til grunne.

Kapitlene 17, 18 og 19 beskriver avslutningen av den store
trengselen.

Det som skal skje på Herrens dag, er omtalt av profetene i
Tenach. «Skrik og jamre dere! for Herrens dag er nær, den kommer
SOM EN ØDELEGGELSE FRA DEN ALLMEKTIGE. Derfor blir
alle hender slappe, og hvert menneskehjerte smelter.:. Se, Herrens
dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å
gjøre jorden til EN ØDEMARK og UTSLETTE DETS SYNDER,
for himmelens stjerner og dens strålende stjernebilder skal ikke la
sitt lys skinne, solen er mørk når den står opp, og månen skinner
ikke.» (Es. 13,6-77 og 9-10.)

«For nær er dagen, ja, nær er Herrens dag, en dag med skyer,
EN DOMMENS TID FOR FOLKENE skal den være.» (Esek.30,3.)

«Men tidender fra Østen (kongene fra Østen) og fra Norden
(kongene fra resten av verden) skal forferde ham (Antikrist), og
han skal dra ut I STOR HARME, for å ødelege og tilintetgjøre
mange. Og han skal slå opp sine palasstelter mellom havet og
helligdommens fagre ̂ ell (Sion), men så bærer det til enden med
ham, og det er ingen som hjelper ham.» (Dan. 11,45.)

«Send sigden ut, for høsten er moden! Kom og tred vinpersen,
for den er full, persekaret flyter over, deres ondskap er stor! Skare
på skare samler seg i avgjørelsens dal. For nær er Herrens dag i
avgjørelsens dal. Sol og måne sortner, og stjernene holder opp å
lyse.» (Joel 3,18-20.)

«ve dem som stunder etter Herrens dag! Hva vil dere da med
Herrens dag? DEN ER MØRKE og ikke lys. Den er som når en flykter
for en løve, men støter på en bjøm, og når han kommer hjem, og støtter
seg til veggen med hånden, blir han bitt av en orm. Ja, Herrens dag er
mørke og ikke lys, belgmørke og uten lysskjær.» (Amos 5,18-20.)

«Nær er Herrens dag, den store, den er nær og kommer med stor
hast. Hør det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen. EN
VREDENS DAG ER DEN DAG, EN DAG MED NØD og TRENG
SEL, EN DAG MED OMSTYRTELSE og ØDELEGGELSE, EN
DAG MED MØRKE og MULM, EN DAG MED SKYER og
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SKODDE, EN DAG MED BASUNKLANG og HÆRSKRIK MOT
DERE FASTE BYER og HØYE MURTINDER.» (Sef.1,14-16.)

«Ve den dårlige hyrde (den falske profet), som forlater fårene
(jødene)! Sverd over hans arm (Antikrist) og hans høyre øye! Hans
arm skal visne bort, og hans høyre øye skal utslukkes.» (Sak. 11,17.)
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: De forskjellige
benevnelser som angår endetiden.)

18.) ANTIKRIST OG DEN FALSKE PROFET BLIR KASTET
I ILDSJØEN. «Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske
profet, han som for dets øyne hadde gjort de tegn hvormed han
hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde, disse
to ble kastet levende i ildsjøen.» (Åp. 19,20.)

Dette er også omtalt i Daniel 7,26, hvor det står: «Så blir retten
satt, og herredømmet skal fratas ham (Antikrist), så han blir ødelagt
og tilintetgjort for alltid (ved enden).» (Dan.7,26.)

19.) BÅDE ANTKRISTEN, KONGENE FRA ØSTEN og DE
ØVRIGE KONGENES HÆRER BUR ØDELAGT. «Og de andre ble
drepet med hans sverd som satt på hesten, det sverd som gikk ut av
hans murm, og alle fuglene ble mettet av dets kjøtt.» (Åp. 19,21.)

«På den tid skal Herren hjemsøke hirmnelens hær i det høye og
jordens konger ned på jorden, og de skal samles sammen som fanger
i hulen og settes i fengsel, og langt om lenge (etter 1000 år) skal de
få sin straff (i dommens oppstandelse).» (Es.24,22.)

«Og du menneskesønn! Så sier Herren, Israels Gud: Si til
allehånde fugler og til alle markens ville dyr: Samle dere og kom,
samle dere fra alle kanter til det slaktoffer som jeg slakter for dere,
ET STORT SLAKTOFFER PÅ ISRAELS FJELL, og dere skal ete
kjøtt og drikke blod. Kjempers kjøtt skal dere ete, og JORDENS
FYRSTERS blod skal dere drikke, værer, lam og bukker og okser,
alle sammen gjødd i Basan.» (Esek.39.17-18.)

20.)^ SATAN BLIR FENGSLET I AVGRUNNEN FOR 1000
ÅR. (Åp.20,1-3.) «Og han (engelen) grep dragen, den gamle slange,
som er djevelen og satan, og bandt ham for 1000 år.» (Åp.20,2.)

21.) LAMMETS BRYLLUP KOMMER. Det er det sanmie som
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1000 års-riket. (Åp. 19,7-9.)
Av det som vi har skrevet foran, ser vi at det er fullt samsvar

mellom det som profetene i Tenach profeterte og det som Johannes
profeterte om endetiden og opprettelsen av riket for Israel. Vi er
meget takknemelige for at vi har Åpenbaringsboka, for den utdyper
det som skal skje i endens tid. Dessuten beskriver den «den nye
himmel og den nye jord» for oss. Dersom vi ikke hadde hatt
Åpenbaringsboka, hadde vi hatt minimale kunnskaper om «de
kommende tidsaldere».

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Spørsmål og oppgaver.

Hvilket dokument er Åpenbaringsboka?
Når fikk Satan eiendoms- og bruksretten over jorden?
Hvilke 4 betingelser måtte Jesus innfri, for at han kunne
innløse jorden?
Hvorfor kunne Jesus ta bokrullen og åpne seglene på den?
I hvilke 3 deler inndeler vi Åpenbaringsboka?
På hvilke 3 måter er Åpebaringsboka til stor hjelp for de
troende?

Når skjer innsettelsen av Jesus som konge?
Hvor i Åpenbaringsboka får vi den første beskrivelsen av
Antikrist?

Hvem kan den rytteren være, som rider på den røde hesten,
og som kommer etter Antikrist?
Hvilken opgave har han?
Hvordan blir den freden som Antikrist skal inngå med
jødene?
Hva skjer under de 4 første basunene?
Hva vil Antikrist gjøre i midten av åruken?
Gi en utgreiing om de forskjellige byene som vil være
Antikristens hovedsteder.

Hvilke oppgaver har de to jødiske vitnene?
Hva er det himmelske Harmageddon?
Hvilket forhold har Antikrist til de 10 kongene?
Hvilke oppgaver har den falske profet?
Hva er dyrets merke?
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20.) Når har de 7 englene med de 7 vredesskålene sin fun
ksjonstid?

21.) Hva er Herrens dag?
22.) Hva er den «løpende levning» og hva er den «endelige

levning»?
23.) Hva er det religiøse Babylon?
24.) Hvem kommer til å ødelegge det?
25.) Hva er det kommersielle Babylon?
26.) Hvilken by er hovedstaden i både det religiøse og det

kommersielle Bbylon?
27.) Hva er det politiske Babylon?
28.) Hvem skal ødelegge det politiske Babylon?
29.) Hvordan går det med Antikrist og den falske profet?
30.) Hvor lenge skal Satan være fengslet?
31.) Hva er Lammets bryllup?
32.) Hvorfor er Åpenbaringsboka viktig?
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DET HEBRAISKE TIDSBEGREPET.

Når profetene i Tenach talte om Guds rike, var det RIKET FOR
ISRAEL de omtalte. Det skal vare i 1000 år. I forlengselsen av
dette riket har vi også Guds rike, slik som det vil manifestere seg
på den nye jord. Det framtidige Guds rike er tredelt:

a) Først har vi Messias riket som vil vare i 1000 år. «Jesus
svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har
forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller
barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, uten
at han skal få hundrefold igjen, nå her i tiden hus og brødre
og søstre og mødre og barn og åkrer under forfølgelse, og I
DEN KOMMENDE TIDSALDEREN TIDSALDERLIG

LIV.» (Mark. 10,29-30.)
b) Deretter kommer Guds rike, hvor den treenige Gud skal

styre. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første
himmel og den første jord var veket bort, og havet (de
ugudelige) er ikke mere, og jeg så den hellige stad, det nye
Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand
som en brud som er pyntet for sin mann. Og jeg hørte en
høy røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene,
og HAN SKAL BO HOS DEM, og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.»
(Åp.21,1-3.)

c) Deretter får vi de forskjellige tidsaldrene etter at den første
tidsalderen på den nye jord er fullendt. Dette har vi ikke
opplysninger om i Guds ord, men vi har LØFTER OM DET.
«for at han i de kommende tidsaldere kunne vise sin nådes

overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» (Ef.2,7.)
De forskjellige fasene i det framtidige Guds riket kommer til
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uttrykk på en fin måte i Luk. 1,32-33, hvor det står: «Han skal
være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham
HANS FAR DAVIDS TRONE (Davids kongerike), og han SKAL
VÆRE KONGE OVER JAKOBS HUS I TIDSALDRENE, og det
skal ikke være ende på hans kongedømme.»

I min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1, skrev jeg to kapitler om
den korrekte oversettelsen av de greske ordene «aion» og «aionios».
Det første ordet er blitt oversatt med enten «verden» eller «i evighet
«eller «for evig», og det andre ordet er blitt oversatt med «evig».
Alt dette er ukorrekte og misvisende oversettelser.

Vi skal i det følgende ta med noen eksempler på slike misvisende
oversettelser, i det vi også skal vise hva som er riktig, «gå derfor ut
og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens
og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt
det jeg har befalt dere. Og se jeg er med dere alle dager inntil
VERDENS ENDE.» (Mat.28,19-20.)

Den riktige oversettelsen er: «... Og se jeg er med dere inntil
TIDSALDERENS ENDE.» (Mat.28,20.)

«og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde (den
onde). For riket (riket for Israel) er ditt og makten og æren i ÅLL
EVIGHET.» (Mat.6,13.)

Den riktige oversettelsen er: «... For riket er ditt og makten og
æren I TIDSALDEREN.» (Mat.6,13.)

«Og se, det kom en til ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre
for å få EVIG liv.» (Mat.19,16.)

Den riktige oversettelsen er: «... Mester, hva skal jeg gjøre for å
få TIDSALDERLIG liv.» (Mat.19,16.)

Det greske ordet «aion» går tilbake til det hebraiske ordet
«olam», og disse ordene betyr ikke «i eviget» eller «for evig». De
betegner en KORTERE eller LENGRE TIDSPERIODE. De
betegner et TIDSROM AV UEBSTEMT LENGDE. Disse ordene
tilsvarer vårt ord «eon». Den beste og korrekte oversettelsen av disse
ordene er TIDSALDER, og så får sammenhengen i setningen få
bestemme hvilken tidsalder det er tale om.

Hva som gjelder adjektivet «aionios», så skal det oversettes med
«det som hører tidsalderen til» eller «tidsalderlig». «uten at han
skal få det hundrefold igjen, nå her i tiden hus og brødre og søstre
og mødre og barn og åkrer under forfølgelser, og i den kommende
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tidsalderen TIDSALDERLIG LIV.» (Mark. 10,30.)
I tillegg til disse to greske ordene bruker N.T. to andre greske

ord, når det skal uttrykke tiden, og det er:
a) «kronos». Det er tiden I SIN UTSTREKNING. Det er det

samme ordet som vi har i «kronologi». Når tiden er utløpt
eller full, får vi en ny tidsperiode. «Lang tid (gr.kronon)
deretter kom da disse tjeneres herre og holdt regnskap med
dem.» (Mat.25,19.)

b) «kairos». Det er selve TIDSPUNKTET for at de forskjellige
begivenheten kan skje, eller det er tiden etter sin KVALITET.
Dette ordet BESKRIVER TIDEN, SLIK SOM DEN ER.
«Han sa til dem: Det tilkommer ikke dere og vite tider (gr.
kronus) eller tidspunkter (gr. kairus) som min Fader har
fastsatt av sin egen makt.» (Ap.gj.1,7.)

«og de (jødene) skal falle for sverds egg og føres fangne til alle
folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil
hedningenes tider (gr. kairoi ethnon) er til ende.» (Luk.21,24.)

Hva som gjelder tidsbegrepet i Bibelen, må vi være
oppmerksomme på følgende forhold:

1.) Hverken det hebraiske språket eller det greske språket har
noe ord som betyr «i evighet» eller «for evig». Det bibelske uttrykket
«eis ton aiona» betyr ikke «for evig», men derimot «inn i tiden».
Vi skal oversette det med «i tidsalderen», «og da han så fikentreet
(som er et bilde på Israel), ved veien, 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 mere vokse frukt på deg. Og straks visnet
fikentreet.» (Mat.21,1.)

2.) Bibelen bruker ikke noe abstrakt begrep som «evighet» eller
«for evig». Bibelen taler IKKE OM TID og EVIGHET, men om
TID og TIDSALDERE. Gud utvelger bestemmte tider eller
tidsaldere, der han på forhånd har bestemt at viktige frelses-
begivenheter skal skje. Når dette er skjedd, kommer vi til TIDS
ALDERENS ENDE. Etter det kommer det en ny tidsperiode med
et nytt ffelsesinnhold.

Når tiden er inne til at en tidsalder går mot sin avslutning, nærmer
vi oss TIDENS eller TIDSALDERENS FYLDE. Da er den
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BESTEMTE TIDEN FYLT MED SITT INNHOLD. «Men da

TIDENS FYLDE (gr. pleroma tu kronu) kom, utsendte 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.)

«i det han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie
råd, som han fattet hos seg selv, om en husholdning (frelsesplan) i
TIDENES FYLDE (gr.pleromatos ton kairon) (det er 1000 års-riket),
at han ville samle it til ett i Kristus, både de som er i himmelen,
og de som er på jorden.» (Ef. 1,10.)

Det er ikke riktig å si at vi får «evigheten» etter Jesu gjenkomst.
Da får vi 1000 års-riket, som er DEN KOMMENDE TIDS
ALDEREN. Den er til og med kalt for TIDSALDERENS
TIDSALDER, «men om Sønnen: Din trone. Gud, står i tidsalderens
tidsalder.» (Hebr. 1,8.)

Når det er snakk om tid eller tidsaldere i Bibelen, er det bestandig
i forbindelse med «DET INNHOLDET» en tidsalder skal ha. Når
de bestemte begivenhetene er gått i oppfyllelse, som Bibelen på
forhånd har omtalt, er TIDEN eller TIDSALDEREN FULL.
TIDSALDERENS FYLDE ER KOMMET, og tidsalderen avsluttes
ved et bestemt TIDSPUNKT. Deretter fører Gud inn en ny tidsalder
og FYLLER DEN MED ET NYTT INNHOLD, som også som
hovedregel er profetert i Bibelen.

3.) De bibelske hendelser omtales aldri som «timelige» eller
«evige», men som OPPFYLTE eller UOPPFYLTE. <Jeg er Herren,
det er mitt navn, og jeg gir ikke noen annen (avgud) min ære eller de
utskårne bilder min pris. De ting som er forkynt tidligere, se, DE ER
KOMMET, og nå FORKYNNER JEG NYE TING, før de spirer fram,
lar jeg dere høre om dem.» (Es.42,8-9.)

4.) Det profetiske ordet, som Gud fyller tidene og tidsaldrene
med, er i stor grad knyttet til EN PERSON, og det er Messias (Jesus
fra Nasaret) eller ET FOLK, og det er jødefolket. Av slike viktige
hendelser, som er eller skal nedlegges i de forskjellige tidsperiodene,
skal vi i det følgende nevne:

a) Løftet om at KVINNENS ÆTT eller KVINNENS SÆD
(JESUS) SKULLE KNUSE SLANGENS HODE. «Og jeg
vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din
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ætt og hennes ætt, han skal knuse ditt hode, men du skal
knuse hans hæl.» (3.Mos.3,15.)
Dette løftet er knyttet til Messias.

b) Løftet om at ISRAEL SKAL BLI EN STOR NASJON.
«Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter
vel på å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal
Herren din Gud heve deg høyt over elle folkene på jorden.»
(5.Mos.28,l.)
Dette løftet var avhengig av at jødene holder Moseloven
og kommer til tro på Messias.

c) Løftet om JESU FØRSTE KOMME. «Derfor skal Herren
selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og
føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel (som betyr:
Gud med oss).» (Es.6,14.)
Dette løftet er knyttet til jødefolket.

d) Løftet om EN NY PAKT. «Se, dager kommer, sier Herren,
da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas
hus.» (Jer.31,31.)
Dette løftet er knyttet til jødefolket.

e) Løftet om DEN HELLIGE ÅNDS KOMME. «Min Ånd
vil jeg gi innen i dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine
bud og holder mine lover og gjør etter dem.» (Esek.36,27.)
Dette løftet er knyttet til Jesu forsoning og himmelfart og til
jødefolket. Jesu himmelfart utløste Den HelUge Ånds komme.

f) Løftet om at HEDNINGENE SKAL KOMME TIL TRO
PÅ MESSIAS. «Folkene skal prise deg. Gud! Folkene skal
prise deg, alle tilsammen. Fokeslagene skal fryde seg og
juble, for du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på
jorden leder du. Sela.» (Salm.67,4-5.)
«På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd
(Messias), som står som et banner for folkeslag, og hans
bolig skal være herlighet.» (Es. 11,10.)
Dette løftet skal oppfylles fullt ut i 1000 års-riket, og det er
knyttet til Messias.

g) Løftet om JESU GJENKOMST. «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 (i den store trengsel) skal de lete etter meg.»
(Hos.5,15.)
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Dette løftet skal oppfylles i forbindelse med at jødefolket
kommer til tro på Jesus fra Nasaret som sin Messias.

h) Løftet om JESU STYRE I RIKET FOR ISRAEL. «Og det
ble gitt ham (Messias) herredømme og ære og rike, og alle
folk, ætter og tungemål skulle tjene ham, hans herredømme
er et tidsalderlig herredømme (1000 års-riket), som ikke
forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.»
(Dan.7,14.)
Dette løftet skal oppfylles når Messias kommer tilbake.

i) Løftet om DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYK-
KELSE før trengselen. «Se, jeg sier dere en hemmelighet:
Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et
nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde,
og de døde skal oppstå uforgjengelige og vi skal forvandles.»
(l.Kor.15,51-52.)
Dette løftet er knyttet til Jesu komme for den kristne
menighet.

j) Løftet om DE RETTFERDIGES OPPSTANDELSE. «Og
AV DE MANGE (ikke alle) som sover i jordens muld, skal
vokne opp, somme til tidsalderlig liv og somme til skam og
tidsalderlig gru.» (Det er 1000 år mellom disse to opp
standelsene.) (Dan. 12,2.)
Dette er et løfte som er knyttet til troen på Messias og ellers
de frelsesløftene som er lagt ned, enten i historien eller i
samvittigheten.

k) Løftet om at SATAN SKAL BINDES 1 1000 ÅR. «Og han
grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan,
og bandt ham for 1000 år.» (Åp.20,2.)
Dette løftet skal oppfylles i forbindelse med Jesu gjenkomst.

Når våre Bibel-forskere oversetter de bibelske tidsbegreper med «i
evighet» og «for evig», så går dette tilbake til GRESK og HEDENSK
FILOSOFI og TANKEGANG. I denne filosofien er tiden og
tidsperiodene en hindring for frelsen. Frelsen kan ikke skje i tiden,
men den skjer først når menneskets sjel blir løst fra legemet og historien.
Da oppnår mennesket frelse, i og med at ånd og sjel forener seg med
guddommen. Når mennesket forlater tiden, ligger frelsen i evigheten.

Gresk filosofi godtar hverken det forholdet at Gud har utvalgt
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seg et folk, Israel, eller en frelser, Jesus, som han handler med i
historien. Det er ingen ting i tiden eller historien som kan frelse et
menneske. Frelsen ligger i evigheten.

Det greske filosofiske evighetsbegrepet står i sterk motsetning
til det bibelske og hebraiske tidsbegrepet, som er historisk og nåtidig.
Det FORUNDRER MEG MEGET at ikke våre Bibel-granskere og
oversettere ser og forstår dette. Konsekvensen av dette er at de GÅR
SATANS og FILOSOFIENS ÆRENDE, når de oversetter Bibelen
galt med hensyn til tidsbegrepet. Dette er en del av den såkalte
«erstatningsteologien», som går ut på å frata jødene de løftene og
oppgavene som de har fått av Gud. Denne teologien er ikke fira
Gud, men er inspirert av denne verdens fyrste. Gud har ingen ting
med Satan og hans vesen å gjøre.

Mange teologer tror og lærer firemdeles at Gud ikke kan bruke Israel
og jødene i sine planer, og at kirken har overtatt jødenes løfter, oppgaver
og kall. Det er ikke noe rart at de ortodokse jødene tar avstand fra
kristendommen, når dets talsmennn forfekter en slik HORRIBEL
TEOLOGI og har så lite greie på Guds ord, som det her gies uttrykk for.

Med sin skadelige og misvisende teologi har den kristne kirken
både vært medansvarlig for at de verdslige myndigheter har tatt
livet av millioner av jøder, og den har vært med å SKJULE
SANNHETEN for jødene, nemlig at Jesus fra Nasaret er deres
Messias. Dette skal bU TUNGT Å BÆRE PÅ DOMMENS DAG.

Når man oversetter disse ordene galt, får det følgende meget
uheldige koneskvenser:

a) Guds ord blir uklart for oss. Det er et ordtak som sier at:
SANNHETEN TREKKER SEG TILBAKE PÅ GRUNN
AV MISVISENDE FORMULERINGER.

b) Beskrivelser av den kommende tidsalderen, som er riket
for Israel, kommer ikke fram i teksten, for det som har med
den kommende tidsalderen å gjøre, blir oversatt med «i
evighet» eller «for evig». Det blir derfor satt likhetstegn
mellom den kommende tidsalderen og det som skal skje i
tidsaldrene etter 1000 års-riket.

c) Vi mister den velsignelsen som er nedlagt i Guds ord: At
den som velsigner Israel, den vil Gud velsigne.

Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å henvise til det som
John Lundmark skriver om det bibelske tidsbegrepet isin bok:
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Hoppets budskap i en håpløs tid. s.53-54: «I Bibelsk Oppslagsbok
leser vi følgende under ordet «evighet». «Ordet eviget brukes i vår
svenske bibeloversettelse dels for å gjengi det hebraiske OLAM,
dels for å gjengi det greske AION. INGEN AV DISSE ORDENE
UTTRYKKER DET ABSTRAKTE BEGREPET EVIGHET.»

Det er jo ganske bemerkelsesverdig at vi bruker et abstrakt begrep,
når vi skal gjengi et ord fra grunnspråket som ikke er abstrakt. Hvilke
konsekvenser får dette? Faren ligger i at vi bruker et FILOSOFISK
ABSTRAKT BEGREP PÅ BIBELSKE SANNHETER, og dermed
kommer disse bibelske sannheter til å bli oppfattet på en filosofisk
måte og ikke på en bibelsk-hebraisk måte. Noen har sagt at «sannheten
drar seg tilbake på grunn av misvisende formuleringer.»

Carl Fredrik Wisløff sier i boken: Jeg vet på hvem jeg tror. at
«Bibelen ikke taler om tid og evighet, men derimot om tid og tidsaldere,
Ef.3,5. Dersom Bibelen taler om tid og tidsaldere, hvorfor skal vi da
tale om tid og evighet, da vi vet at ordet evighet er så filosofisk belastet
og uten tvil har en annen betydning enn ordet tidsalder?

Vi skal sitere en interessant uttalelse av professor Hugo Odeberg:
«Tenkere har innført ideen om evighet som en tids- og romløst
tilværelse. Kroppen har utifrå denne oppfatning blitt betraket som
et hinder for fullkommenheten. For N.T. foreholder det seg akkurat
motsatt. Å ikke være formet betyr kaos. Det kroppslige er en
skapelse som innebærer fullkommenhet. På samme måte forholder
det seg med tiden. En tidløs eksistens er en KAOTISK EKSISTENS.
Til livet i den kommende tidsalderen hører både det fullkonme
kroppslige og den fiillkonme tiden.»

DET ER MEGET FORVILLENDE å påstå at «evigheten følger
etter Kristi gjenkomst». Derimot er det i samsvar med teksten og i
harmoni med Bibelens uttrykksmåte dersom man uttrykker seg på
samme måte som Odeberg sier: «TIDEN ETTER JESU GJEN
KOMST BETEGNES I N.T. SOM «DEN KOMMENDE TIDS

ALDEREN». Det tales også om flere tidsaldere i det kommende-
hvor mange det er, finnes ikke angitt noen steder.»

Framtiden består altså av INNHOLDSFYLTE TIDSALDERE
av meget konkret slag. Og det er Guds umiddelbare gjerninger som
skal fylle disse tidsaldrene med menigsfylt innhold.»

Jeg vil også sitere fra s.56-57 i den samme boka. Der står det
følgende: «Det Gamle Testamente har ikke noe generelt ord for

— 224 —



tid. Det finnes to hebraiske ord, som i G.T ofte blir brukt. Det ene
ordet er ET (brukt 229 ganger). Dette ordet betyr ikke tid i
utstrekning som en dimensjon uten snarere det øyeblikk eller den
stund da noe skjer. Det kan altså ikke oversettes med «evighet»,
slik som noe som står i det motsatte til det timelige.

Dette gjelder også det andre hebraiske ordet OLAM (brukt 440
ganger). Ordets grunnbetydning er: HEMMELIG, SKJULT. Som
tidsbegrep blir det brukt, når det er snakk om UBESTEMT
TIDSUTSTREKNING, og det inneholder til og med begrepet
kontinuitet d.v.s noe som hører sammen med foregående tider og
hendelser. I blant blir ordet oversatt med tidsalder og i blant med
evighet. Dersom man bruker ordet evighet, bør en være oppmerksom
på at det greske evighetsbegrepet (tiden i motsetning til evigheten)
BØR HOLDES UTENOM BIBELTOLKNINGENS RAMME.

I gresken i N.T. finnes det tre ord, som kan brukes ved
tidsangivelser:

a) Først ordet «kronos», fra hvilket vi har ordet kronologi. Det
blir brukt 53 ganger, og det angir tid av målbar lengde.

b) Det andre ordet er «kairos», og det betyr bestemte
tidspunkter, som står i forhold til noe som hender. Det
motsvarer nennest det hebraiske ordet «et».

c) Det tredje ordet er «aion», og det motsvarer det hebraiske
ordet «olam». ORDETS INNHOLD BLIR I STOR GRAD
BESTEMT AV G.T.

I Mat. 12,32 tales det om «hverken i denne tidsalderen eller i
den kommende.» I en gammel svensk Bibel heter det: «hverken i
denne eller i den kommende verden.» Det greske Testamentet har:
«hverken i denne aion eller i den tilkommende aion.» Dersom man

skulle erstatte ordet aion med evighet, skulle det hete: «hverken i
denne evighet eller i den kommende evighet.», noe som blir
menigsløst. Dersom man sier: «Hverken i tiden eller i evigheten»,
så stemmer det med en vanlig måte å tale på, men IKKE MED
BIBEL-TEKSTEN. Ordet TIDSALDER BLIR MEST MENIGS-
FYLT I DENNE SAMMENHENGEN.»

En av de få, som jeg kjenner til, og som har tatt konsekvensene
av dette, var den svenske legpredikanten Helge Åkeson, som levde
på 1800-tallet i Sverige. Han oppdaget etter hvert at Bibelen var
mangefullt oversatt på en del områder, bl.a. på det området som vi har
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berørt ovenfor. Han lærte seg hebraisk og gresk og oversatte Bibelen
til svensk, slik som han mente at den burde oversettes. Jeg er så
heldig å ha et eksemplar av hans Bibel-oversettelse. Gud vil lønne
ham rikelig for hans store innsats for en riktig forståelse av Guds ord.

Det er også gledelig for meg å se at det ofte blir henvist til hans
Bibel-oversettelse i Studiebibelen, når det gjelder oversettelsen av
ordene «aion» og «aionios».

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Spørsmål og oppgaver.

I hvilke 3 deler er det framtidige Guds-riket delt?
Hva skal vi oversette de greske ordene «aion» og «aionios»
med?

Hva betegner ordet «aion»?
Hva blir disse ordene oversatt med i våre Bibler?
Hvorfor ønsker ikke våre Bibel- granskere å oversette disse
ordene korrekt?

Hvilke 2 andre ord bruker vi, når vi skal uttrykke tiden på gresk?
Hva betyr disse ordene?
Hva skai vi oversette tidsuttrykket «eis ton aiona» med?
Hvorfor taler ikke Bibelen om tid og evighet?
Hvorfor taler den om tid og tidsaldere?
Hva er tidens eller tidsalderens fylde?
Hvorfor er det galt å si at vi får evigheten etter Jesu
gjenkomst?
Hva er det viktigste med de forskjellige tidsperiodene?
Til hvilken person og hvilke folk er de fleste tidsperiodene
knyttet?
Nevn noen av de viktigste løftene i vår Bibel?
Hvordan ser gresk filosofi på forholdet mellom tiden og
evigheten?
Hvordan ser den på de historiske hendelsene?
På hvilken måte oppnåes frelsen i gresk filosofi?
Hvilke meget uheldige konsekvenser blir det når Bibelen
blir oversatt galt med hensyn til tidsbegrepet?
Hva skriver John Lundmark om dette i sin bok: Hoppets
budskap i en håpløs tid.?
Hvem var Helge Åkeson?
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JESU SLEKTSUNJE11. MOSEBOK.

I Tenach er det to sett av profetikomplekser som angår Jesus
fra Nasaret, som er jødenes Messias, og det er:

a) De profetier som angår Jesu første komme.
b) De profetier som angår Jesu gjenkomst.
I det hele er det 456 PROFETISKE UTSAGN i Tenach som

angår Jesus fra Nasaret. I forbindelse med Jesu første komme gikk
333 av disse profetiske utsagnene i oppfyllelse. I forbindelse med
Jesu gjenkomst skal de resterende 123 profetiske utsagnene gå i
oppfyllelse.

Vi skal i de følgende kapitler skrive utfyllende om Jesu første
komme, slik som det kommer til uttrykk i Tenach. Vi skal sammenligne
det med både utsagn fra N.T. og fra rabbinemes Skrifter. Vi vet at ved
to eller tre vitner står enhver sak fast. Her er det tre som vitner om den
samme saken, og det er Tenach, N.T og rabbineme.

Ved sitt FØRSTE KOMME LA JESUS DET ÅNDELIGE
GRUNNLAGET FOR SIN GJENKOMST.

Vi anser det som MEGET VIKTIG og VERDIFULLT å få vite
hvilke tanker rabbineme hadde om de utsagn angående Messias,
som Tenach gir uttrykk for. I og med at rabbinerne står i en JØDISK
og HEBRAISK tradisjon, kan de lære oss kristne mye om dette. Vi
kan gjennom et studium av deres tanker få KORRIGERT vårt syn
på en del områder. Vårt teologiske syn er ofte innfluert av greske
og filosfiske tanker og av gal teologisk forståelse og analyse, og
dette fører til en gal forståelse av Guds ord.

De jødiske rabbineme kan også ta feil. Vi har mange eksempler
på det, og det mest fatale feilgrepet som mange av dem har gjort,
er det foholdet at de ikke har forstått at Jesus fra Nasaret er jødenes
Messias, enda JESUS ER BEVITNET I OVERVELDENDE GRAD
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ITENACH. Det vi derfor mest av alt må holde fast på, er det som
Bibelen sier om de forskjellige problemstillinger. DEN SOM
KJENNER SIN BIBEL, HAN FARER IKKE VILL, for Gud vil
gjennom sitt ord veilede oss ved Den Hellige Ånds hjelp til å FINNE
SANNHETEN.

Jesu første komme og hans forsonings verk er PANTET på at
han vil komme tilbake og oppfylle de profetiske utsagn angående
hans andre komme. Jesus er ikke bare GUDS LIDENDE TJENER,
han er også LØVEN AV JUDA, som vil komme tilbake på
himmelens skyer, underlegge seg sine fiender og opprette riket for
Israel, som skal vare i 1000 år.

Vi skal i dette kapitlet beskrive Jesu slektslinje i 1. Mosebok og
kommentere en del av de profetiske utsagn som er gitt i forbindelse
med dette. Jesu slektslinje begynner med de første menneskene,
Adam og Eva, og løftet om at Jesus eller jødenes Messias skal
komme, er lagt ned i uttrykkene «KVINNENS ÆTT» eller
«KVINNENS SÆD». «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg
(Satan), mellom din ætt (Antikrist) og hennes (Jesus) ætt, han
(hebr.hu.) (Jesus) skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans
hæl.» (l.Mos.3,15.)

For det første legger vi merke til at ordet «ætt» er et entallsord.
Det går på en BESTEMT PERSON eller et bestemt forhold.

(I parantes gjør vi oppmerksom på at da Paulus brukte ordet
«ætt» i Gal.3,16 og 19, brukte han det i entall om Kristus. Dette
betyr at «kvinnens ætt», er det samme som Jesus fi:a Nasaret. «Nå
ble løftet gitt til Abraham og hans ætt (Jesus), han sier ikke: Og
dine ætlinger, som om mange, men som om en: Og din ætt, og
dette er Messias.» (Gal.3,16.)

«Hva skulle da loven til? Den ble lagt til (eller ved siden av
Abraham-peikten) for overtredelsenes skyld, inntil den ætt (Kristus)
kom, som løftet gjalt.» (Gal.3,19.)

For det andre blir det personlige pronomet i denne konteksten
oversatt med «han». Dette viser at dennne personen er av hankjønn.
Dette betyr videre at denne personen er Jesus fra Nasaret, som er
jødenes Messias.

For det tredje er dette det første løftet som vi har i Tenach. Det
er løftet om at Messias skal komme, og at han skal ødelegge Satan
og alt hans velde. Ødeleggelsen av Satan skjer i etapper, men
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utganspunktet for denne ødeleggelsen av Satan skjedde ved Jesu
forsonergjeming på Golgata. I den forbindelse greide også Satan å
såre Jesus i hans hæl, i og med at de romerske soldatene festet
Jesus til korset med spikere, som de slo gjennom hans bein, slik at
kroppens tyngde kom til å kvile på h^s gjennomspikrede hæler.

Jonathan ben Uzziels Targum (oversettelse) sier følgende om
uttrykket «kvinnens ætt»: «...i Messias-kongens dager kommer han
til å bli såret i hælen.»

Jerusalem Targum sier følgende om denne personen: «... på
slutten, ved dagenes ende,/i Messias-kongens dager, kommer han
til å bli såret i hælen.»

Hva som gjelder uttrykket «Messias-kongens dager», så skulle
disse dagene i følge rabbineme av Eli-skolen begynne 4000 år etter
verdens skapelse og vare i 2000 år. I følge Talmud, Sanhedrin 97,
står det: «Verden står i 6000 år, 2000 år av denne tiden er kaos,
2000 år er lovens tid, og 2000 år er Messias dager.»

Dette er en korrekt vurdering, for Jesus fra Nasaret, som er
jødenes Messias, kom til verden 4000 år etter verdens skapelse.
Radak, som er det samme som Rabbi David Kimchi (1166-1235),
sier følgende om Messias dager: «På hvert sted der det tales om
tidenes ende, er det spørsmål om Messias dager.»

Den samme rabbineren betraktet dette Skrift-stedet som et løfte
om Messias forløsning av menneskeslekten. Messias ville overvinne
Satan. Messias «ville såre Satan, hodet, kongen og fyrsten over det
ondes hus.»

Ordet Masiach (Messias) har tallverdien 358. Det samme har
ordet Nachas, som betyr «orm». Etter kabbalistisk tolkning betyr
dette at «Messias skal trampe i stykker ormens hode.»

Dette Skrift-stedet fra 1. Mos. 3,15 er blitt kalt for
«protoevangeliet». Det betyr «det første evangeliet». Dette er første
gangen vi hører om Jesu forsoningsdød på korset for all verdens
synd. «og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre,
men og for hele verdens synder.» (l.Joh.2,2.)

Da Eva fikk sin første sønn. Kain, trodde hun at hun hadde fått
denne sønnen, som skulle «knuse slangens hode». Hun gav uttrykk
for dette i I.Mos. 4,1, hvor hun sa: «... Jeg har fått en mann av
Herren.» Dette kan også oversettes med: «JEG HAR FÅTT
MANNEN, HERREN.»
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Palestina Targum sier følgende om dette verset: «Og Adam
visste... hans kone... og hun ble fruktsommelig og fødte Kain, og
hun sa: Jeg har fått mannen, Herrens engel.»

Kain var imidlertid ikke «kvinnens sæd», som skulle knuse
slangens hode. Hans navn betyr «erhvervelse», og han er forbildet
på et menneske som vil greie seg uten Guds hjelp i tilværelsen. Det
er 7 forhold som kjennetegner hans hv:

a) Han tilber i egen kraft.
b) Han er sint på Gud.
c) Han nekter å bringe et offer for synd.
d) Han myrder sin bror.
e) Han lyver for Gud.
f) Han blir en fredløs.
g) Til tross for disse negative sidene ved hans liv er han

gjenstand for Guds omsorg. Dette viser oss Guds enorme
store kjærlighet til menneskene. Han vil at alle skal bh frelst
og komme til erkjennelse om sannheten.

Etter at han hadde drept Abel, som betyr «duft» eUer «det som
stiger opp», og som er forbildet på det åndsfylte mennesket, forstod
også Eva at Kain ikke var den mannen som hun først hadde trodd.
Hun oppgav imidlertid ikke håpet om å føde Messias, for hun uttalte
følgende da hun fikk Set, som betyr «satt i en annens sted». «... for
(sa hun): Gud har utpekt meg en annen sønn i Abels sted, fordi han
slo ham i hjel.» (LMos. 4,25.)

Midrash Rabbah Genesis 23,5 kommenterer dette på følgende
måte: «Hun (Eva) hentydet til at denne sæden som ville komme fra
en annen kilde... Kongen Messias.»

Andre rabbinske kilder hevder også at denne sæden ville komme
gjennom Sets slektslinje.

«Kvinnens ætt» eller «kvinnens sæd», som er Messias, begynte
dermed med Adam og gikk videre til Set, som betyr «den som er
satt i stedet for noen». Han var satt i stedet for Abel.

Spørsmål og oppgaven

1.) Hvilke 2 forskjellge løftesrekker har vi i Tenach angående
Messias eller Jesus fra Nasaret.
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2.) Hvor mange profetiske utsagn har vi i Tenach om Jesus?
3.) Hvorfor er det viktig å vite hva rabbinerne har ment om de

forskjellige problemstillingene i Tenach?
4.) Hvorfor er det viktigere å vite hva Bibelen sier om de

forskjellge problemstillingene?
5.) Hva ligger i uttrykket «kvinnens ætt» eller kvinnens sæd»?
6.) Hvilke 3 forhold skal vi legge merke til med hensyn til ordet

«ætt»?

7.) Hvordan brukte Paulus ordet «ætt» i Gal. 3,16 og 19?
8.) Hva vil det si at Messias skal knuse slangens hode, mens

slangen skal knuse hans hæl (l.Mos. 3,15)?
9.) På hvilken måte delte rabbinerne av Eli-skolen opp

frelseshistorien?

10.) Hva betyr uttrykket «Messias dager»?
11.) Hvilken tallverdi har ordet Messias? Hvilket annet ord har

den samme tallverdien? Hva betyr dette etter kabbalistisk
oppfatning?

12.) Hva trodde Eva, da hun fødte Kain?
13.) Hvilke 7 forhold kjennetegnet Kains liv?
14.) Hvordan vet vi at Eva ikke oppgav håpet om å føde Messias?
15.) Hva betyr ordet Set?
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GUDS LØFTER TIL NOAH OG SEM.

Noah var den mannen som skulle føre Messias slektslinje videre.
Selve navnet Noah betyr «kvile». Han var en av de 8 menneskene
som ble berget gjennom syndfloden. Han er med dette et forbilde
på de jødene som Gud skal bevare i den store trengselen. Han ble
bevart av «arken», som er et bilde på Jesus. Det er Jesus som bevarer
jødene gjennom trengselstiden. «Men Noah fant nåde for Herrens
øyne. Dette er historien om Noah og hans ætt: Noah var en rettferdig
og ulastelig mann blant sine samtidige. Noah vandret med Gud.»
(l.Mos.6,8-9.) «de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang
da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygget,
i hvilken noen få- 8 sjeler- ble frelst gjennom vann.» (l.Pet.3,20.)

Sem var den ene av Noahs tre sønner. Han fikk Guds velsignelse
fi:amfor sine brødre. Om ham står det følgende i Tenach: «Så sa
han: Lovet være Herren, Sems Gud, og Kanaan være deres træl!
Gud gjør det vidt for Jafet, han skal bo i Sems telter (åndelige
boliger), og Kanaan være deres træl!» (l.Mos.9,26-27.)

Dette Skrift-stedet inneholder 3 løfter om velsignelse og en
forbannelse. Løftene er følgende:

a) Gud skal være Sems Gud.
b) Gud skal gjøre det vidt for Jafet.
c) Jafet skal bo i Sems telter.
Forbannelsen går ut på følgende:
Kanaan skal være både træl for Sem og Jafet.
Det første løftet sier rett ut: At Herren skal være Sems Gud,

mens det andre og det tredje løftet gir store velsignelser til Jafet.
Hebraiske Bibel-granskere mener at navnet Jafet går tilbake til det
hebraiske ordet «yapt». Dette betyr at Jafets etterfølgere skal være
fysisk mer attraktive enn Sems etterkommere.
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I Yoma 9b-10a står det: «Det er skrevet: Må Gud gjøre Jafet
vakker, og han skal bo i Sems telter.»

Dette betyr at til tross for at Gud gav Jafet skjønnhet, skal han
likevel bo i Sems telter på grunn av at Messias skal bo der. Han gir
på en måte avkall på sin skjønnhet for å få del i åndelig rikdom.

I Megillah 9b står det: «Må Gud gjøre Jafet vakker», betyr at
«Jafets skjønnhet vil være i Sems telter.»

På grunn av Messias skjønnhet vil mange av Jafets etterkommere
bo i Sems telter. Den hebraiske ordet for å «bo» er «shachan». Det

er det samme ordet som vi har i det hebraiske «Shechina», som
betyr «Guds nærvær». Det betyr at GUDS NÆRVÆR ER I SEMS
TELTER.

Pseudo-Jonatham Targum utrykker det på følgende måte: «Må
Gud gjøre Jafets grenser vakre, og hans sønner vil bli proselytter
og vil bo i de åndelige teltene til Sem.»

Som samlebetegnelse står Sem for de semittiske folkeslagene,
men det var gjennom Israel at Gud kom til å legge ned sine virkelige
store åndelige velsignelser i verden.

Jafet, som står for de europeiske folkeslagene, fikk løfte om at
Gud skulle gjøre det vidt for disse folkeslagene, og at de skulle få
bo i jødenes åndelige telter. Dette betyr videre at de skulle
underlegge seg store deler av verden og være med på å bringe
evangeliet ut til verden på grunn av at de selv var blitt tiltrukket av
skjønnheten og den åndelieg styrken i jødedommen. Begge disse
tingene har skjedd.

Kanaan, som står for de afrikanske folkeslagene, skulle være
tjener eller træl for både semittene og europeerne. Dette har også
skjedd i historien. Det er negrene av de forskjellige stammene som
har vært slavefolket i verden.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva

2.) Hva

3.) Hva

4.) Hva

5.) Hva
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6.) Hvilke løfter om velsignelser har vi i l.Mos.9,26-27?
7.) Hvilken forbannelse har vi i dette Skrift-ordet?
8.) Hvordan ser de hebraiske Bibel-forskere på navnet Jafet?
9.) Hva uttalte de gamle rabbinerne om forholdet mellom Jafet

og Sem?
10.) Hvorfor ønsket Jafet å bo i Sems telter?
11.) Hvilke typer telter er det her snakk om?
12.) Hvilke folkeslag står Sem, Jafet og Kanaan for?
13.) Hvordan har det gått med disse foleslagene opp igjennom

historien?
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GUD TAR SEG UT SITT EGET FOLK.

Abraham, som betyr «far til mange mennesker», var den første
virkelige jøden. Han kom fra Ur i Kaldea, men Herren kalte ham
ut fra hedningeverdenen og la ned sine planer i denne mannen og i
hans ætt. Av de største løftene som han fikk, var løfet om SØNNEN
(om ætten) og løftet om LANDET, Israel. «Og Herren sa til Abram:
Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land
som jeg vil vise deg! Og jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil
velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til en velsignelse!
Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner
deg, vil jeg forbanne, og i deg (i din ætt) skal alle jordens slekter
velsignes.» (1.Mos. 12,1-3.)

«Men Gud sa til Abraham: La det ikke gjøre deg ondt for guttens
(Ismael) og trælkvinnens (Hagar) skyld! Lyd Sara i alt det hun sier
til deg! For I ISAK SKAL DET NEVNES DEG EN ÆTT.»
(l.Mos.21,12.)

«Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes, fordi du adlød
min røst.» (l.Mos.22,18)

Abraham var 75 år da han fikk løftet om sønnen, og han var
nærmere 100 år da denne sønnen endelige ble født, som skulle bære
løftet om «kvinnens ætt» eller Messias videre. «Da sa Gud: Sannelig,
Sara, din hustru, skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham Isak,
og jeg vil opprette min pakt med ham, en tidsalderlig pakt for hans
ætt etter ham.» (I.Mos. 17,19.)

Jakob, som betyr «fortrenger», var den yngste av de tvillingene
som Rebekka fødte. Til tross for at Esau var den som ble født først, sa
Herren til Rebekka, før hun hadde født, at den eldste (Esau) skulle
tjene den yngste (Jakob), og at Jakobs folk skulle være sterkere enn
Esaus folk. «Og Herren sa til henne: I ditt liv er det to folk, og fra ditt
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skjød skal to folkeslag skille seg at, det ene folk skal være sterkere enn
det andre, og den eldste skal tjene den yngste.» (l.Mos.25,23.)

På et senere tidspunkt avslørte Herren ovenfor Jakob i en drøm
at det var i hans slektslinje at Messias skulle bli født. «Og din ætt
skal bli som støvet på jorden, og du skal utbrede deg mot vest og
mot øst og mot nord og mot syd, og i deg og i din ætt skal alle
jordens slekter velsignes.» (l.Mos.28,14.)

I og med at Gud tok seg ut Abraham og Lot og deres familier
til å tjene ham, gjorde Gud NOE NYTT i frelseshistorien. Fra å
handle med hele menneskeheten tok Gud seg ut SITT EGET FOLK,
jødefolket. I dette folket ville han legge ned sine planer og
velsignelser, både TIL ISRAEL og TIL RESTEN AV VERDEN. I
jødefolkets historie ser vi hvordan Gud handler i verden.

I og med at Abraham, Isak og Jakob representerte de tre første
generasjonene i dette spesielle folket, blir de også kalt for «fedrene»
eller «patriarkene». Jødefolket er elsket på grunn av Guds løfter til
fedrene, men mange av dem er fiender av evangeliet om den frie
nåden og Jesu forsoning. De forstår ikke GUDS VEI I JESU
FORSONING. Det ligger et åndelig dekke over mange jøder, hva
som gjelder Jesu forsonergjeming, men vi vet også at når en jøde
omvender seg til Jesus, som er jødenes Messias, da blir dekket tatt
bort. «Etter evangeliet er de fiender for deres skyld, men etter
utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld, for sine nådegaver og
sitt kall angrer Gud ikke på.» (Rom. 11,28-29.)

«Men deres sinn er blitt forherdet, for like til denne dag blir det
samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir
åpenbart at det (dekket) oppheves i Messias. Men til denne dag ligger
et dekke over deres hjerte når de leser Moses, men når det (hjertet)
omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.» (2.Kor.3,14-16.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva betyr ordet Abraham?
2.) Hvilke to store løfter fikk Abraham?
3.) Hvilken av Abrahams sønner skulle bære løftet om ætten

videre?

4.) Hvor gammel var Abraham da han fikk Isak?
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5.) Hva sa Gud om Jakobs forhold til Esau?
6.) Hvorfor tok Gud seg ut sitt eget eiendomsfolk?
7.) Hvilke fellesbenevnelser har Abraham, Isak og Jakob?
8.) Hvorfor forstår ikke det store fleratallet av jøder Guds store

planer med Jesu forsoning?
9.) Når blir dekket tatt bort fra jødene?
10.) Hva vil det si at Gud ikke angrer på sitt kall og sine

nådegaver?
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JAKOB PROFETERTE OM MESSIAS.

På slutten av sitt liv tilkalte Jakob sine 12 sønner og fortalte
dem hva som skulle skje med dem og deres etterfølgere både i de
kommende dager og i de siste tider. Til Juda sa han følgende:
«Juda—deg skal dine brødre prise, din hånd skal være på dine
fienders nakke, for deg skal din fars sønner bøye seg. En ung løve
er Juda, fra rov er du steget opp, min sønn! Han legger seg ned,
han kviler som en løve, som en løvinne, hvem våger å vekke ham?
Ikke skal kongespiret (septeret) vike fra Juda, ikke heller en lovgiver
(herskerstav) fra hans føtter, inntil Fredsfyrsten (hebr. Shiloh)
konmier, og folkene blir ham lydige. Han binder til vintreet (Israel)
sitt unge asen og til den edle ranke (Jerusalem) sin aseninnes fole,
han tvetter i vin sitt kledebon (han utlegger Thoraen for jødene) og
i druers blod sin kjortel (han dømmer deres feil). Dunkle er hans
øyne av vin, og kvite hans tenner av melk.» (l.Mos.49,8-12.)

Med dette utsagnet ble det gjort klart at Messias skulle komme
fra Juda stamme og ikke i slekten til noen av de andre sønnene.
Dette har med Guds nåde og utevelgelse å gjøre. Gud utvelger den
han vil til de forskjellige oppdrag og forkaster den han vil.

Selve ordet Juda betyr «den som blir prist». Han var den ̂ erde
sønnen som Jakob fikk med Lea.

Det som ble lovet Juda, var følgende:
a) Hans brødre skulle prise ham.
b) Judas hånd skulle være på hans fienders nakke.
c) Jakobs bam skulle bøye seg for ham.
d) Juda skulle være som en løve.
e) Kongespiret eller septeret skulle ikke vike fra Juda stamme

og heller ikke en lovgiver, inntil Shiloh (Messias) var
kommet. Ordet «Shiloh» blir i våre Bibler oversatt med
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«Fredsfyrsten».
f) Hedningefolkene skal samle seg til Messias.
g) Messias skal ha sitt virke i Israel og i Jerusalem.
h) Messias skal tolke Thoraen for jødene.
i) Messias skal dømme jødenes feil.
j) Messias skal ha et godt utseende.
(Hva som gjelder løftene til de andre av Jakobs sønner, se min

bok: Jødenes Konge. Bind 4, s,91-92.)
De eldste jødiske Bibel-kommentatorene var enige i at dette

var en Messias-profeti. Den aramaiske Jerusalem Targum sier
følgende om dette: «at herskerspiret ikke skal forsvinne fra Juda
hus, før Messias-kongens tid er inne. Han skal få kongemakt og
alle verdens kongeriker skal tilbede ham.»

Rabbi Salomo ben Isak (1040-1105) sier at det dreier seg om en
«Messias-konge som skal ha herskermakt.»

Det største problemet som de jødiske Bibel-kommentatorene har
hatt, er ordet «Shiloh». Det er oversatt med «Fredsfyrsten» i våre
Bibler. Det er blitt gitt flere tolkninger på dette ordet og dets
betydning:

a) En del rabbinere har ment at profeten Esekiel refererer til
Jakobs profetiske utsagn om kongespiret (septeret) og
Shiloh, når han skriver: «Jeg vil vende opp ned, opp ned,
opp ned på det som er, og det skal ikke være mer, inntil han
kommer, hvem retten tilhører, og jeg gir ham (Messias) den.»
(Esek.21,27.)
Det hebraiske uttrykket for «HVEM RETTEN TILHØRER»
er «is asher-lo». Dette er det samme uttrykket som er brukt
om «Shiloh» i Jakobs profetiske utsagn. Siden det er Messias
som skal få denne retten i Esekiels profeti, er «Shiloh» det
samme som Messias.

b) Rabbi Salomo ben Isak har en annen løsning på dette
problemet. Det kan her være tale om to ord, og det er «shai-
lo», som betyr «GAVER TIL HAM». Salme 76 sier at det
skal bli gitt «gaver til den Forferdelige.» «Gjør løfter og gi
Herren deres Gud det dere har lovet! Alle de som er omkring
ham, skal komme med gaver til den Forferdelige.»
(Salm.76,12.)
Det hebraiske navnet som blir brukt om den Forferdelige,
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er «mora». Det blir betraktet som et navn på Messias.
c) En tredje forklaring er det forholdet at formen «Shiloh»

opprinnelige kan ha forekommet i formen «mosjlo» i Jakobs
profetiske utsagn. Dette ordet betyr «DERES HERSKER»,
og det er Messias som er jødenes hersker.

d) I tillegg til dette er tallverdien for ordet «javo silo», som
betyr «han kommer» 358. Tallverdien for Messias er også
358. Etter kabbalistisk tankegang er det hemmelige
forbindelser mellom ord, som har den samme nummeriske
verdi. I dette tilfellet blir det satt likhetstegn mellom ordene
«han kommer» og «Messias». Det er Messias som er, den
som skal konune.

Til tross for at det har vært gitt flere forklaringer på dette ordet
blant de jødiske Bibel-kommentatorene, har det ikke vært tvil om
at ordet «Shiloh» er et navn på Messias.

Rabbi Johanan ben Zakkai, som døde år 80 etter Messias, sa at
ordet sikter til Messias. Da man spurte ham om navnet på Messias,
svarte han: «Navnet hans er «Shiloh», ettersom det står skrevet:
«inntil Shiloh kommer.»

Talmud, Sanhedrin 98 b hevder også at «Shiloh» er det samme
som Messias. «Rabbi Yohanan lærte at hele verden var skapt for
Messias. Hva er hans navn? Sheeloh Skolen lærte: Hans navn er
Shiloh, som det er skrevet (l.Mos.49,9): «...inntil Shiloh kommer
og til ham skal folkene samle seg.»»

Midrash Tanhuma mener også at Jakobs profeti går på Messias,
«kongespiret skal ikke vike». Med dette menes den kongelige
trone....»En lovgiver fra hans føtter.» refererer seg til tiden da
Kongen vil komme som kongedømmet tilhører.»

I følge Jakobs profeti skulle kongedømmet og lovgivning
smakten i Juda stå ved like til Messias kom. Dette viste seg også å
stemme, slik som alle profetiske utsagn gjør det. Til tross for at
store deler av de 10 stammene var ute i diasporaen, så levde staten
Israel videre i Juda stamme og den myndighet som denne hadde i
Rest-Israel.

I året 7 etter Messias mistet Det Høye Rådet den retten det hadde
hatt, til å dømme et mennesket til døden. Det var romeme som tok fra
Synedriet (hebr. Sanhedrin) denne retten. I den forbindelse uttalte rabbi
Rakmon: «Da Sanhedrins medlemmer merket at de var fratatt retten
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til å råde over liv og død, ble de grepet av en allmenn bestyrtelse. De
dekket sine hoder med aske og sin kropp med sekkestoff og ropte: Ve
oss, Judas spir er tatt bort fra oss, og Messias er ennå ikke kommet.»

I følge det profetiske utsagnet som er omtalt i l.Mos.49,10, måtte
Messias komme FØR ÅR 7 ETTER MESSIAS, og i og med at det
profetiske ordet ikke kan ta feil, så var også Messias på plass i Israel
på dette tidspunktet, men det store flertallet av de jødiske religiøse
lederne forstod ikke at Jesus fra Nasaret var jødenes Messias.

40 år før templet ble ødelagt i år 70 etter Messias, skjedde det
en del interessante og for jødene sjokkerende ting i forbindelse med
Guds-tjenesten i templet i Israel:

a) Det røde kledet som jødene la ut på Jom Kippur, og som
skulle symbolisere deres synder, ble ikke kvitt, slik som før.

b) Ofrene i templet mistet sin forsonende kraft.
c) Dørene inn til Det Aller Helligste åpnet seg av seg selv.
d) Den venstre lampen i Det Hellige sloknet av seg selv.
(Vi gjør i en parantes oppmerksom på følgende interessante

paralleller mellom denne lampen og Messias (Jesus) og hans
deltagelse i skapelsen. Denne lampen var plassert i midten av den
7-armede lysestaken. Den ble både kalt for «Ner Elohim», som betyr
«Guds lampe» og «Shamash», som betyr «tjeneren». De andre 6
lampene ble tent av det lyset som var i denne lampen.

Grunnen til at den ble kalt for «den venstre lampen», var det
forholdet at den befant seg vest for de tre lampene som var plassert
øst for den.

Denne lampen ble betegnet med den første og den siste
bokstaven i det hebraiske alfabetet, og det er «aleph» og «tavh». Vi
vet at Jesus beskrev seg selv som «alfa» og «omega», som er de
tilsvarende bokstavene i det greske alfabetet. Det vil si: Jesus brukte
ikke de greske bokstavene, men i og med at han talte aramaisk, så
brukte han bokstavene «aleph» og «tavh». Tjeneren i den 7-armede
lysestaken er dermed et bilde på Jesus. «Jeg er Alfa og Omega, sier
Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den
Allmektige.» (Åp. 1,8.)

«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.» (Åp.21,6.)

I den første setningen i Bibelen finnes også disse to bokstavene.
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«Bereshit barah Elohim aleph tahv hashamayim vaeht haeretz.»
(I.Mos. 1,1.) Når vi oversetter denne setningen til norsk blir det:
«I begynnelsen skapte Gud (aleph tavh) (Jesus) hinmielen og
jorden.»

Rabbinerne kalte disse to bokstavene for «det skapende ordet».
De ble ikke oversatt i teksten, men de ble uttalt som «eht». Dette
betyr at Jesus var til stede ved skapelsen av verden.) (Se kapitlene:
Sammensetningen Jesus Messias i Tenach og Andre steder i Tenach
hvor «aleph» og «tavh» er brukt.)

Disse 4 forandringene i forbindelse med Guds-tjenesten i templet
skyldtes at deler av den gammel-testamentlige Guds- og
offertjenesten var satt til side, for Messias var kommet og hadde
begynt å etablere en NY FORSONING for det jødiske folket.

I den forbindelse uttalte rabbi Johanan ben Zakkai (død ca.80
etter Messias) følgende: «Tempel, tempel hvorfor sørger du? Jeg
vet om deg at du skal bli ødelagt. Profeten Sakarias har profetert
om deg: «Lat opp dine porter, Libanon (det er et navn på templet),
så ilden kan fortærer dine sedrer.» (Sak. 11,1.)»

Det var først i året 70 etter Messias at Juda mistet den siste rest
av sin myndighet. I det året ble Jerusalem og templet ødelagt og
brent. Det Høye Rådet ble opphevet, og dets funksjoner ble overtatt
av de rabbinske kollegier i Israel eller i Babylon.

Med dette var det klart for alle jøder ut ifra Jakobs profeti i
l.Mos.49,10 at MESSIAS VAR KOMMET, og at de aller fleste
rabbinerne og storde deler av den jødiske befolkningen ikke hadde
lagt merke til det. Dette er jødefolkets STORE TRAGEDIE.

I Sanhedrin 7 b uttalte rabbi Juda, som var den mannen som
samlet sanunen de grunnleggende skriftene i Talmud følgende om
tidspunktet for Messias komme, i det han tok utgangspunkt i Daniels
profeti om de 70 åruker: «DISSE TIDER ER ALT OPPHØRT FOR
LENGE SIDEN.»

Den samme rabbineren uttalte også følgende om endetiden, som
er det samme som Messias komme: «Endetiden er alt forbi.» (Se
min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapitlet: Rabbinerne visste at
Messias var kommet.)

Dette stemmer også med det som er profetert i Esaias 66, 6-7,
at før det andre templet ble ødelagt, skulle Messias være født. «Hør!
bulder fra byen! En røst fra templet. Herrens røst, han som
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gjengjelder sine fiender det de har gjort. Før hun (Jerusalem) var i
barsnød, har hun født, før veer kom over henne, har hun født er
guttebam (Messias) til verden.»

Rabbi Shemyuel ben Nehmani har sagt følgende om dette: «På
den dagen da templet ble ødelagt, led Israel mye på grunn av sine
synder... og hvordan vet vi at på den dagen (da templet ble ødelagt)
ble Messias født? For det er skrevet: FØR HUN FIKK FØD-
SELSVEER, FØDT HUN MESSIAS.»

Det forholdet at Messias skulle komme før det andre templet ble
ødelagt, kommer også til uttrykk i Malakias 3,1. Dette Skrift-ordet er
satt i sammenheng med at Elias, som er døperen Johannes, skulle være
forløperen for Messias. «Se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde vei
for mitt åsyn (Messias), og BRÅTT SKAL HAN KOMME TIL SITT
TEMPEL, Herren som dere søker, paktens engel, som dere stunder
etter, se, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud.»

I Jakobs profeti er det også nevnt at hedningefolkene skal samle
seg under Messias styre. Dette skal skje i 1000 års-riket, som er det
samme som Riket for Israel.

Midrash Tanhuma sier følgende om hedningenes underkastelse
under Messias i det den kommenterer det hebraiske uttrykket «velo
yikat amim»: «Velo Yikat Amim» betyr den Ene til hvem nasjonene
i fremtiden skal samle seg, som det er skrevet i Es. 11,10: «På den
tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et
banner for folkeslag.»

En annen anerkjent oversettelse av uttrykket «ve-lo yikhat» er:
«hvem folkene skal adlyde.» Begge oversettelsene utfyller
hverandre. Den ene sier at folkene skal samle seg under Messias,
mens den andre sier at folkene skal adlyde Messias.

I Jakobs profeti er ASENET nevnt i forbindelse med Messias
komme. (l.Mos.49,11.) Dette dyret peker også på Messias kongen
og på Messias tiden, som skulle komme.

I Sakarias 9,9 står det at Messias skal komme «fattig og ridende
på et asen.» «Fryd deg storlig, Sions datter! Rop høyt Jerusalems
datter! Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av
frelse (Yeshua), fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge
fole.» (Sak.9,9.)

Da Jesus red inn i Jerusalem på pinsefestens dag, red han inn på
aseninnens unge fole og bekreftet dermed at han var jødenes
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Messias, «de (Jesu disipler) hentet aseninnen og folen, og la sine
klær på dem, og han satte seg oppå.» (Mat.21,7.)

Rabbinerne Juda og Nehemja, som levde omkring 150 etter
Messias, skrev følgende om dette: «Med asenet sikter det til Messias-
kongen, for Sak.9,9 lyder: «fattig og ridende på et asen.» «Han
binder til vintreet sitt unge asen og til den edle ranke sin aseninnes
fole, han tvetter i vin sitt klede og i druers blod sin kjortel. Våre
rabbinere har sagt: Jeg, Gud, har behag i vintreet (det er Israel) og
i dens stads vinranke (det er Jerusalem)... Han tvetter sine klær i
vin, for han utlegger Thoraens ord klart, og sin kjortel i druers blod,
for han dømmer deres mistak.»

Den Babylonske Talmud kommenterer dette i Berakot 57 på
følgende måte: «Den som ser en vinrankes gren, om så bare i
drømme, han venter på Messias, for det er sagt, han binder sitt asen,
sin asenfole til vintreet, og den som ser et fikentre i drømme, hans
lære bevares i hjertet, for det er skrevet, den som passer sitt fikentre,
får ete dets frukt.»

Berakot 56 b sier følgende om asenet: «Om noen ser et asen i
drømmen, kan han ønske seg en messiansk frelse.»

Talmud sier videre om jødenes forhold til asenet: «Dersom
jødene har noen fortjeneste, da kommer Messias PÅ HIMMELENS
SKYER, men hvis de ikke har fortjenester, kommer han RIDENDE
PÅ ET ASEN.»

Jødenes Messias, som er Jesus fra Nasaret, kom første gangen
ridende på et asen, for jødene hadde på det tidspunktet ingen
fortjeneste overfor Gud.

Neste gang han kommer, kommer han på himmelens skyer
(Dan.7,13.), for da har jødene den fortjenesten overfor Herren at
DE HAR OMVENDT SEG TIL HAM som folk og levning, og da
har de del i alle sine løfter. Den fortjenesten som både jøder og
hedninger kan vise fram for Herren, er EN GAVE AV NÅDE.
«Fremdeles fikk jeg i mine nattlige 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.» (Dan.7,13.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem var Juda, og hva betyr hans navn?
2.) Hvilke løfter fikk han i følge 1. Mos.49,8-12?
3.) Hvilke 4 forskjellige forklaringer har rabbinerne gitt, for å

vise at ordet «Shiloh» er det samme som Messias?
4.) Når skulle Messias komme i følge Jakobs profetiske utsagn?
5.) Hva sier Esaias 66,6-7 og Malakias 3,1 om tidspunktet for

Messias komme i forhold til det andre templet?
6.) Hva skjedde i året 7 etter vår tidsregning?
7.) Hva sa rabbi Rakmon da Det Høye Rådet hadde mistet retten

til å dømme et menneske til døden?
8.) Hvilke 4 ting skjedde med den jødiske Guds-tjenesten i år

30 etter vår tidsregning?
9.) Hvorfor er den lampen som sloknet, kalt for den venstre

lampen?
10.) Med hvilke to andre ord er den betegnet?
11.) Med hvilke to bokstaver er den beskrevet?
12.) Hva betyr dette?
13.) Hvorfor finner vi igjen disse to bokstavene i 1 .Mos. 1,1?
14.) I hvilket år ble Det Høye Rådet opphevet?
15.) Hvilket forhold er det mellom det faktum at Det Høye Rådet

mistet sin makt og Messias komme.
16.) Hva vil det si at folkene skal samle seg til Messias?
17.) Når vil dette skje?
18.) Hvilket forhold er det mellom asenet og Messias komme?
19.) Hva er vintreet et bilde på?
20.) Hva er vinranken et bilde på?
21.) Hva betyr det at Messias tvetter sine klær i vin og sin kjortel

i druers blod?

22.) Hvilken fortjeneste har jødene når Messias kommer annen
gang?
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MESSIAS SKAL KOMME AV ISAIS

ROTSKUDD.

Isai var det neste leddet som skulle føre Messias slekt videre.
Han stammet direkte fra Juda. «Herren sa til Samuel: Hvor lenge
vil du sørge over Saul, enda jeg har forkastet ham, så han ikke skal
være konge over Israel? Fyll ditt hom med olje og gå avsted! Jeg
sender deg til betlemitten Isai, for blant hans sønner har jeg utsett
meg en til konge.» (I.Sam. 16,1.)

Det skulle vise seg at denne kongen var David. «Da tok Samuel
oljehornet og salvet ham midt i blant hans brødre, og Herrens Ånd
kom over David fra den dag og fremdeles.» (I.Sam. 16,13.)

Messias ble betegnet som det skuddet som skulle spire fram av
Isais rot. «Men en kvist (hebr. netzer) skal skyte fram av Isais stubb,
og et skudd fra hans røtter skal bære frukt.» (Es. 11,1.)

Dette profetiske utsagnet betyr at Isais slekt eller ætt skulle
skjæres ned, slik at det bare ble en rest eller en «stubb» igjen av
den. Av denne «stubben» eller disse «røttene» skulle Messias stige
fram, når den tid var kommet.

Det viste seg senere at det var i den babylonske diasporaen at
Isais ætt skulle skjæres ned, og at Messias skulle være en
etterkommer av de som kom hjem fra fangenskapet.

Dette profetiske utsagnet beskriver ikke bare Messias som et
skudd fra Isaia rot, men det sier også at dette skuddet skal komme
fra Natzeret, som var den byen der Jesus voks opp. Ordet Natzeret
(Nasaret) er det samme som ordet «netzer» plus en hokjønnsending.
Jesus er den spiren som kom fra Nasaret. «Og han kom og tok
bolig i en by som heter Nasaret, for at det skulle oppfylles det som
er talt ved profetene, at han skulle kalles en nasareer.» (Mat.2,23.)

Grunnbetydningen av av ordet «netzer» er et verb som betyr å
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«pleie» og «beskytte». Det lille skuddet av Isais rot behøvde pleie
og beskyttelse, for det kom som en lite barn. Jesus var det skuddet
av Isais rot som kom fra Nasaret.

Det er helt klart at profeten Esaias ville ha fram dette spesielle
budskapet om at Jesus skulle komme fra Nasaret i sitt profetiske utsagn
i Es. 11,1, for han kunne brukt et annet uttrykk for ordet «skud6>, nemlig
«tsemach». Dette ordet brukte forøvrig den samme profeten på et
tidligere tidspunkt, da han beskrev Messias. «På den dag skal Herrens
spire (hebr.tsemach) være til pryd og herlighet, og landets frukt til
stolthet og til pryd for de unnkonme av Israel.» (Es.4,2.)

Dette siste ordet ble både brukt av profetene Jeremias og
Sakarias i deres beskrivelse av Messias som «spiren». «Se, dager
kommer, sier Herren, da jeg vil la stå fram for David en rettferdiig
spire (hebr. tsemach), og han skal regjere som konge og gå fram
med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet.» (Jer.23,5.)

«Hør nå, Josva, du yppersteprest! Du og dine venner, som sitter
her foran deg, dere er varselmenn (forbilder). For se, jeg lar min
tjener Spire (hebr.tsemach) komme.» (Sak.3,8.)

Tallverdien av ordet «tsemach» er 138. Dette betyr i følge den
kabbalistiske tolkningen at Spiren skal opptre på et senere tidspunkt
som TRØSTEREN, som skal trøste jødefolket, etter at han har gått
gjennom store lidelser. Dette vil skje i 1000 års-riket.

David ble på en spesiell måte forbilde på Messias og hans styre i
rikets tid. Han utvidet landets grenser og slo sine fiender. Riket for
Israel eller 1000 års-riket ble kalt for det framtidige Davids-iiket, som
skulle komme, og Messias ble kalt for den nye David eller Davids
sønn. «Så skal herredømmet bli stort og fiæden uten ende over Davids
trone og over hans kongerike. Det skal bh støttet og oppholdt ved rett
og rettferdighet fra nå av og i tidsalderen (i 1000 års-riket) og for
aUtid, Herrens herskarenes Gud skal gjøre dette.» (Es.9,7.)

«Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå fram for David
en rettferdig spire, og han skal regjere som konge og gå fram med
visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet.» (Jer.23,5.)

«Og de skal tjene Herren sin Gud og David sin konge, som jeg
vil oppreise for dem.» (Jer.30,9.)

«Og min tjener David skal være konge over dem, og en hyrde
skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge og mine
bud skal de holde og gjøre etter dem.» (Esek.37,24.)
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«Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud
og David sin konge, og bevende skal de søke Herren og hans gaver
i de siste dager.» (Hos.3,5.)

Davids posisjon og kongedømme ble bestyrket gjennom hans sønn,
Salomo, som betyr «mannen med shalom», som er det samme som
«mannen med fred.» Profeten Natan profeterte at Davids kongedømme
skulle stå fast både i hans egen tid og i 1000 års-iiket.

Salomos kongedømme skulle være et forbilde på Jesu styre i
1000 års-riket. «Han skal bygge et hus (templet i Jerusalem) for
meg, og jeg vil trygge hans kongetrone i tidsalderen (i hans egen
tid)..., men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, således som
jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike for deg. Fast skal ditt
hus og ditt kongedømme stå i tidsalderen (1000 års-riket) for ditt
åsyn, din trone skal være grunnfestet i tidsalderen (1000-års-riket.)»
(2.Sam.7,15-16.)

Både Davids og Salomos styre og kongerike peker fram mot
Jesu styre i 1000 års-riket. Vi må dele opp Jesu nåværende og
framtidige styre i 3 avdelinger, og det er:

a) Det styret som Jesus har i den frie nådes tidsperiode, «men
han har frambåret et offer for synder og har deretter uten
avbrudd (med det samme) satt seg ved Guds høyre hånd,
og nå venter han bare på at hans fiender skal legges til
skammel for hans føtter.» (Hebr. 10,12-13.)

b) Det styret som Jesus skal å ha i 1000 års-riket. «For han
skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under
sine føtter.» (l.Kor. 15,25.)

c) Det styret som Jesus skal ha på den nye jord. «men når alt
er ham underlagt da skal og Sønnen selv underlegge seg
Ham som la alt under ham, for at Gud (Den treenige Gud)
skal være alt i alle.» (1.kor. 15,28.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem var David?
2.) Hva er det hebraiske ordet som vi oversetter med «skudd»,

og som blir brukt i Esaias 11,1?
3.) Hva betyr det at Messias skulle vokse ut som et skudd av
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Isais stubb eller røtter?
4.) Hvilken sammenheng er det mellom dette ordet og ordet

Nasaret?

5.) Hvilket annet ord er det for «skudd» eller «spire» på
hebraisk?

6.) På hvilke måter ble David og hans styre forbilder på Jesus
og hans styre i 1000 års-riket?

7.) Hva betyr ordet «Salomo»?
8.) Hva vil det si at Salomos styre skulle «stå fast i tidsalderen»?
9.) Hva vil det si at Davids kongedømme skulle «stå fast i

tidsalderen»?

10.) I hvilke 3 avdelinger skal vi dele Jesu styre?
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ESEKIAS VAR IKKE MESSIAS.

Etter Salomo BLE RIKET DELT I TO. Det var Nord-riket, som
bestod av 10 stammer, og Sør-riket, som bestod av 2 stammer,
Benjamin og Juda. Store deler av innbyggerne i Nord-riket ble ført
til Assyria som fanger i år 722 før Messias.

Den som skulle føre den messianske slektslinjen videre i Juda,
var Esekias, som var sønn til Akas. De hørte med til Davids ætt.
«Da sa han (Esaias): Hør da, dere av DAVIDS HUS! Er det for
dere for lite å trette med mennesker siden dere også tretter min
Gud (i det dere forakter hans ord)? Derfor skal Herren selv gi dere
et tegn: Se en jomfru blir fruksommelig og føder en sønn, og hun
gir ham navnet Immanuel (som betyr: Gud med oss). Fløte og
honning skal han (Messias) ete ved den tid han skjønner å forkaste
det onde og velge det gode, for før gutten skjønner å forkaste det
onde og velge det gode, skal det land hvis to konger du gruer for,
ligge øde.» (Es.7,13-16.)

En del rabbinere mente at dette utsagnet gikk på Esekias, som
var sønn til kong Akab. Esekias var det samme som Messias. Etter
denne vuderingen kunne man ikke vente en ny Messias i Israel etter
kong Esekias tid. Rabbi Hillel uttalte i Sanhedrin 99 a at «Israel
kan ikke vente Messias lenger, for de gledde seg over ham allerede
i tiden til kong Esekias.»

Ingen av Hillels kolleger var enige med ham, og en av dem
uttalte: «Må Gud tilgi Hillel, siden han motsier Guds profet Sakarias
(som levde flere århundreder etter Esekias) som sa: «Fryd deg
storlig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge
kommer til deg, rettferdig er han og fiill av frelse, fattig og ridende
på et asen, på aseninnens unge fole.» (Sak.9,9.)

Dette betyr at profeten Sakarias mente at Messias ennå var en
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FRAMTIDIG PERSON på hans tid.
Rabbi Sholomo Yitzhaki mente at profetien om Immanuel ikke

kunne gå på Esekias av den grunn at Esekias var født 9 år før Esaias
uttalte sin profeti. Den måtte derfor angå en senere konge og ikke
Esekias.

Esekias var ikke Messias, men han skulle føre den messianske
slektslinjen videre i Israel.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva skjedde med Israel etter kong Salomo?
2.) Når ble mange av innbyggerne i Nord-riket ført til Assyria?
3.) Hvilken konge skulle føre videre den messianske slektslinjen

i Israel?

4.) Hvilken sønn er det snakk om i Esaias 7,13-16?
5.) Hva mente rabbi Hillel om dette?
6.) Hva mente hans kollegaer om dette?
7.) Hva mente rabbi Sholomo Yitzhaki om dette?
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GUD OPPHEVET DELVIS FORBANN

ELSEN OVER JEKONJA (JOJAKIN).

Jekonja (Jojakin) var den kongen som skulle føre videre den
messianske slektslinjen i Israel. Til tross for at det ble uttalt 3
forbannelser over hans liv, viste det seg at Gud ikke opprettholdt de to
første forbannelsene, men at han tok ham til nåde igjen, når han
omvendte seg til Herren. Den siste forbannelsen ble ikke trukket tilbake.
«Så sier Herren: Skriv denne mann opp som barnløs, som en mann
som ingen lykke har i sine levedager! For ingen av hans ætt skal mere
få lykke til å sitte på Davids trone og herske over Israel!» (Jer.22,30.)

Disse 3 forbannelsene gikk ut på følgende:
a) Jekonja skulle bli barnløs.
b) Han skulle ikke ha lykke mer i sine levedager.
c) Ingen av hans slekt skulle få sitte på Davids kongetrone og

herske over Israel.

De to første forbannelsene ble HELT OPPHEVET av Gud.
a) Under sitt fangenskap i Babylon Jekonja han flere sønner.

«Og den fangne Jekonjas sønner var hans sønn Seatiel (som
ble far til Serubabel, som i sin tid ble stattholder over Judea
(Rest-Israel) og Malldram og Pedaja og Senassar, Jemkamja,
Hosame og Nedabja.» (l.Krøn.3,17-18.)

b) Til tross for at Jekonja ble bortført til Babylon og satt i
fengsel der i 37 år, ble han frigitt fra fengselet og ble
opphøyet framfor de andre kongene. «I det 37 år etter at
Judas konge Jojakin (Jekonja) var bortført, i den 12. måned,
på den 25. dag i måneden, tok kongen i Babel, Evilmerodak-
i det år han ble konge- Judas konge, Jojakin, til nåde og
førte ham ut av fengslet. Og han talte vennlig med ham og
satte hans stol ovenfor stolene til de andre konger som var
hos ham i Babel. Han la sin fangedrakt av og åt stadig ved
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hans bord, så lenge han levde.» (Jer.52,31-33.)
Dette skjedde i året 561 før Messias. Når vi trekker 561 fra 2553

pluss et år, kommer vi til 1993. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
1. S.281.)

Den tredje forbannelsen, som ble uttalt over Jekonjas liv, ble
IKKE OPPHEVET av Gud. Det skulle aldri sitte noen fra hans slekt

på Davids kongetrone og regjere over Israel. Dette betyr at ingen
av hans etterkommere skulle mer være konge over Israel.

At dette er riktig viser de to slekslinjene som vi har i N.T. angående
Jesu slekt. Den slektslinjen som er beskrevet i Matteus 1,1-17 angår
JOSEFS LINJE, og den går bl.a. tilbake til David, Salomo (v.6) og
Jekonja. (v. 11.) Som vi vet var ikke Jesus Josefs sønn etter blodets
linje, men i og med at han var Josefs legitime (lovhge) sønn, så hadde
han gjennom denne linjen ARVERETT til Davids trone.

Den arvelinjen som er beskrevet i Matteus, er den JURIDISKE
linjen, som tilsier at Jesus har arverett til Davids trone. Jesus var en
ETTERFØLGER av Jekonja på Davids trone, men han var ikke en
ETTERKOMMER av Jekonja.

Den andre slekstslinjen, som er beskrevet i Lukas 3,23-38, angår
MARIAS SLEKTSLINJE. Den beskriver BLODETS LINJE. Denne

linjen går også tilbake til David, men den går ikke over Salomo,
men derimot over en annen av Davids sønner, nemlig Natan. (Se
kapitlet: Jesu slektslinje i N.T.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem var Jekonja?
2.) Hva skjedde med ham?
3.) Hvor mange forbannelser ble uttalt over hans liv?
4.) Hva gikk disse forbannelsene ut på?
5.) Hvilke av disse forbannelsene ble opphevet i hans liv?
6.) Hvorfor ble ikke den siste forbannelsen opphevet?
7.) Hvordan viser slektslistene i Matteus og Lukas at den siste

forbannelsen over Jekonjas liv og hans slekt ikke ble opphevet?
8.) Hva vil det si at den slekslisten som er beskrevet i Matteus,

går tilbake til David og Salomo?
9.) Hva vil det si at den slektslisten som er beskrevet i Lukas,

går tilbake til David og Natan.

— 253 —



SERUBABEL BLE DEN FØRSTE

STATTHOLDEREN OVER JUDA ETTER

DET BABYLONSKE EKSILET.

Etter at det babylonske eksilet var over, ble Jekonjas barnebarn,
Serubabel, valgt til stattholder over Juda av perserkongen Kyros.
Senrf)abel hadde vært en av de fangene som var blitt ført til Babylon.
Dette fangenskapet varte i 70 år. Etter den tid tok Gud innbyggerne
av Sør-riket til nåde igjen, og hvem som ville, kunne dra tilbake til
Israel. «For så sier Herren: Når 70 år er gått til ende for Babel, vil
jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere
tilbake til dette steid.» (Jer.29,10.)

Ved siden av at Serubabel var stattholder, fikk han sammen med
ypperstepresten Josva hovedansvaret for å bygge opp templet igjen.
Det første de hjemvendte jødene gjorde, var å sette opp BRENN
OFFERALTERET. Deretter la de grunvollen til det nye templet.
Selve byggearbeidet ble forhindret av samaritaneme. Først under
perserkongen Darius den 1. Hystaspes ble arbeidet gjennopptatt,
og den 3. adar (10 mars) 516 kunne Serubabel innvie det nye
templet, som ble kalt det andre tempel eller Serubabels tempel.

Det var også Guds ønske at templet skulle bygges opp igjen.
Han lovte å støtte jødene i byggearbeidet, til tross for at de møtte
forskjellige hindringer under arbeidet. «Da tok han til orde og sa til
meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke med makt og ikke
ved kraft, men med min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud. Hvem
er du, du store fjell (hindring) som reiser deg foran Serubabel? Bli
til en slette! Han skal føre toppsteinen fram under høye rop: Nåde,
nåde være med den!» (Sak.4,6-7.)

Dette profetiske utsagnet betyr 3 forskjellige forhold, og det er:
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a) l>t angår ftillfi^riiigaa av det andre
b) Det angår Jesu kømme.
c) Det angår Jesu gjenkcmisL
TU tioss for at Serubabd var en diietae etteikominer av Jékonja,

og tU tross for at han bk innsatt som stattholder over Judea, kom
hm aldri tU å herske over hele Iscad, slik som kong David hadde
gjort Den forbannelsen som hadde Uitt uttalt over Jékonjas liv,
tok tU å gjelde med det samme hva som angikk hans etteikominere.

Spørsmål og omgaven

1.) Hvem var Serubabel?
2.) Hvor lenge varte eksilet i Babylon?
3.) Hvilken fonskjon hadde Serubabel i Judea?
4.) Hvem fikk ansvaret for oppbyggingBn av tBnq)let?
5.) Hvordan gUrk arbeidet med å bygge opp templet?
6.) Hva hadde Gud lovet i forbindelse med pptd^ggingen av

tenqriet?
7.) Hvilke 3 forskjdlige forhold er beskrevet i Sakarias 4,6-7?
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JESU SLEKTSUNJEI DET NYE

TESTAMENTE.

I N.T. har vi to slektslinjer som angår Jesus fra Nasaret. De står
i henholdsvis Mat. 1,1-17 og Luk. 3,24-38. Vi skal ikke gjengi
slektslinjene her, men bare kommentere en del av det som står
skrevet i disse.

a) Slektslisten i Matteus angår JOSEFS LINJE, mens
slektslisten i Lukas angår MARIAS LINJE.

b) Slektslisten i Matteus begynner med Abraham og går til
Jakob, som var far til Josef, mens slektslisten hos Lukas
begynner med Eli, som var far til Maria, og går tilbake til
Adam.

c) Slektslinjen i Matteus er ikke blodets linje, i og med at Josef
ikke var Jesu biologiske far, men den er KONGE- og
SØNNE-LINJEN i Jesu ættetavle, i og med at den både går
tilbake til David, som var den første kongen i listen, og til
Abraham, som ble lovet en sønn av Herren. Abraham blir
dermed en av Jesu forfedre.

Denne slektslinjen har ikke noe med avstamning å gjøre,
men den har med ARVERETT å gjøre. I og med at Jesus
var Josefs legale (lovlige) sønn, så var han dermed juridisk
anerkjent å være Josefs arving til det davidiske konge
dømmet.
Denne slektslinjen, som er Josefs blodslinje, viser oss også
at Jesus, som ikke var Josefs sønn, skulle fødes på en
OVERNATURLIG MÅTE. Når Jesus ble født, var det Gud
selv som ble født som et menneske.

d) Slektslinjen i Lukas er både BLODETS-, SØNNE- og
KONGE-LINJEN i Jesu ættetavle, for den går både tilbake
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til Eva, Abraham og David.
Eva var den kvinnen som fikk løftet, om at «kvinnens ætt»
eller «kvinnens sæd» skulle knuse slangens hode. Vanligvis
er det «mannens sæd» som fører slekten videre, men i dette
tilfellet var det utelukket, for Jesus er ikke skapt av manns
vilje eller ønske, men av Gud. Det er Gud ved Den Hellige
Ånds kraft som er far til Jesus, mens Maria var hans
biologiske mor. I Jesu person møtes det guddommelige og
det menneskelige. Jésus er både Gud og menneske. «Men
Maria sa til engelen: Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke
vet av mann? Og engelen (Gabriel) svarte henne: Den
Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft
(Den Hellige Ånd) skal overskygge deg, derfor skal det
hellige som fødes, kalles GUDS SØNN.» (Luk. 1,34-35.)
Abraham fikk løftet om sønnen, Isak, som også Jesus er
kommet fra. Dersom ikke Abraham hadde fått denne sønnen,
ville ikke Jesus ha kommet. Isaks fødsel og eksistens pekte
framover mot Messias fødsel og komme.
David fikk løfte om at Gud skulle gjøre hans kongedømme
fast, ikke bare i hans tid (tidsalder), men også i 1000 års-
riket (i den kommende tidsalderen). Jesu styre strekker seg
videre inn på den nye jorden.
Jesus har dermed en DOBBELT JURIDISK RETT til å arve
Davids kongetrone, for begge slektslinjene godtgjør at han
er AV DAVIDS ÆTT og SLEKT.

e) I slektslinjen i Matteus er det også nevnt 5 kvinner, og det
er Tamar (v.3.), Rahab, Ruth (v.5.), Batseba (v.6.) og Maria
(v. 16.) To av disse kvinnene var av hedensk d.v.s. av ikke-
jødisk slekt. Dette vil videre si at Jesus også nedstammer
FRA HEDNINGEFOLKENE. Jesus TILHØRER DERMED
BÅDE JØDER og HEDNINGER. Hele menneskeheten har
del i ham. På samme måten som Gud er hele verdens Gud,
er Jesus HELE VERDENS FRELSER.

f) Vi kan videre legge merke til at begge slektslinjene krysser
hverandre i Seltiel og Serubabel. Ved disse to navnene møtes
de, men de skilles også der.

g) Mens slektslisten i Matteus har 14 ledd fra Abraham til
David, 14 ledd fra David og inntil fangenskapet i Babylon
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og 14 ledd fra denne tiden og til Jesus (v. 17.), så har
slektslisten i Lukas 14 led fra Abraham til David, 21 ledd
fra David til det babylonske fangenskapet og 20 ledd fra
det babylonske fangenskapet og Jesus. I den slektslisten som
står i Lukas, er alle leddene tatt med, mens Matteus har
bygdt opp 3 lister med hver på 14 navn.

Jeg vil sitere hva Gerlach sier om disse 3 forskjellige periodene,
som Jesu slekstlister er bygd på:

«Den første perioden, fra Abraham til David, er det ennå det
DUNKLE LØFTETS TID.

Den annen periode, fra David til det babylonske fangenskapet,
er den KLARE FOUTSIGELSES TID.

Den tredje perioden, fra det babylonske fangenskap til Kristus,
er FORVENTNINGENES TID.»

Når vi sanunenligner det som er sagt om Messias slektsUnje i
Tenach med det som er sagt om Jesu slektslinje i N.T., er det dermed
BEVIST at Jesus fra Nasaret er både verdens frelser og jødenes
Messias. Selv om slektslistene kom bort, da templet brant ned i år
70 etter Messias, så var det ingen på Jesu tid som benektet at Jesus
var av Davids hus og ætt.

Da engelen Gabriel ble sendt fra Gud til Maria, sa denne følgende
om Jesus, som skulle fødes: «Han skal være stor og kalles Den
Høyestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham HANS FAR Davids
trone.» (Luk. 1,32.)

Da hans foreldere skulle la seg innskrive til det manntallet som
keiser Augustus lot holde, drog de til Betlehem, «fordi han (Josef)
var av DAVIDS HUS og ÆTT.» (Luk.2,4.)

Paulus stadfestet også at Jesus er kommet fra Davids ætt. «om
hans Sønn, som etter kjødet er kommet fra DAVIDS ÆTT.»
(Rom. 1,3.)

Johannes sa det samme om Jesus. «Og en av de eldste sier til
meg: Gråt ikke! for se, løven av Juda stamme, DAVIDS ROT-
SKUDD, har seiret og kan åpne boka og de 7 segl på den!» (Åp.5,5.)

Jesus sa om seg selv at han er av Davids ætt. «Jeg, Jesus, har sendt
min engel, for å vime dette for dere i menighetene, jeg er DAVIDS
ROTSKUDD og ÆTT, den klare morgens^eme.» (Ap.22,16.)

Folket kalte ham for Davids Sønn. «Men da Jesus gikk derfra,
fulgte der ham to blinde, som ropte: Miskunn deg over oss, du
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DAVIDS SØNN.» (Mat.9,27.)
Da Jesus red inn i Jerusalem på palmesøndag, trodde folket at

Jesus kom, for å opprette det davidiske kongeriket på nytt. «og
folket som gikk foran og fulgte etter, ropte: Hosianne, DAVIDS
SØNN! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna
i det høyeste!» (Mat.21,9.)

«Velsignet være VÅR FAR DAVIDS RIKE som kommer!
Hosianna i det høyeste!» (Mark. 11,10.)

«Velsignet være KONGEN som kommer i Herrens navn! Fred
i himmelen, og ære i det høyeste!» (Luk. 19,38.)

Det er dermed bevist at Jesus er Messias, og at han er den David-
sønnen, som det ble profetert om i Tenach, og som skulle komme.

Et av de krav som jødene vil stille til enhver som hevder at han
er Messias, er at han må BEVISE at han er av Davids hus og ætt.
Dersom han ikke kan det, er han ikke Messias. Vi vet ikke om de
gamle jødiske slektslistene kommer til rette igjen eller lar seg
konstruere på en eller annen måte, men vi vet at to av Jesu
slektslinjer er nedtegnet i N.T., og at jødene vil godta dem som
bevis på Jesu messianitet, etter at de har omvendt seg som folk og
levning i den store trengsel. De vil dermed anerkjenne Jesus som
sin Messias. Jesus sa selv til jødefolket: «... Fra nå av skal dere
ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens
navn!» (Mat.23,38.)

I tillegg til dette vil også Jesus BEVISE SIN MESSIANITET
på andre måter ved sin gjenkomst. Han vil bevise det ved sine
gjeminger, og ved at han fortsatt bærer korsmerkene på sitt legeme.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange slektslister har vi i N.T.?
2.) Hvilken slekstlinje er beskrevet hos Matteus?
3.) Hvilken slektslinje er beskrevet hos Lukas?
4.) Hvilke løfter fikk Eva, Abraham og David av Herren?
5.) På hvilken måte kan vi si at Jesus har en dobbelt juridisk

rett til Davids kongetrone?
6.) Hvilke 5 kvinner er nevnt i Jesu slektslinje?
7.) Hva betyr det at to av disse er av ikke-jødisk opprinnelse?
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8.) Hvor mange ledd har de forskjellige slektslistene?
9.) Hva sier Garlach om de 3 forskjellige periodene i listen

hos Matteus?

10.) Hva sa engelen Gabriel om Jesu person og styre?
11.) Hva mente det jødiske folket om Jesu tilknytning til Davids

hus og ætt?
12.) Når ville store deler av det jødiske folket gjøre Jesus til

konge?
13.) Hvilket krav vil det jødiske folket stille til enhver som

hevder at han er Messias?
14.) På hvilke måter vil Jesus bevise sin messianitet når han

kommer igjen?
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JESU GUDDOMMEUGE SLEETSUNJE

ITENACH.

Men Jesus er ikke bare framstilt som et menneske i Tenach.
Han er også fristilt som Gud. Han har ikke bare en jordisk
slektslinje, men han har også en himmelsk, der Gud blir beskrevet
som far og Messias som både Gud og Sønn. Messias spirer ikke
bare fram av ISAIAS ROT som en jordisk Messias, men han spirer
også fram fra SIN EGEN ROT, som er GUDS ROT. Han blir kalt
for Gud.

Første gangen vi får høre om Messias GUDDOMMELIGE
SLEKSTSLINJE i Tenach, er i forbindelse med at profeten Esaias
bad kong Akas om at han skulle be Herren om et tegn på Guds
trofasthet. Da kongen avslo dette, sa profeten at Herren selv skulle
gi jødefolket og hele verden et tegn på at han akter å holde sine
løfter til både Eva, fedrene og David om den messianske kongen
som skulle komme. «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn; Se, en
JOMFRU (hebralma) blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun
gir ham navnet IMMANU-EL (som betyr: Gud med oss).» Es.6,14.)

Her skal vi legge merke til følgende forhold:

1.) For det første er det Gud som skal gi jødene et tegn. Det
hebraiske ordet for «tegn» er «ot». Dette ordet betyr både «TEGN»
og «UNDER». Det samme er også tilfellet med det tilsvarende
greske ordet «semeion».

2.) Det som skulle skje var et stort under. Det var ikke en ung
pike som skulle bli fruktsommelig, men det var en JOMFRU. Dette
betyr at det var Gud selv, som ville gripe inn og få i stand dette
svangerskapet.
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Liberale Bibel-forskere har forsøkt å oversette det hebraiske
ordet for jomfru «alma» med «ung pike», for å avsvekke det
forholdet at det var Gud selv som grep inn. Når vi imidlertid
sammenligner med andre Skrift-steder i Tenach, der ordet «alma»
er brukt, viser det seg at det ikke er snakk om en «ung pike», men
om en «jomfru».

Da Rebekka gikk ut for å øse vann til Abrahams tjener, blir
ordet «alma» brukt om henne. Hun var ikke bare en ung pike, hun
var også en jomfru. «Det var en meget vakker pike, en JOMjpRU
(hebr.alma) som ingen mann var kommet nær. Hun gikk ned til
kilden og fylte sin krukke og steg opp igjen.» (l.Mos.24,16.)

Det samme ordet blir også brukt om Moses søster, som fikk i
oppdrag av Faroas datter å se til at Moses fikk en god oppvekst.
«Faraos datter svarte henne: Ja, gå! og JOMFRUEN (hebr.alma)
gikk og hentet guttens mor.» (2.Mos.2,8.)

En del av de jødiske rabbinerne har forsøkt å benekte det
forholdet at Gud på denne måten har handlet med en jomfru, og de
har kommet fram til følgende svar på hvem denne unge piken kunne
være:

a) Det kunne være profeten Esaias hustru.
b) Det kunne være kong Åkas hustru, og sønnen som skulle

fødes, var Esekias.
c) Det kunne være en annen kvinne, som skulle føde denne

sønnen.

3.) For det tredje legger vi merke til at det var jomfruen som selv
skulle gi sin sønn det guddommelige navnet, Immanu-el, som betyr
«Gud med oss». Det betyr at hun var seg helt bevist, at den sønnen
som hun bar under sitt hjerte, var Guds sønn.

Når vi går til N.T., ser vi også at Maria kjente til alt dette, for
engelen Gabriel hadde fortalt henne det. Han hadde til og med fortalt
henne at hun skulle kalle sønnen for «Yeshuah» (Jesus), som betyr
«Herren er frelse». «Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for
du har funnet nåde hos Gud, og se, du skal bli fruktsommelig og
føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.» (Luk. 1,30-31.)

I Esaias 9, 6-7 får vi videre opplysninger om dette barnet, som
skulle fødes. Det blir bl.a. kalt for «RÅDGIVER», «VELDIG
GUD» og «TIDSALDERLIG FADER». Vi legger også merke til
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at barnets herredømme eller kongedømme er knyttet til det
framtidige Davids rike. «For et bam er oss født, en sønn (Gud sønn)
er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles
UNDER, RÅDGIVER, VELDIG GUD, TIDSALDERLIG FADER,
FREDSFYRSTE. Så skal herredømmet bli stort og freden uten ende
over Davids trone og over hans kongedømme, det skal bli støttet
og oppholdt ved rett og rettferdighet fra nå av og i tidsalderen og
for alltid. Herren hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre det.»
(Es.9,6-7.)

I dette Skrift-stedet legger vi merke til følgende forhold:
1.) Det er et bam som skal fødes.
2.) Dette barnet er Guds Sønn.
3.) Han bærer Davids herredømme på sin skulder. Han støtter

og oppholder det.
4.) Dette barnet kalles «under», for han er både Gud og

menneske i en og sanune person.
5.) Barnet blir kalt for rådgiver. Det vil si at det er Guds rådgiver

i åndelige spørsmål.
6.) Barnet blir kalt både for «veldig Gud» og «tidsalderlig

Fader» og fredsfyrste. Barnet er Gud. Messias skal på en
spesiell måte styre i tidsalderen, som er riket for Israel.

7.) Dette barnet er knyttet til Davids kongerike, som skal bli
utvidet til å gjelde hele verden. Det skal bli fred over hele
verden i forbindelse med Jesu gjenkomst.

Dette kongeriket skal ha 3 styringsperioder, og det er:
a) JESU SKJULTE STYRE I DEN FRIE NÅDES TIDS-

PERRIODE.

b) Jesus skal styre I TIDSALDEREN, som er det samme som
1000 års-riket.

c) Jesus skal styre FOR ALLTID. Det er i de kommende
tidsperioder etter 1000 års-riket.

De gamle rabbinerne mente videre at Messias navn var bestemt
allerede FRA EVIGHET AV, i og med at det står flere ganger i
Tenach, at «dette er det navn han skal kalles med.» Navnet som det
her blir refert til er «Herren, vår rettferdighet.»

Dette betyr at han skal kalles med dette navnet, etter at han er
konunet. Navnet er bestemt på forhånd. «Se, dager kommer, sier
Herren, da jeg vil la stå fram for David en RETTFERDIG SPIRE,
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og han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre
rett og rettferdighet: I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo
trygt, og dette er det navn som han skal kalles med: HERREN
(Jahveh), VÅR RETTFERDIGHET.» (Jer.23,5-6.)

I tillegg til at Messias er kalt med Herrens navn, Jahveh, er han
også JØDENES RETTFERDIGHET. Dette peker på det forson-
ingssiden ved Messias: At han tok på seg jødenes synder, for å
forsone dem overfor Gud. I dag blir desverre dette aspektet ved
Messias benektet innenfor store deler av jødedommen. Messias er
også beskrevet både som «herlighetens konge» og som «hærskarenes
Gud». «Løft, dere porter, deres hoder, og løft dere, dere tidsalderlige
dører, så HERLIGHETENS KONGE, kan dra inn! Hvem er den
herlighetens konge? Herren, sterk og veldig. Herren veldig i strid.
Løft, dere porter, og løft dere, dere tidsalderlige dører, så
herlighetens konge kan dra inn! Hvem er den herlighetens konge?
Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.»
(Salm.24,7-10.)

Jeg vil henvise til det som Jan Ranterud skriver om dette i Dagen
den 22-11 1993: «Den tredje parallellen som de gamle skriftlærde
har pekt på med slik undring, er i svaret på det gjentatte spørsmålet:
«Hvem er denne herlighetens konge?» «Herren, sterk og veldig.
Herren, mektig i strid.» Og «Herren, hærskarenes Gud.»

Det første står for Gud som HISTORIENS HERRE. Han som
førte sitt folk inntil de vente seg fra ham, men som igjen skulle
forbarme seg over dem og gi dem deres arveland, og som ved tidens
ende skal slå ned alle sine og deres fiender.

Det andre uttrykket: ADONAITZAVOT. (Herren, hærskarenes
Gud) har i gammel Bibel-utleggelse stått for Gud som kommer til
oss for å bo midt i blant oss I SIN MESSIAS, som han vil sende
når folket vil åpne sine dører og sine hjerter for ham.

Hos jødene er det fremdeles en lengsel og et løfte, hos oss en
oppfylt virkelighet.» (Se kapitlet: Guds navn i Tenach.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 2 forskjellige slektslinjer har Messias?
2.) Hva vil det si at Mesias skal spire fram av sin egen rot?
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3.) Når hører vi om Jesu himmelske slektslinje for første gang
i Tenach?

4.) Hvilke 2 forskjellige betydninger har det hebraiske ordet
«ot»?

5.) Hva skal vi oversette det hebraiske ordet «alma» med?
6.) Hva har liberale Bibel-forskere oversatt dette ordet med?
7.) På hvilke to andre kvinner i Tenach er ordet «dma» brukt?
8.) Hvilke 3 andre oppfatninger har det vært blant jødiske Bibel

forskere hvem denne kvinnen kan være?

9.) Hvilke egenskaper og titler har det barnet, som er beskrevet
i Esaias 9,6-7?

10.) Hvike 3 forskjellige styringsperioder har Jesus?
11.) Hva betyr det at Messias skai kalles med et bestemt navn?
12.) Hvilke forskjellige opplysninger får vi om Messias i

Jeremias 23,5-6?
13.) Hva vil det si at Messias er jødenes RETTFERDIGHET?
14.) Hva vil det si at Messias er helighetens herre?
15.) Hva vil det si at Messias er Herren, hærskarenes Gud?
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DE 4 BYENE I JESU UV.

Det er 4 byer som har spesiell tilknytning til Jesu liv og
virksomhet, og det er Betlehem, Nasaret, Kapernaum og Jerusalem.
Disse 4 byene er alle nevnt i Tenach som viktige byer for Messias
virksomhet. Messias skulle fødes i Betlehem, han skulle vokse opp
i Nasaret, flytte til Kapemaum og ri inn i Jerusalem og bli hyllet
der som jødenes Messias.

Det var akkurat det som skjedde i Jesu liv. Til tross for at det
ikke står noe direkte i Tenach om at Messias skulle dø for folkets
synder i Jerusalem, så ble det likevel i den byen, at Messias skulle
dø for både jøders og hedningers synder og finne en
TIDSALDERLIG FORLØSNING for syndene.

I og med at templet med hele det jødiske offersystemet var lagt
til denne byen, var det naturlig at Jesus- som det nye og fiillkonme
offer- skulle lide for all verdens synd i Jerusalem.

Alt dette er forutsagt i Tenach og er dermed med på å stadfeste
at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias. Vi skal i det følgende gjenta
de Bibel-versene fra Tenach som er aktuelle i denne sammenhengen,
i det vi sammenligner dem med det som N.T, sier om det samme:

1.) «Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blant
Judas tusener (større avdelinger av stammene)! Av deg skal det utgå
for meg en som skal være HERSKER OVER ISRAEL (i 1000 års-
riket), og hans utgang er fra fordum, fra tidsalderlige dager (før
tidsaldrene).» (Mika.5,1.)

Jesus ble født i Davids by, Betlehem, enda han bodde i Nasaret
rett før sin fødsel. For at dette profetiske utsagnet skulle gå i
oppfyllelse, bevirket Gud det slik at den romerske keiseren Augustus
bestemte at hele befolkningen i Det Romerske Riket skulle
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innskrives i mantall på den tiden. Dette gjorde at Maria og Josef
måtte dra til Betlehem, for å få ordnet dette.

På denne måten ser vi at Gud bruker den han vil, for at hans
ord skal gå i oppfyllelse. Han bøyer kongens hjerte som bekker.
«Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit
han vil.» Ords-21,1.)

N.T. skriver følgende om denne innskrivningen. «Og det skjedde
i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus, at hele verden
(Det Romerske Riket) skulle innskrives i mantall... Og alle gikk
for å la seg innskrive. Men også Josef drog opp fra Galilea, fra
byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi
han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med
Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens
de var der, da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn,
den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det
ikke var ram for dem i herberget.» (Luk.2,1 og 3-7.)

2.) «Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd
(hebr. netzer), som er det samme ordet som «Nazaret» fra hans røtter
skal bære frakt.» (Es. 11,1.)

Jesus vokste opp i byen Nasaret, og ble kalt en nasareer. «Og
han (Josef) kom og tok bolig i en by som heter Nasaret, for at det
skulle oppfylles som er talt ved profetene, at han skulle kalles en
nasareer.» (Mat.2,23.)

\  3.) «For det skal ikke alltid være mørke for det land hvor det
nå er trengsel, tidligere førte han (Gud) vanære over Sebulons og

^  over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det, over
veien ved havet, landet på hin side Jordan, hedningenes Galilea.

\  Det folk som vandret i mørke skal se et STORT LYS, de som sitter
i dødskyggens land, over dem skal lyset stråle.» (Bs.9,1-2.)

Etter at døperen Johannes var blitt fengslet, og innbyggerne i Nasaret
hadde forsøkt å ta livet av ham, flyttet Jesus sin virksomhet til
Kapemanum i Galilea. «Men da han fikk høre at Johannes var kastet i
fengsel, drog han bort til Galilea. Og han forlot Nasaret og kom og tok
bolig i Kapemaum ved sjøen, i Sebulons og Naftalis landemerker, for
at det skulle oppfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier: Sebulons
land og Naft^s land ved sjøen, landet på hin side Jordan, det folk som
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satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og
skygge, for dem er et lys opprunnet.» (Mat.4,12-16.)

4.) «Fryd deg storlig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter!.
Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse
(hebr. Yeshua), fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole.»
•(Sak.9,9.)

Dette Skrift-stedet ble oppfylt på palmesøndag den 10. nisan (6
april) i året 32 etter Messias, da Jesus rei inn i Jerusalem på en ung
asenfole. I den forbindelse forsøkte store deler av folket å gjøre
ham til konge, for de trodde på ham som jødenes Messias. «Og
størstedelen av folket bredte sine klær på veien, andre hugg grener
av træme og strødde dem på veien, og folket som gikk foran og
fulgte etter, ropte: Hosianna (som betyr: FRELS OSS NÅ.) Davids
Sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i
det høyeste! Og da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i
bevegelse og sa: Hvem er dette? Men folket sa: Dette er
PROFETEN, JESUS FRA NASARET i Galilea.» (Mat.21,8-11.)

«Og de som gikk foran og de som fiilgte etter, ropte: Hosianna!
Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Velsignet være
vår far DAVIDS RIKE SOM KOMMER! Hosianna i det høyeste!»
(Mark.l 1,9-10.)

Dette var en riktig vurdering av Jesus. Han er jødenes Messias,
men før han kunne få kongeverdigheten og opprette Davids
kongerike, måtte han gjøre soning for folkets synder.

«Han ble mishandlet, enda han var elendig, og han opplot ikke
sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som
tier, når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og
dom ble han ryldcet bort, men hvem tenkte i hans tid at når han ble
utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings
skyld plagen traff ham? De gav ham hans grav blant ugudelige,
men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort,
og det ikke var svik i hans munn.» (Es.53,7-9.)

«Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg
utgyde nådens og bønnens Ånd, og de skal skue opp til meg (aleph
tavh), på ham SOM DE HAR GJENNOMSTUNGET, og de skal
sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt
over ham som en klager over sin førstefødte.» (Sak. 12,10.)
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Spørsmål og oppgaven

1.) Hvilke 4 byer var spesielt viktige i Jesu liv?
2.) Hva står det om disse byene i Tenach i forbindelse med

dette?

3.) Hva sier N.T. om Jesu forhold til disse 4 byene?
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JESUS ER FØDT FRA EVIGHET AV.

At Messias er født fra evighet av Gud, og at han er Guds
førstefødte kommer for øvrig fram flere steder i Tenach. «HERREN
EIDE MEG SOM SITT FØRSTE VERK, før sine andre gjeminger,
i gammel tid. Fra fordums tid er jeg blitt til, fra først av, før jorden
ble til, BLE JEG FØDT, da der ennå ikke fantes kilder fylt med
vann. Før fjellene ble senket ned, før haugene ble til, ble jeg født.»
(Ordsp.8,22-25.)

«HERREN ER BLITT KONGE, han har kledd seg i høyhet.
Herren har kledd seg, har omgjordet seg med styrke, og jorderike
står fast, det rokkes ikke. Fast er din trone fra fordums tid, FRA
FORDUM ER DU.» (Salm.93,1-2.)

Det forholdet at Messias er født av Gud fra evighet av, kommer
også klart til uttrykk hos profeten Mika 5,1, hvor det står: «Men du
Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blant Judas tusener!
Av deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel,
og HANS UTGANG ER FRA FORDUM, fra tidsalderlige dager
(før tidsaldrene).»

Vi må se Mika 5,1 i sammenheng med verset etter. Der står det
følgende: «Derfor skal han overgi dem, inntil den tid da hun som
skal føde, har født (Messias), og de som blir igjen av hans brødre
(av Juda stamme), skal vende tilbake sammen med Israels barn (de
10 stammene).» (Mika 5,2.)

I dette Bibel-verset kommer følgende forhold til uttrykk:
a) Etter at Jesus er bhtt født, skal Gud overgi jødene til trengsel,

både i den store diasporaen og i den store trengselstiden,
som skal komme over verden.

b) De som blir igjen av Jesu brødre (Juda stamme) skal sammen
med Israel (de 10 stammene) komme tilbake til Israel i 1000
års-riket.
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De gamle rabbinerne mente også at Messias eksisterte allerde
fra før verdens skapelse av. Noen av rabbinerne mente at Messias
var det samme som det lyset som Gud skapte, før han skapte himmel
og jord, og som er beskrevet i 1.Mos. 1,3, hvor det står: «Da sa
Gud: Det bli lys! og det ble lys.»

I Yalkut står det følgende om dette: «Og Gud så lyset at det var
godt. Det er Messias lys... for å lære dere at Gud så Messias
generasjon og hans virksomhet, før han skapte universet, og han
gjemte Messias under sin ærefulle trone. Satan spurte Gud, Herren
over universet: «For hvem er lyset under din ærefulle trone?» Gud
svarte ham: «Det er for Messias, som skal trenge deg tilbake og
som vil fylle deg med forakt og skam.»

Rabbi Salomo ben Isak sa at Messias har eksistert allerede før
solen ble til.

Rabbi David Kimci (1166-1235) sa at «det skulle være en lang
tid mellom David og Messias kongen», og at hans samtidige skal
kalle ham El (Gud), fordi han tilhører forgangne tider, fortidens
dager.»

Messias blir beskrevet som et stort lys i Tenach. Rabbinerne sa
at et av navnene på Messias var lyset (aramaisk nehora). Dette ordet
er tatt fra Daniel 2,22 hvor det står: «han åpenbarer det dype og
skjulte, han vet hva som er i mørkret, og HOS HAM BOR LYSET
(aramaisk nehora).

I Esaias 60 kommer det tydelige fram at dette lyset, er det samme
som Javheh eller Messias. «Stå opp, bli lys! For DITT LYS
KOMMER, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker
jorden og mulm folkene, men over deg skal Herren (Jahveh) oppstå,
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.60,1-3.)

Men Messias skulle ikke bare være lys for jødene. Han skulle
også være lys for alle mennesker, «han sier: Det er for lite at du er
min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av
Israel tilbake, så vil jeg da gjøre deg til HEDNINGENES LYS, for
at min frelse må nå til jorden ende.» (Es.49,6.)

Da Jesus kom første gangen, sa både han selv og døperen
Johannes at Jesus var DET STORE LYSET, som skulle komme til
verden og frelse menneskene. «I ham var liv, og livet var MENNES-
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KENES LYS. Og lyset skinner i mørkret, og mørkret tok ikke imot
det. (Dette kan også oversettes med: «mørkret fikk ikke makt over
det», eller «mørkret forstod det ikke.»)» (Joh. 1,4-5.)

«Det sanne lys som opplyser hvert menneske (som lar seg
opplyse), var i ferd med å komme til verden.» (Joh. 1,9.)

«For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til
lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset, men den som gjør
sannheten, han kommer til lyset, for at hans gjerninger må bli
åpenbart, for de er gjort i Gud.» (Joh.3,20-21.)

«Atter talte da Jesus til dem og sa: JEG ER VERDENS LYS,
den som følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys
(det lys som fører til livet.» (Joh.8,12.)

«Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» (Joh.9,5.)
«Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han (Jesus) er i lyset,

da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod, renser
oss fra all urettferdighet.» (1.Joh. 1,7.)

Da gamle Simeon hadde sett Jesus i templet sa han følgende
om ham: «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, etter ditt
ord, for mine øyne har sett din frelse (din Yeshua), som du har beredt
for alle folks åsyn, ET LYS TIL ÅPENBARELSE for hedningene
og en herlighet for ditt folk Israel.» (Luk.2,29-32.)

Da Jesus flyttet sin virksomhet til Kapernaum i Galilea, fikk
både jødene og de hedningene som bodde der, se dette lyset, «det
folk som satt i mørke, har sett et STORT LYS, og for dem som satt
i dødens land, for dem er et lys opprunnet.» (Mat.4,16.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva vil det si at Messias er født fra evighet av?
2.) Hva vil det si at Herren er blitt konge?
3.) Hvem skal føde Messias?
4.) I hvilke 2 perioder av historien skal Gud overgi jødene til

trengsel i følge Mika 5,2?
5.) Hvem blir beskrevet som Jesu brødre i Mika 5,2?
6.) Hvem blir beskrevet som Israel i det samme verset?
7.) Hva mente rabbinerne om Messias eksistens?
8.) Hvilket lys mente rabbinerne at Messias var?
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9.) Hva står det i Daniel 2,22, Esaias 60,1-3 og 49,6 om lyset?
10.) Hva sa Jesus og døperen Johannes om lyset?
11.) Hva skjedde da Jesus flyttet sin virksomhet til Kapernaum?
12.) Hva sa gamle Simeon om lyset?
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JESUS ER GUDS FØRSTEFØDTE.

Messias er ikke skapt slik som både engler, mennesker, dyr og
fugler er det. Han er født av Gud fra evighet av. HAN ER GUD.
Han er GUDS FØRSTEFØDTE. «Og han er et bilde av Gud den
usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning.» (Kol. 1,15.)

«Og når han atter (i 1000 års-riket) fører den førstefødte inn i
verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbede ham.» (Hebr. 1,6.)

Det forholdet at Messias er kalt Guds førstefødte, brukes også i
andre sammenhenger i Bibelen. Vi skal i det følgende gi en oversikt
over dette:

1.) I 1000 års-riket skal han være DEN HØYESTE AV
KONGENE PÅ JORDEN. «Og han (Messias) skal rope til meg:
Du er min far, min Gud og min frelses klippe. Og jeg vil gjøre ham
til den førstefødte, til den høyeste av kongene på jorden.»
(Salm.89,28.)

2.) Messias skal være DEN FØRSTEFØDTE AV ISRAELS
SØNNER, fordi han sonet jødenes og all verdens synd på Golgata.
«Men over Davids hus og Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde
nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg, på ham som
de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger
over sin enbårne sønn og klage sårt over ham som en klager over
sin førstefødte.» (Sak. 12,10.)

3.) Jesus er FØDT INN I DEN JØDISKE NASJONEN. Bibelen
sier at det både var Jerusalem, den jødiske nasjonen, Israel, og Maria
som fødte Messias. Alle 3 vurderingene er rett. Vi skal se på disse
tre utsagnene om Jesu fødsel og forklare dem:
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a) Om JERUSALEMS FØDSEL står det: «Før hun (Jerusalem)
var i bamsnød, har hun født, før veene kom over henne,
har hun født et guttebarn til verden.» (Es.66,7.)
Jerusalem er den viktigste byen i Israel. Den er både jødenes
åndelige sentrum, og den er den framtidige hovedstaden i
1000 års-riket. Både templet og Det Høye Rådet var lagt til
Jerusalem. De som kjente Guds ord og gransket Tenach,
hadde sitt tilhold der. Til tross for byens store teologiske
ekspertise, kom Jesu fødsel så overraskende på rabbinerne
og de skriftlærde at de merket ikke at deres Messias var
født. Derfor står det også i Esaias 66,7: At før byen hadde
hatt fødselsveer, så var Messias født.

b) Om ISRAELS FØDSEL står det: «Derfor skal han overgi
dem (til trengsel), inntil den tid da hun som skal føde, har
født, og de som blir igjen av hans brødre, skal vende tilbake
sammen med Israels barn.» (Mika.5,2.)
«og hun (Israel) fødte et guttebarn, som skal styre alle
hendingene med jemstav, og hennes bam ble bortrykket til
Gud og til hans trone.» (Ap. 12,5.)
Det var i Israel at Messias skulle fødes. Dette har vært
jødenes store håp og lengsel opp igjennom århundrene at
Messias skulle fødes og fri dem fra deres fiender og mange
trengsler. Uansett hvilket Messias-bilde jødene har hatt, så
ser de fram til at Messias skal komme.

De gamle rabbinerne sa følgende om sin lengsel etter
Messias: Vi vet at Mesias skal komme, og om han drøyer,
så vil vi likvel vente på hans komme.

c) «Og hun (Maria) fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte
ham og la ham i en krybbe.» (Luk.2,7.)
At Messias måtte fødes av en kvinne, sier seg selv, i og
med at han både er Gud og menneske i en og samme
person. Eva fikk den store ære å fullføre Jesu slektslinje,
som begynte med Eva. (Se kapitlet: Jesu slekslinje i
I.Mosebok.)

4.) Jesu INNSETTELSE SOM KONGE I RIKET FOR
ISRAEL blir betraktet som en fødsel. «Og jeg har dog innsatt min
konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre hva fastsatt er:
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Herren sa til meg: Du er min sønn, jeg har født deg i dag.»
(Salm.2,6-7.)

«Således tilla da heller ikke Kristus seg den ære å bli ypper
steprest (etter Arons vis), men han som sa til ham: Du er min sønn,
jeg har født deg i dag, likesom han på et annet sted sier: Du er
prest i tidsalderen etter Meliksedeks vis.» (Hebr.5,5-6.)

Rabbi Moses Ben Nachman sa følgende om Jesus som Guds
førstefødte i det han kombinerte det forholdet at Messias er født av
Faderen fra evighet av og det forholdet at Gud skal innsette Messias
som konge over Israel: «Og han er den førstefødte av Guds kraft...
og jeg innsetter ham også som den førstefødte, og dette har Gud
sagt om den nye David, Israels konge som lenge må leve, og den
lærde forstår det.»

5.) Jesu OPPSTANDELSE FRA DE DØDE blir også betraktet
som en fødsel. «For dem som han forut kjente, dem har han også
forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han
skulle være den førstefødte blant mange brødre.» (Rom.8,29.)

«og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte fra
de døde og herren over kongene på jorden! Han som elsker oss og
har fridd (renset) oss fra våre synder med sitt blod.» (Åp. 1,5.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er forskjellen på Messias og den øvrige skapningen
med hensyn til fødsel?

2.) Hvilke 6 forskjellige betydninger ligger det i utsagnet at
Messias er Guds førstefødte?

3.) Hva vil det si at både Jerusalem, Israel og Eva har født
Messias?
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JESUS SKAL SPIRE FRAM FRA SIN

EGEN ROT.

Som vi allerede har vært inne på, skal Messias spire fram av
Isais rot. (Se kapitlet: Messias skal komme fra Isais rotstubb.) Det
er blitt brukt flere benevnelser om denne «planten» eller dette
«skuddet», som skulle spire fram. Vi skal i det følgende gjengi en
del av disse Bibel-versene, hvor disse navnene forekommer:

a) «På den dag skal Herrens SPIRE (hebr.tsemach) være til
pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for
de unnkonme av Israel.» (£s.4,2.)

b) «Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et SKUDD
(hebr.netzer) fra hans røtter skal bære frukt.» (Es. 11,1.)

c) «På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotslmdd
(hebr.sjoresj), som står som et banner for folkeslag, og hans
bolig skal være herlighet.»(Es.ll,10.)

d) «Han skjøt opp som en en SPED PLANTE (hebr.jonek) for
hans åsyn og som et rotskudd av tørr jord, han hadde ingen
skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde
ikke et useende så vi kunne ha vår lyst i ham.» (Bs,53,2.)

Alle disse uttrykkene betyr at Juda stamme skal SKJÆRES lÆD
TIL GRUNNEN. Dette skjedde ved at folket måtte ut i landflyktig
heten til Babylon. På et senere tidspunkt skal det oppstå en PLANTE
eller et SKUDD fra Isais rot (ætt), som skal være Messias.

Nå viser det seg imidlertid at Messias ikke bare skal spire fram
av Isais rot, men han skal også spire fram fra sin EGEN ROT. Det
vil si at han ved siden av sitt davidiske utgangspunkt også har et
HIMMELSK UTGANGSPUNKT og en HIMMELSK TILKNYT
NING. Han er ikke bare Davids sønn, men han er også Guds Sønn.
«Og jeg har dog iimsatt min konge (Messias) på Sion, mitt hellige
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berg. Jeg vil kunngjøre hva fastsatt er: DU ER MIN SØNN, jeg har
født deg i dag.» (Salm.2,6-7.)

«Kyss (hyll) SØNNEN, for at han ikke skal bli vred, og dere
gå ti grunne på veien. For snart kunne hans vrede opptennes. Salige
er alle de som tar sin tilflukt til ham.» (Salm.1,12.)

«Hvem for opp til himmelen og hvem for ned? Hvem samlet
været i sine never? Hvem bandt vannet i et klede? Hvem satte alle

jordens grenser? Hva er hans navn? og HVA ER HANS SØNNS
NAVN? Du vet det jo?» (Ords.30,4.)

«For et ham er oss født, EN SØNN (GUDS SØNN) ER OSS GITT,
og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver (Guds
rådgiver), veldige Fader, tidsalderlig Gud, fredsfyrste.» (Es.9,6.)

«Fremdeles fikk jeg i mine nattlige 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 h^.» (Dan.7,13.)

I Zohars bok, del 3. s. 303 står det følgende om Messias som
Guds sønn: «Du er en trofast hyrde, og om deg er det sagt: KYSS
SØNNEN. I dypet er du stor, du Israels lærer, og englers lærer,
tjenende englers, DEN HØYES SØNN, DEN HELLIGES SØNN,
lovet være hans navn og hans hellige And.»

Det forholdet at Messias skal spire fram av sin egen rot, kan
også gå på Jesu død og oppstandelse fra de døde. Det var forutsagt
allerede i Tenach at Messias ikke skulle forbli i dødsriket, men at
Gud skulle reise ham opp igjen frra de andre døde. «For du skal
ikke overlate min sjel i dødsriket, du skal ikke la din hellige
(Messias) se forråtnelse. Du skal kunngjøre meg livets vei, gledes
fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd for ̂ Itid.»
(Salm.16,10-11.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 4 hebraiske ord er brukt i Tenach om Messias som
«spire», «skudd», «rotskudd» og «sped plante»?

2.) Hva skulle skje med Isais slekt?
3.) Hva vil det si at Messias skal spire fram fra sin egen rot?
4.) Hva sier Zohars bok om Messias som Guds Sønn?
5.) Hvilken annen betydning kan det ligge i det forholdet at

Messias skal spire frram fra sin egen rot?
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JESU NAVN ITENACH.

Selve ordet «Jesus» betyr «HERREN ER FRELSE». Navnet
Jesus er en oversettelse av det greske ordet «lesus». Dette navnet
går tilbake til to hebraiske ord. Det ene er «Yesha», som betyr
«frelse». Det andre er «Yeshua», som betyr «Herren er frelse». Disse
ordene forekommer ca. 100 ganger i Tenach. Disse ordene er oversatt
med «frelse» i våre Bibler.

Dersom vi i stedet for ordet «frelse» setter inn ordet «Yesha»
eller «Yeshua» i våre Bibler, kommer det klart fram at Jesu navn er
nevnt ca. 100 ganger i Tenach. Vi skal i det følgende ta med en del
eksempler på at dette er riktig.

Da Jakob profeterte over sine sønner, om det som skulle skje,
både i de kommende dager og i de siste dager, brukte han ordet
Yeshua (Jesus). «Etter din frelse (hebr. Yeshua) bier jeg. Herre.»
(l.Mos,49,18.)

Dette verset kan like godt oversettes med: «ETTER DIN JESUS
BIER JEG, Herre.»

«For han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham, jeg vil føre
ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn. Han skal påk^e meg,
og jeg vil svare ham, og jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham
og føre ham til ære. Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham
skue min frelse (hebr. Yeshua)» (Salm.91,14-16.)

Den siste setningen kan oversettes med: «... og la ham SKUE
MIN JESUS.»

«Se, Gud er min frelse (hebr.Yeshua). Jeg er trygg og frykter
ikke, for Herren er min styrke og lovsang, og han ble meg til frelse
(hebr. Yeshua).» (Es. 12,2.)

Dette verset kan oversettes på følgende måte: «Se, GUD ER
MIN JESUS. Jeg er trygg og frykter ikke, for Herren er min styrke,
og HAN BLE MEG TDL JESUS.»

«Se, Herren lar det lyde til jorden ende: Si til Sions datter: Se,
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din frelse (hebr. Yeshua) kommer, se hans lønn (de troende) er med
ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.» (Es.62,11.)

Dette verset kan oversettes med: «Se, Herren lar det lyde til
jordens ende: Si til Sions datter: SE DIN JESUS KOMMER, hans
lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.»

De gamle rabbinerne lærte at Elias ville komme en dag og
proklamere Messias komme på følgende måte:

a) På den første dagen ville han si: «FRED VÆRE MED
DERE!»

b) På den andre dagen ville han si: «DET GODE VÆRE DERE
TEL DEL!»

c) På den tredje dagen ville han si: «FRELSE TIL DERE!» På
hebraisk blir dette: «YESHUA TIL DERE,» som er det
samme som «JESUS TIL DERE.»

Jødene på Jesus tid talte enten aramaisk eller hebraisk. Når de
skulle uttale ordet Jesus, brukte de den hebraiske formen «Yeshua».

Da gamle Simeon i templet hadde sett Jesu-bamet brukte han
det samme hebraiske ordet om Jesus. «Herre nå lar du din tjener
fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse
(hebr. Yeshua).» (Luk.2,29.)

Dette verset kan oversettes med: «Herre, nå lar du din tjener
fare herfra i fred etter ditt ord, FOR MINE ØYNE HAR SETT DIN
JESUS.» (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 1. s. 189-194, hvor jeg
skriver mer om dette.)

Jeg vil i denne sammenhengen gjengi en artikkel med tittelen:
Navnet Jesus i Det gamle Testamente, av Artur E. Gras. Den stod i
bladet Evangelisten nr.1-3.1994. «Under samvær med mine jødiske
brødre i løpet av de siste 20 år i Canada. USA, Argentina og
Uruguay, hadde jeg en stor vanskelighet, og det var denne: Mine
jødiske venner ville alltid kaste meg i ansiktet dette utfordrende
spørsmålet: HVIS JESUS ER VÅR MESSIAS og HELE DET
GAMLE TESTAMENTE TALER OM HAM, HVA KAN DET DA
KOMME AV AT HANS NAVN IKKE ER NEVNT EN ENESTE

GANG?

Jeg kunne ikke svare tilfredstillende på det, og jeg innrønuner
at jeg ofte undret meg over hvorfor hans navn ikke i virkeligheten
var skrevet i den gamle Bibel.

Jovisst kunne jeg vise dem hans guddommelige titler i Esaias
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7,14 til 9,6, Jer.23,5-6 o.s.v., også ordet Messias (Kristus) på de
forskjellige steder, men det hebraiske navnet, som betød det samme
som Jesus, det kunne jeg ikke vise dem. Inntil en dag DEN
HELLIGE ÅND ÅPNET MINE ØYNE, og jeg måtte rope av fryd.
Det samme navnet Jesus fantes i G.T. omtrent 100 ganger hele veien
fra 1.Mosebok til Habakuk. Ja, det samme ord, det samme navn
som engelen Gabriel brukte i Luk. 1,31, da han fortalte Maria om
en sønn, som hun skulle få.
HVOR FINNER DU DANAVNET? spør du. Her er det, elskede

bror og søster! HVERT STED i G.T. hvor ordet FRELSE brukes,
(spesielt med den hebraiske tilføyelsen «min», «din» eller «hans»),
med meget få unntagelser (når ordet er upersonlig) er det identisk
og absolutt samme ordet YESHUA (Jesus) som er brukt i Mat. 1,21.

La oss huske at engelen som talte med Maria, og engelen som talte
til Josef i hans drøm, ikke talte på engelsk, latin eller gresk, men på
hebraisk, og hverken Maria eller Josef var sløve til å forstå meningen
og betydningen av NAVNET på denne guddommelige Sønn og dets
foibindelse med Hans karakter og Hans frelsesverk. For i G.T. ble alle
store karakterer gitt navn med en spesiell og særlig mening.

For eks. i l.Mos.5,29 kalte Lamek sin sønn «TRØST» (NOAH)
i det han sa: HAN SKAL TRØSTE OSS UNDER VÅRT ARBEIDE
og VÅRE HENDERS MØYE PÅ DEN JORD SOM HERREN
HAR FORBANNET.

I 1.Mos. 10,25 kalte Eber sin førstefødte sønn «DELING»
(PELEG), FOR I HANS DAGER BLE JORDEN DELT.

Det samme er tilfelle med Abraham, Sara, Isak, Jakob (forandret
til Israel som er «Guds fyrste»), og alle Jakobs sønner

I 2.Mosebok 2,10 kalte Faraos datter den gutten som ble dratt
opp av Nilen for «DRATT OPP» (MOSES), og hun sa: FORDI
JEG DROG HAM OPP AV VANNET, og slik kan vi fortsette for å
vise den dype betydning av de hebraiske navn.

Da engelen talte til Josef, Marias mann og mor til vår Herre og
Frelser, så er dette hva han i virkeligheten sa, og slik som også
Josef forstod det: og HUN SKAL FØDE EN SØNN, og DU SKAL
KALLE HANS NAVN YESHUA (FRELSE), FOR HAN SKAL
FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER.

Denne teksten ble så kraftig ført til min sjel straks etter at jeg
ble omvendt for 24 år siden, at jeg så hele G.T.s plan i dette
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uutsigelige og velsignede NAVN.
La oss derfor vedbli med klarhet å vise fram det hebraiske navnet

YESHUAiG.T!

Da den store patriarken Jakob var ferdig til å forlate denne
verden, og mens han ved Den Hellige Ånd velsignet sønnene sine,
og profeterte deres framtid, bryter han ut i l.Mos.49,18: «ETTER
DIN FRELSE BIER JEG HERRE! HVAHANI VIRKELIGHETEN

SIER og MENER ER: ETTER DIN YESHUA (JESUS) BIER JEG,
HERRE, eller I DEN YESHUA (JESUS) HAR JEG MIN
FORTRØSTNING, O HERRE! Det høres fornuftigere.

Naturligvis var Yeshua (Jesus) den eneste Jakob kunne fortrøste
seg på til å bære ham over dødsflodens kalde vann. Jakob var en
frelst mann, og ventet ikke til sitt dødsøyeblikk med å stole på
Herren. Han bare minnet Gud om at han hadde sin fortrøstning i
Hans Yeshua (Jesus), og på samme tid trøstet han sin egen sjel.

I Salm. 13,6 sier David: Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse!
Hva han virkelig sier og mener er: JEG VIL FRYDE MEG I DIN
YESHUA (JESUS).

I Salm. 91,14-16 sier Gud: FOR HAN HENGER FAST VED
MEG, og JEG VIL UTFRI HAM, JEG VIL FØRE HAM I
SIKKERHET, FOR HAN KJENNER MTTT NAVN. HAN SKAL
PÅKALLE MEG og JEG VIL SVARE HAM. JEG ER MED HAM
I NØDEN, JEG VIL UTFRI HAM og FØRE HAM TIL ÆRE.
MED ET LANGT LIV VIL JEG METTE HAM, OG LA HAM
SKUE MIN FRELSE, og JEG VIL LA HAM SKUE MIN
YESHUA.

Dette løftet realiseres i Åpenb. 22,3-4. og INGEN
FORBANNELSE SKAL VÆRE MERE, og GUDS og LAMMETS
TRONE SKALVÆRE I DEN, og HANS TJENERE SKAL TJENE
HAM, og DE SKAL SE HANS ÅSYN.

lEsaias 12,2-3harvinoeundeifullt Her er FRELSE nevnt 3 ganger.
Leseren vil bli meget velsignet ved å lese disse herlige versene i Bibelen,
men la meg gi dem til deg som de i virkeligheten leses på det orginale
hebraiske språk med Jesus som legemliggjørelsen og personifiseringen
av ordet FRELSE: SE GUD DEN ALLMEKTIGE ER MIN YESHUA

(JESUS). JEG ER TRYGG OG FRYKTER IKKE, FOR HERREN
(JAH-JEHOVAH) ER MIN STYRKE og LOVSANG, og HAN BLE
MIN YESHUA (JESUS), og ORDET BLE KJØD og TOK BOUGI
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BLANT OSS (Joh. 1,14). DERFOR SKAL DERE ØSE VANN MED
GLEDE AV KILDEN YESHUA.

Noe meget interessant inntraff en vår i St. Louis. Jeg besøkte
hjemmet til min venn Charles Siegelman, og det var også en annen
jøde til stede der. Han var ortdoks av trosbekjennelse. Naturligvis
dreide samtalen seg om HAM SOM ER ALLE TINGS SENTRUM-
Jesus. Denne gode jødiske bror satte seg imot at navnet Jesus fantes
i Det gamle Testamente, men på en vennskapelig og tempera
mentsfull måte. Hans beste offensive våpen, trodde han, var å slynge
mot meg og oss alle den velkjente utfordringen: «DU KAN IKKE
FINNE NAVNET «JESUS» I DET GAMLE TESTAMENTE».

Jeg svarte ham ikke direkte, men bad ham om å oversette for oss
fra min hebraiske Bibel Esaias 62,11. Da han var lærer i hebraisk, gjorde
han dette ganske lett, hurtig og korrekt, og her er hva og hvorledes han
oversatte denne teksten ordrett: SE, HERREN HAR PROIQLAMERT
TIL DERE VERDENS ENDE. SI TIL SIONS DATTER: SE DIN
YESHUA (JESUS) KOMMER, SE HANS LØNN ER MED HAM
OG HANS GJENGLELDELSE GÅR FORAN HAM.

Da han oppdaget hva han hadde gjort, rødmet han plutselig, for
han så at han hadde lagt spillet i mine hender, og uten omsvøp skrek
han ut: NEI, NEI, DU FIKK MEG TIL Å LESE «DIN YESHUA»
JESUS), HR. GLASS! DU NARRET MEG! Jeg sa: NEI, JEG HAR
IKKE NARRET DEG. JEG BARE FIKK DEG TIL Å LESE GUDS
ORD FOR DEG SELV. KAN DU IKKE SE HER AT ORDET
FRELSE ER EN PERSON og IKKE EN TING ELLER EN
BEGIVENHET? HAN KOMMER. HANS LØNN ER MED HAM,
OG HANS GJENGJELDELSE GÅR FORAN HAM.

Så løp han etter sitt eget Gammeltestamente, i det han avsindig
snakket i vei og sa: JEG ER SIKKER PÅ AT MIN ER FOR
SKJELLIG FRA DIN! Og da han fant Skrift-stedet, ble han akkurat
som en tømt ballong. Hans Gammeltestamente var naturligvis av
samme slag som mitt. Alt han kunne bruke som en utflukt for å
slippe å erkjenne nederlaget, var å fornekte den guddommelige
inspirasjon av Esaias-boken.

Så går vi over til profeten Habakuk, hvor vi har den STØRSTE
BEVISFØRSEL av NAVNET Jesus i Det gamle Testamente, for
her har vi BEGGE NAVNENE- såvel som vår Frelsers tittel. 13,13
leser vi bokstavelig fra den orginale teksten på hebraisk: DU DRAR
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UT (FREM) MED YESHUA (JESUS) FOR DITT FOLK, MED YE-
SHUA DIN MESSIAS (DIN SALVEDE), ELLER MED JESUS DIN
KRISTUS), DU KNUSER HODET PÅ DEN ONDE (SATAN).

Her har du det. Det samme NAVN som er gitt til vår Herre i Det
nye Testamente- JESUS KRISTUS! La så ikke en eneste- hverken
jøde eller hedning- fortelle deg at navnet Jesus ikke finnes i Det
gamle testamente.

Og så da den aldrende Simeon kom til templet, ledet av Den Hellige
Ånd, og tok bamet Jesus i sine armer og sa: HERRE, NÅ LAR DU
DIN TJENER FARE HERFRA I FRED ETTER DITT ORD, FOR
MINE ØYNE HAR SETT DIN YESHUA (JESUS). Luk.2,29-30.

Ganske visst. Hans øyne hadde ikke bare sett Guds FRELSE-
Guds YESHUA (Jesus), men han hadde følt og rørt ved ham, som
hans eget troende hjerte hoppet av glede og forsikring, kunne han
føle Guds elskende faderhjerte banke som det banket i hjertet på
det hellige Jesusbarnet.
OG DU SKAL KALLE HANS NAVN FRELSE (YESHUA),

FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER.»
Det er et tap for våre Bibel-oversettelser at de ikke har beholdt

de hebraiske ordene for de forskjellige ordene for Gud og for Jesus.
Når man forandrer ordene og begrepene, så svekkes Guds-begrepet,
og vi får en dårligere kjennskap til og kunnskap om de forskjellige
sidene ved Gud enn det som vi kunne ha hatt. (Se kapitlene: Ord,
begreper og benevnelser som vil bli forandret i 1000 års-riket og
Guds navn i Tenach.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke to ord på hebraisk ligger til grunn for navnet «Jesus»?
2.) Hva betyr disse to ordene?
3.) Hva er de oversatt med i våre Bibler?
4.) Hvor ofte er de brukt i Tenach?
5.) Hvilke tre hilsener ville Esaias bringe til det jødiske folket?
6.) Hvilket hebraisk ord brukte Simeon i templet da han så Jesus?
7.) Gjengi innholdet i Arthur E. Glass artikkel: Navnet Jesus i

Det gamle Testamente?
8.) Hvilke konsekvenser ville det ha hatt dersom vi ikke hadde

oversatt disse ordene i våre Bibler?
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SAMMENSETNINGEN JESUS MESSIAS

ITENACH.

Habakuk 3,13 er det eneste stedet i Tenach hvor finner sammen
setningen «JESUS MESSIAS». På hebraisk står det: «...ryeshua
ALEPH TAVH mashiach...» Dette skal oversettes med: «Du drar

ut med frelse (Yeshua) for ditt folk, med FRELSE (Yeshua) DIN
SALVEDE (Mashiach)...» Dette er det samme som: «Med Jesus
din Messias.»

Vi legger også merke til at mashiach de to ordene «Yeshua» og
«Mashiach», finner vi de to hebraiske bokstavene «aleph» og
«tavh», som står for Jesus fra Nasaret.

Dersom rabbbineme hadde oversatt disse to bokstavene, hadde
det vært enda et bevis på at Jesus er jødenes Messias. Dette uttrykket
ville da ha stått i våre Bibler: «MED JESUS ALEPH TAVH DIN

MESSIAS.» (Se kapitlet: Jakob profeterte om Messias.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor kan vi finne sammensetningen «Jesus Messias» i
Tenach?

2.) Hvilke 2 hebraiske bokstaver står mellom disse to ordene i
Hab.3,13?

3.) Hvordan blir disse to bostavene uttalt?
4.) Hva betyr dette?
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ANDRE STEDER ITENACH HVOR

«ALEPH» OG «TAVH» ER BRUKT.

Ved siden av at vi finner de hebraiske bokstavene «aleph» og
«tavh» ved siden av hverandre i I.Mos. 1 og Habakuk.3,13,
forekommer de på følgende steder i Tenach:

1.) «Og Herren ALEPH TAVH opplot Bileams øyne, så han så
Herrens engel, som stod på veien med et draget sverd i sin
hånd. Da bøyde han seg og falt ned på sitt ansikt.»
(4.Mos.22,31.)

2.) Ve det syndige folk, det folk med tung misgjerning, den
yngel av ugjerningsmenn, de vanartede bam! De har forlatt
ALEPH TAVH Herren, har foraktet Israels hellige, er veket
fra ham.» (Es. 1,4.)

3.) I det år kong Ussias døde (740) så jeg ALEPH TAVH Herren
sitte på en høy, høy trone, og slepet av hans trone oppfylte
templet.» (Es.6,1.)

4.) Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noget og ikke friste
ALEPH TAVH Herren. Da sa han: Hør da, dere av Davids
hus! Er det for lite å trette mennesker siden dere også tretter
min Gud ALEHP TAVH?» (Es.7,12-13.)

5.) «Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil
jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til
meg ALEPH TAVH, på ham som de har gjennomstunget...»
(Sak.12,10.)

Spørsmål og svar.

1.) Hvor finner vi bokstavene «aleph» og «tavh» brukt ved siden
av hverandre i Tenach?

2.) Hva står disse to bokstavene for?
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JESU NAVN I DE RABBINSKE

SKRIFTENE.

Som vi har sett ovenfor, har både Tenach og N.T. det samme
navnet på Jesus, og det lyder på hebraisk «YESHUA». På bakgrunn
av at ordet «yeshua» er brukt ca. 100 ganger i Tenach, er det ikke
det minste merkelig at dette navnet forekommer i en del av de
rabbinske Skriftene.

I den jødiske bønnenboka, Siddhur, blir ordet «Yeshua» brukt
flere ganger. Enten er det satt i parantes, eller så er det brukt direkte.

I forbindelse med feiringen av det jødiske nyttåret (Rosh
Hashana) inneholder Siddhur en bønn som omhandler «Yeshua»,
som åsynets fyrste. Den lyder: «Må det være din vilje at lyden av
dette hom (sjofar-homet) måtte nå fram til Guds tabemaicel ved
våre representant Tardiel, som Elias- velsignet være hans minne-
har gitt navn til, og ved YESHUA, åsynets fyrste, og ved Metraton,
og må nåden bli oss til del. Vær velsignet, du nådens Herre.»

Både Tardiel, Yeshua og Metraton er navn på Messias. De skal
både gjenspeile Guds vesen og formidle Guds nåde til menneskene.

Jeg vil sitere fra en artikkel av Moshe Ben Mair, hvor han skriver
om denne bønna i den jødiske bønneboka, som omhandler «Yeshua»
som «åsynets fyrste». Artikkelen heter: Den jødiske bønneboken
og evangeliet. Den stod i Karmel- Israel Nytt. nr. 13-14. 1982: «I
en kort bønn som brukes på nyttårsfesten (Rosh Hasanah), mens
man blåser i basunen (shofar), nevnes faktisk navnet «Yeshua» som
fyrsten ved Herrens åsyn, medinnehaver av guddommelig trone og
guddommelighet og den eneste talsmann, som taler Israels sak i
den himmelske retten.

Hvem er denne personen «Yeshua»? Ingen vet det nøyaktig. Men
når vi husker på at alle de første kristne var jøder, som tok del i
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synagogens gudstjeneste, er dette ikke noe mysterium. Det må være
en bønn, som en messiansk jøde har formet i denne Qeme tid, og
som siden er kommet med til våre dager som en del av de jødiske
bønnesamlinger. Og de sannheter som er skjult i denne bønnen, er
fullstendig som Det nye Testamente i et nøtteskall. Moderne utgaver
av bønneboken, som har følt at dette er et sterkt prokristent
argument, har utelukket det fra sine sider, men det finnes som en
lysende sol i tidligere utgaver av «Machzo lojamim noraim.»»

En annen forklaring på at navnet «Yeshua» er brukt i den jødiske
bønneboka, kan være det forholdet at det kan gå tilbake til eldre
tid. Det kan være helt naturlig at dette ordet er brukt, i og med at
Tenach bruker dette ordet ca. 100 ganger.

Med utgangspunkt i profetenes Skrifter i Tenach brukte
rabbineme følgende navn på Messias:

1.) ÅSYNETS FYRSTE (hebr.sar hapinam.)
2.) ÅSYNETS ENGEL (hebr.malak panim.)
3.) TARDffiL.
4.) YESHUA, som betyr «Gud er frelse». Det er Jesu navn.
5.) METRATON.
6.) FYRSTEN SOM SITTER I GUDS INNERSTE ROM.
7.) ORDET (aramaisk «memra»). Dette ordet er på hebraisk

«davar» og på gresk «logos».
8.) YESHUA, ÅSYNETS FYRSTE.
9.) PAKTENS ENGEL (hebr. «malak hebberit».)
10.) FNUEL eller PNIEL, som betyr «Guds åsyn».
11.) GUDS SØNN.
12.) DEN HØYES SØNN.
13.) DEN HELLIGE SØNN.
(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. s.64-71, hvor jeg skriver

mer om dette.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan er ordet «yeshua» brukt i Siddhur?
2.) Hvilke 3 navn er brukt om Messias i den bønnen som jødene

ber i forbindelse med nyttårsfeiringen?
3.) Hvilke oppgaver ha disse 3 personene?
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4.) Hvilken forklaring gir Mohse Ben Mair på det forholdet at
Jesu navn er brukt i Siddhur?

5.) Hva kan en annen forkleuring være?
6.) Hvilke 13 navn brukte rabbinerne på Messias?
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JESUS ER DET LEVENDE GUDS ORD.

Som vi har sett i kapitlet foran, var et av de ordene som rabbinerne
brukte om Messias, «memra». Dette ordet er aramaisk. På hebraisk er
dette ordet «davar». På gresk er det «logos». Rabbineme betaktet det
som et LEVENDE ORD, som hadde MENNESKELIGE
EGENSKAPER. Ordet ble ofte betraktet som EN PERSON.

Rabbineme mente at ordet «memra» både hadde INNTELEKT,
FØLELSER og VILJE. Når Messias kom, ville han ha de samme
kjennetegnene som dette ordet hadde.

I N.T. blir Jesus framstilt som det levende Guds ord. «For Guds
ord (som er Jesus) er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget
sverd og trenger gjennom, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og
marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» (Hebr.4,12.)

Rabbineme mente at Guds ord hadde 6 MENNESKELIGE
EGENSKAPER. Vi skal i det følgende se på de egenskapene som
dette ordet har i Tenach, i det vi sammenligner dem med det som
N.T. sier om dette:

1.) GUDS ORD ER DET SAMME SOM GUD SELV.
«HERRENS ORD kom til meg, og det lød så: Før JEG dannet deg i
mors hv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg
deg. Jeg satte deg til profet over folket. Men jeg sa: Akk, HERRE,
HERRE! Se, jeg forstår ikke å tale, for jeg er ung.» (Jer. 1,4-6.)

«I begynnelsen var ordet, og ordet var hos (gr.pros), og ORDET
VAR GUD. Han var i begynnelsen hos (gnpros) Gud.» (Joh. 1,1-2.)

Her kommer det tydelig fram at Guds ord er det samme som
Gud selv.

(I parantes gjør vi oppmerksom på at den greske preposisjonen
«pros» uttrykker «likestilling med», «fortrolighet med» og «ansikt
til ansikt med».)
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2.) GUDS ORD HAR SKAPT VERDEN. «Himlene er skapt
ved HERRENS ORD, og all deres hær ved HANS MUNNS ÅND.»
(Salm.33,6.)

«Alt er blitt til VED HAM, og uten ham er ikke noe blitt til av
alt det som er blitt til.» (Joh. 1,3.)

«Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden
kjente ham ikke.» (Joh. 1,10.)

«for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de
synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer
eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham.»
(Kol.1,16.)

«som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har
gjort verden.» (Hebr. 1,2.)

På samme måten som Guds ord skapte verden, så gjorde Jesus
det samme. Guds ord og Jesus er dermed den samme personen.

I Bibelens første setning står det at det er de to hebraiske
bokstavene «aleph» og «tavh», som står for Jesus fra Nasaret, som
skapte himmel og jord. Rabbinerne kaller disse to bokstavene for
«skapelsens ord», men de blir ikke oversatt i Tenach. (Se kapitlet:
Jakob profeterte om Messias.)

En rabbiner har videre sagt at i begynnelsen skapte Gud både
«aleph» og «tavh» sammen med alle de andre bokstavene. Deretter
skapte han hele verden ved hjelp av alfa-betet. Dette betyr at Gud
skapte ved hjelp av sitt ord.

3.) GUDS ORD KAN HELBREDE og FRELSE ET
MENNESKE. «Han sendte SITT ORD og helbredet dem og reddet
dem fra deres graver.» (Salm. 107,20.)

«Men alle de som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds
bam, de som tror på hans navn.» (Joh. 1,12.)

På samme måten som Guds ord helbredet og frelste menneskene
i Tenach, gjorde også Jesus det samme med menneskene i N.T.

4.) GUDS ORD ER DET SAMME SOM HERRENS
HERLIGHET. «Da dekket skyen sammekomstens telt, og Herrens
herlighet (Shekinah-herligheten) fylte tabernaklet.» (2.Mos.40,34.)

«Og Ordet ble kjød og tok bohg i blant oss (slo opp sitt tabemakel,
telt, blant oss), og vi så hans herlighet- en herlighet som den en enbåren
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sønn har fra sin far- fiill av NÅDE og SANNHET.» (Joh. 1,14.)
Det greske verbet «skeeno», som betyr «å slå seg ned», kommer

fra det hebraiske ordet «shekan». Dette ordet har sammenheng med
ordet «shekina», som er det same som Herrens herlighet.

På samme måten som Guds shekina bodde i tabernaklet, slo
Guds ord, som er Jesus, seg ned blant menneskene. I Jesus ser vi
Guds herlighet. Jesus er det synlige uttrykket for Guds vesen og
herlighet.

5.) GUDS ORD INNGÅR PAKTER. «Noen tid deretter kom
Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abram!
Jeg er ditt skjold, din lønn skal være meget stor. Og Abram sa:
IffiRRE, HERRE (HAN TILTALTE ORDET MED HERRE), hva
vil du gi meg? Jeg går jo bamløs bort, og den som skal ta mitt hus
i eie, er Elieser fra Damaskus.» (1.Mos. 15,1-2.)

Senere gjorde Herren eller Guds ord en pakt med Abram. «Den
dag gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt gir jeg dette
land, fra Egyptens elv (Nilen) like til den store elv, elven Frat
(Eufrat.)» (1.Mos. 13,18.)

«for loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved
Jesus Kristus.» (Joh. 1,17.)

På samme måten som Guds ord gav Abraham pakten,
introduserte Jesus en ny pakt i sitt eget blod. Denne pakten inneholdt
nåde og sannhet.

6.) GUDS ORD ÅPENBARER SEG. «da kom HERRENS
ORD til presten Esekiel, Busis sønn, i kaldeemes land, ved elven
Kebar, og Herrens hånd kom der over ham.» (Esek.1,3.)

«Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne Sønn, som er i
Faderens skjød, han har forklaret ham.» (Joh. 1,18.)

På samme måten som Guds ord åpenbarte Gud selv og hans
planer for profetene i Tenach, på samme måten åpenbarte Jesus både
Guds vesen og Guds planer for menneskene i N.T.

har ovenfor beskrevet de 6 egenskapene som rabbinerne
mente at Guds ord hadde i Tenach. Vi har sammenlignet disse
egenskapene med det som N.T. og spesielt Johannes sa om Jesus i
prologen til det evangeliet som han skrev ned. Johannes BEVISTE
med dette overfor sine jødiske lesere at Jesus (gr.logos) var det
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samme som det arameiske ordet «memra», som er et av navnene på
Messias.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Spørsmål og oppgaver.

Hvordan betraktet rabbineme det aramaiske ordet «memra»?

Hva betyr dette ordet?
Hva er de tilsvarende ordene på hebraisk og gresk?
Hvor mange egenskaper hadde ordet «memra» i følge
rabbineme?

Hva er den første egenskapen som Guds ord har?
Hva betyr den greske preposisjonen «pros»?
Hva er den andre egenskapen som Guds ord har?
Hva er den tredje egenskapen som Guds ord har?
Hva er den Qerde egenskapen som Guds ord har?
Hva betyr det greske verbet «skeeno»?
Hvilket annet hebraisk ord er det beslektet med?

Hvilket ord er brukt om Herrens herlighet?
Hva er den femte egenskapen som Guds ord har?
Hva er den sjette egenskapen som Guds ord har?
Hva beviste Johannes i prologen i det evangeliet som han
skrev?
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DE MESSIANSKE

UNDERGJERNINGENE.

Vi skiller mellom to typer undergjerninger i jødedommen:

1.) Vi har for det første DE GENERELLE UNDERG
TERNINGER, som både Messias og andre gudfryktige kunne gjøre
ved Den Hellige Ånds hjelp.

Slike undergjerninger var:
a) Helbredelse av blindhet.
b) Hebredelse av lammelse.
c) Helbredelse av døvhet.
d) Oppvekking av døde.
e) Utdrivelse av onde ånder.
Jesus utførte disse undergjerningene en rekke ganger i sin

tjeneste for det jødiske folket ved sitt første komme, «blinde ser,
og lamme går, spedalske renses og døve hører og døde står opp, og
evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt
av meg.» (Mat. 11,5-6.)

«Og meget folk kom til ham, og de hadde med seg halte, blinde,
stumme, vanføre og mange andre, og de la dem for hans føtter, og
han helbredet dem.» (Mat. 15,30.)

I og med at det også var andre i Israel som ved Den Hellige
Ånds hjelp kunne utføre disse undergjemingene eller hadde utført
dem i tidligere tider, så var det ikke noe bevis for at Jesus fra Nasaret
var jødenes Messias, når han utførte disse undergjemingene.

2.) Vi har for det andre DE MESSIANISKE UNDERE, som
bare Messias kunne gjøre.

Slike undergjeminger var:
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a) HELBREDELSE AV SPEDALSKHET.
b) UTDRIVELSE AV ONDE ÅNDER I SLIKE TILFELLER

DER PERSONEN IKKE KUNNE TALE.

c) HELBREDELSE AV BLINDHET I SLIKE TILFELLER
DER PERSONEN VAR FØDT BLIND.

d) OPPVEKKING FRA DE DØDE I SLIKE TILFELLER
DER PERSONEN HADDE VÆRT DØD MER ENN 4
DAGER.

I tillegg til disse spesielle messianske undergjerningene kom
også en rekke under- og kraftgjeminger, som bare Messias kunne
gjøre. Slike var:

a) Matundrene. (Joh.6,1-15.)
b) Kontroll med naturkreftene. Jesus stilte stormen, og han gikk

over vannet. (Mark.4,35-41 og Joh.6,16-21.)
Da Johannes døperen satt i fengselet, sendte han sine disipler til

Jesus og spurte ham: «Er du den som skal komme eller skal vi vente
en annen.» (Mat. 11,3.)

Jesus svarte ikke direkte på dette spørsmålet, men han henviste
til de undergjerningene som han gjorde. «Og Jesus svarte og sa til
dem: Gå bort og fortell Johannes det som dere hører og ser: Blinde
ser, og lanune går, spedalske renses og døve hører og de døde står
opp, og evangeliet (om riket) forkynnes for fattige.» (Mat. 11,5.)

Vi skal i det følgende kommentere de 4 messianske underg
jerningene, som BARE JESUS KUNNE UTFØRE.

1.) Hva som gjelder HELBREDELSE AV SPEDALSKHET, så
hadde INGEN JØDE blitt helbredet fra sin spedalskhet etter at
Moseloven hadde blitt skrevet. Rabbinerne kunne ikke helbrede

denne sykdommen, og de kalte den for «Guds finger», i det de mente
at denne sykdommen var en direkte straff fra Gud. De mente at det
bare var Gud eller Messias som kunne helbrede denne sykdommen.

Tenach betraktet sykdommen som en direkte straff fra Gud på
grunn av synd.

Til tross for at prestene og rabbinerne ikke var i stand til å
helbrede denne sykdommen, hadde likevel Moses gitt dem
instruksjoner i 3. Mos. 13 og 14 om hva som skulle gjøres med et
menneske, dersom han ble renset fra sin spedalskhet. Ved siden av
at personen måtte bære fram et offer, ble det satt igang undersøkelser
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fra prestenes side. Det var følgende 3 forhold som måtte undersøkes:
a) Hadde denne personen denne sykdommen fra begynnelsen av?
b) Var vedkommende virkelig renset fra sin sykdom?
c) Hvordan skjedde denne rensingen? Hvem eller hva hadde

forårsaket at dette sjedde?
På grunn av at rensing av en spedalsk ikke hadde skjedd på

flere tusen år blant jødene, mente de religiøse ledeme at det bare
var MESSIAS SOM KUNNE GJØRDE DENNE UNDERGJER
NINGEN.

I og med at Jesus hadde gjort dette, måtte han være Messias.
«Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: Herre, om du
vil, så kan du rense meg. Og han rakte hånden ut, rørte ved ham og
sa: JEG VIL, BLI REN! Og straks ble han renset fra sin spedalskhet.
Og Jesus sa til ham: Se til at du ikke sier det til noen, men gå og vis
deg for presten og bær fram det offer som Moses har påbudt, til et
VITNESBYRD FOR DEM (om at Jesus er Messias.)» (Mat.8,2-4.)

Grunnen til at Jesus sendte den spedalske til presten, var at han
ville UTFORDRE de religiøse lederne med henblikk på sin
messianitet. Han ønsket at de skulle sette i gang den undersøkelsen
som Moseloven krevde, når en spedalsk hadde blitt helbredet fra
sin sykdom.

I følge lovene til Det Høye Rådet (Sanhedrin) skulle alle messianske
bevegelser eller personer bh undersøkt i to forskjellige faser:

a) Den første fasen var OBSERVASJONSFASEN. En delegasjon
fra Rådet ble sendt, for å observere den messianske bevegelsen
eller den personen som mente at han var Messias. Denne
delegasjonen ville i sin tur melde tilbake til Sanhedrin om de
vurderingene den hadde kommet fram til.

I denne fasen var det ikke lov å stille spørsmål eller konrnie
med noen innvendinger mot det eller den som ble undersøkt. «Og
det skjedde en av de dagene mens han lærte, og der satt fariseere
og lovlærere som var konunet fra hver by i Galilea og Judea og fra
Jerusalem, og Herrens kraft var hos ham til å helbrede, se, da kom
noen menn som bar en mann på en seng, han var verkbrudden, og
de søkte å få ham inn og legge ham ned foran ham. Og da de for
folketrengselen ikke fant noen vei til å få ham inn, steg de opp på
taket og firte ham med sengen ned mellom taksteinene midt foran
Jesus. Og da han så deres tro, sa han: Menneske! DINE SYNDER
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ER DEG FORLATT.» (Luk.5,17-20.)
Disse religiøse lederne var utsendt fra Sanhedrin i Jerusalem,

og de visste allerede at han hadde utført det MESSIANSKE
UNDERET å helbrede en spedalsk. (Dette er omtalt i Mat-8,2-4.)

Jesus helbredet ikke den verkbrudne med det samme, men han
tilga den syke hans synder på grunnlag av hans tro og tillit til Jesus.
Ved at han gjorde dette, UTFORDRET han de religiøse lederne på
ENNÅ ET PUNKT i deres læresystem. De mente at det bare var
Gud som kunne tilgi synder, men i med at Jesus er Gud, så kan
også han gjøre det.

Etter at de religiøse ledeme hadde observert Jesus, gav de sine
vurderinger til Sanhedrin om hvorvidt de mente at Jesus kunne være
Messias. De gav en positiv melding til Sanhedrin, hva som gjalt
Jesu messianitet, og Sanhedrin bestemte seg for å gå over til den
andre fasen som var:

b) UNDESØKELSESFASEN. Etter at denne fasen ble innledet,
ble Jesus gang på gang UTSPURT av de religiøse ledeme
om sin kraft, autoritet og messianitet. Dette førte fram til de
mange forhørene i forbindelse med påskefeiringen, hvor
Sanhedrin endelig benektet Jesu messianitet og overgav ham
til de romerske makthaverne, slik at de kunne korsfeste
Jesus.

2) Det andre messianske undergjerningen, som vi skal omtale,
er Jesu helbredelse av en STUM MANN som var BESATT AV EN

OND ÅND. «Deretter førte de til ham en besatt som var blind og
stum, og han helbredet ham, så den stumme talte og så.»
(Mat. 12,22.)

Som vi vet kunne også de religiøse ledeme i Israel kaste ut
demoner av menneskene. I slike tilfeller benyttet de seg av følgende
framgangsmåte:

a) Først måtte de få kontakt med demonen. Dette skjedde
gjennom det talte språket.

b) Deretter måtte de få vite navnet til demonen.
c) Til slutt kunne de drive ut demonen ved å bruke hans navn.
Jesus benyttet seg også av denne framgangsmåten ved flere

anledninger. «Og han spurte ham: Hva er ditt navn? Og han sa til
ham: Legion, er mitt navn, for vi er mange.» (Mark.5,9.) (En legion
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består av 6000.)
Da Jesu helbredet den mannen, som både var besatt og stum,

var dette en undegjeming som ikke de religiøse lederne kunne gjøre,
for de var avhengig av komme i kontakt med den demonen som
de skulle kaste ut. I dette tilfellet var det ikke mulig å komme i
kontakt med demonen, for denne mannen var stum, men til tross
for det, så helbredet likevel Jesus mannen.

Det jødiske folket, som ventet på Messias, spurte de religiøse
lederne om dette ikke var Messias, siden han hadde utført TO
MESSIANSKE UNDERGJERNINGER. Dette skulle tilsi at han

var Messias. «Og alt folket ble ute av seg selv av forundring og sa:
«MON DETTE SKULLE VÆRE DAVIDS SØNN?» (Mat. 12,23.)

Til tross for at de religiøse lederne mente at det bare var Messias
som kunne kaste ut denne typen av demoner, så nektet de å
anerkjenne Jesu messianitet. Desrom de anerkjente han som Messias,
måtte de overgi sin lære og sin autoritet til ham, for det er helt
tydelig at ikke Jesus lærte i samsvar med den rabbinske tradisjonen.

Faiieeme sa at det var ved Satans makt og kraft at Jesus hadde
kastet ut denne demonen. I stedet for å anerkjenne Jesus som
Messias, hevdet de at han stod i forbindelse med Satan og sam
arbeidet med ham. De ledet både seg selv og store deler av det
jødiske folket vill. «Men da fariseeme hørte det, sa de: Det er bare
ved Belsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut.»
(Mat. 12,24.)

Jesus hadde 4 innvendinger på fariseernes konklusjon:
a) Dersom Satan driver ut Satan, da er han kommet i strid med

seg selv, og hans rike kan ikke bli stående, (v.26.)
b) Dersom Jesus drev ut demonene ved hjelp av Satan, ved

hvilken hjelp var det da de jødiske eksorsistene drev ut de
onde åndene? (v.27.)

c) Dersom det var ved Guds Ånd (hebr.Ruach Ha Kodesh) at
Jesus drev ut de onde åndene, da var GUDS RIKE kommet
til jødene, (v.28.)

d) I og med at Jesus kunne gjøre dette, så hadde han først
bundet Satan og hans makt. (v.29.)

Da både jødenes religiøse ledere og store deler av folket ikke
ville tro på Jesus som jødenes Messias, uttalte han en
FORBANNELSE OVER DENNE GENERASJONEN. «Derfor sier
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jeg dere: Hver synd og bespottelse blir menneskene forlatt, men
BESPOTTELSE MOT ÅNDEN SKAL IKKE BLI FORLATT.»
(Mat.12,31.)

Den UTILGIVELIGE SYND er IKKE først og fremst en
INDIVIDUELL SYND, selv om den også kan være det, men den
gjelder nasjonen Israel, og den gjalt en bestemt GENERASJON.
Dommen for denne synden kom 40 år senere ved at Jerusalem og
templet ble ødelagt, og jødene måtte ut i den STORE LAND
FLYKTIGHETEN til alle verdens land. Jødene fikk en frist på 40
år til å omvende seg fra sine synder og anerkjenne Jesus fra Nasaret
som sin Messias. Da denne nådetiden var gått ut, uten at dette hadde
skjedd, så kom dommen over DENNE GENERASJONEN.

Men denne dommen over jødefolket er IKKE ENDELIG. Så
snart som jødene som nasjon ønsker å anerkjenne Jesus som sin
Messias, skal han komme igjen og opprette riket for Israel for dem.
Den generasjonen som lever i trengselstiden, skal på nytt få tilbudet
om opprettelsen av riket for Israel, som var NÆR ved å bh opprettet
ved Jesu første komme. «For jeg sier dere: At nå skal dere ikke se
meg før dere sier: VELSIGNET VÆRE HAN SOM KOMMER I
HERRENS NAVN!» (Mat.23.39.)

3.) Den tredje messianske undergjerningen, som vi skal omtale,
er det tilfellet der Jesus HELBREDET ET MENNESKE SOM VAR
FØDT BLIND. De religiøse lederne i Israel kunne også helbrede
et menneske som hadde blitt blind, men et menneske som var blind
fra fødselen av, kunne de ikke helbrede. «Og da han gikk videre,
så han en mann som var FØDT BLIND. Og hans disipler spurte
ham: Hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre siden
han skulle fødes blind? Jesus svarte: Hverken han eUer hans foreldre
har syndet, men det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på
ham.» (Joh.9,1-3.)

Ut ifra jødisk tankegang kunne det være to grunner til at denne
mannen var født blind:

a) For det første var det hans foreldre som hadde syndet, og
denne synden hadde blitt overført på denne mannen. I
2.Mos.34,7 står det at Gud»...hjemsøker fedrenes synder på
barn og barnebarn, på dem i tredje og på dem i Qerde ledd.»

b) Den fariseeiske judaismen lærte videre at til og med forsteret
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hadde to tilbøyeligheter, en ond (Yezer-ha-ra) og en god
(Yezer-ha-tob) tilbøyelighet. Den onde kraften kunne få et
foster til å synde, slik at festeren kunne få en fysisk defekt.

Jesus derimot gikk imot den rabbinske tankegangen, i det han
forklarte fram den virkelige grunnen til at dette barnet var født
blind. Det hadde skjedd fordi Gud skulle bli herliggjort gjennom
den helbredelsen som Jesus gjorde.

Jesus laget videre en deig av leire, som han smurte på mannens
øyne. Han bad ham om å gå til dammen Siloa, for å vaske seg i
den. Han gjorde det som Jesus sa, og fikk synet tilbake, (v.6-7.)

Det var to grunner til at Jesus sendte mannen til dammen Siloa.
a) For det første skjedde dette på Løvhyttefesten. Det var

samlet mange mennesker ved dammen på denne dagen. De
kunne derfor være vitne til JESU STORHET.

b) For det andre var dammen et BILDE PÅ MESSIAS, og
vannet i den var et bilde på DEN HELLIGE ÅND. Selve
ordet Siloa betyr «utsendt».

På grunn av at dette var en MESSIANSK UNDERGJERNING,
ble denne mannen brakt til fariseerne. Han fortalte dem det som

hadde skjedd. (v. 15.)
Da fariseerne som skulle vurdere dette underet, delte de seg i to

grupper. Den ene gruppen mente at Jesus ikke var kommet fra Gud,
siden han hadde helbredet på sabbaten.

Den andre gruppen mente at han måtte være sendt fra Gud, for
en syndig mann kunne ikke utføre slike undergjerninger. De mente
at han måtte være Messias, i og med at han hadde utført en
messiansk undergjerning. «Noen av fariseeme sa da: Deime marmen
er ikke fra Gud, siden han ikke holder sabbaten. Andre sa: Hvorledes
kan en synder gjøre slike tegn? Og det var splid i blant dem.» (v. 16.)

Fariseeme gikk først til mannen og spurte om hva som hadde
skjedd, og hva han mente om Jesus. Han fortalte det og mente at
Jesus var en PROFET, (v. 15-17.)

Fariseeme gikk deretter til foreldrene og spurte om deres sørm
hadde vært blind fra fødselen av, og hvordan det kurme ha seg at
han hadde blitt helbredet, (v. 19-21.)

Forelderene svarte bekreftende på det første spørsmålet, men
de torde ikke å svare på det andre spørsmålet, for de religiøse ledeme
hadde bestemt at den som bekjente at Jesus var Messias, skulle
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utstøtes av synagogen. Dette ville si at de ble utstøtt av det jødiske
samfunnet. De sa til fariseerne at de skulle spørre sønnen selv. Han
var gammel nok til å kunne svare for seg. (v.22-23.)

Fariseerne spurte mannen nok en gang om det som hadde skjedd,
og han fortalte det enda en gang til dem. De bad ham om at han
skulle gi Gud æren for det som hadde skjedd. Det var ikke Jesus
som hadde utført underet, for han var en syndig mann, og syndere
kurme Gud ikke høre.

Mannen svarte at han visste ikke om Jesus var en synder eller ikke,
men han visste at han som før var blind, hadde fått sitt syn. (v.24-26.)

Han spurte dem videre om de også ville bli hans displer, men
de sa at de var Mose disipler. De visste med sikkerhet at Gud hadde
talt til Moses, men de visste ikke hvor Jesus kom fra. (v.28-29.)

Mannen svarte dem at det var underlig at de ikke visste hvor
Jesus kom fra, for han hadde gitt ham synet, og det var et bevis på
at Jesus ikke var en synder, men derimot en RETTFERDIG MANN.
Så lenge som verden hadde vært, så hadde det aldri skjedd før at
noen hadde helbredet et menneske som var født blind. Jesus måtte
derfor være Messias, (v.30-33.)

Etter at mannen hadde bekjent sin tro på Jesus som jødenes
Messias, ble han kastet ut av synagogen, (v.34.) Dette vil si at han
ble utelukket fra det jødiske religiøse samifunnet.

4.) Den fjerde messianske undergjerningen, som vi skal
omhandle, er Jesu OPPVEKKING AV LASARUS, ETTERAT HAN
HADDE LIGGET 4 DAGER I GRAVEN. (Joh. 11,1-48.).

Etter at Jesus hadde fått melding om at Lasarus var død, ventet
han i 4 dager, før han kom til Betania. Grunnen til det var at det
underet, som han skulle utføre, skulle være enda en messiansk
undergjerning.

Da han kom til Betania sa han til Marta at Lasarus skulle stå
opp igjen, (v.23.)

Marta, som tiltalte Jesus som Messias, Guds sønn (v.27.), var
klar over at Lasarus skulle oppstå i de rettfediges oppstandelse på
den siste dagen, (v.24.) (Se kapitlet: De rettferdiges og de
urettferdiges oppstandelse.)

Hl tross for at Lasarus hadde ligget i graven i 4 dager, og til tross
for at hans legeme hadde begynt å gå i oppløsning, bad Jesus

— 301 —



om at jødenes skulle ta bort steinen som lå foran graven, for
Jesus ønsket å opvekke Lasarus fra de døde i den tilstanden som
han befant seg i. Ingen ting er umulig for den som tror og for
Herren, (v.39-40.)

Jesus løftet sine øyne opp mot Gud og takket ham fordi han
ALLTID HØRTE HAM og han bød Lasarus om å komme ut av
graven, og Lasarus kom ut av graven, (v.41-44.)

Rabbinerne lærte at etter at et menneske var død, så svevde
hans sjel over legemet i 3 dager. I løpet av denne tiden var det
derfor en mulighet for at mennesket kunne få livet tilbake og stå
opp igjen. Etter at det hadde gått 4 dager, var dette ikke mulig
lenger, for da var sjelen gått til dødsriket.

Jesus hadde MED HENSIKT ventet i 4 dager før han oppvakte
Lasarus fra de døde. De religiøse lederne kunne derfor ikke
bortforklare dette messianske underet med at det var en naturlig
forklaring på at Lasarus hadde stått opp.

Etter at Jesus hadde gjort sitt fjerde messianske under, var det
MANGE JØDER SOM KOM TILTRO PÅ HAM. (v.45.) Det jød
iske Rådet kom sammen enda en gang, for å diskutere hva de skulle
gjøre med Jesus og hans messianitet. (v.47. Medlemmene av rådet
kom fram til følgende konklusjon:

a) Dersom de ikke satte en stopper for Jesus, ville hele folket
komme til å tro på ham. De religiøse ledeme ville dermed
miste sin makt og autoritet.

b) Dersom de ikke stoppet Jesu virksomhet, ville romeme ta
både det jødiske folket og templet. I det siste tilfellet ville
også de religiøse ledeme miste sin politiske og religiøse
makt og innflytelse, (v.48.)

I den forbindelse kom ypperestepresten Kaifas med et profetisk
utsagn, som viste seg å være riktig: Det var bedre at Jesus døde for
hele folket, enn at folket selv gikk til gmnne. (v.50.)

Til tross for Jesu mange undergjerninger og de 4 spesielle
messianske undergjemingene, som han hadde gjort, så bestemte
Sanhedrin at de ville avlive Jesus, (v.53.)

Dette ble utført allerede ved påsken, som nærmet seg.
(Se mer om dette i Jack. J. Stembergs bok: Christianity: Its

Jewish Roots. s. 112-118 og s.65-82.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke to typer undergjerninger er det i jødedonunen?
2.) Hvilke undergjerninger tilhører den første gruppen?
3.) Hvilke undergjerninger tilhører den andre gruppen?
4.) Hvem kunne utføre de undergjerningene som hørte med til

den andre gruppen?
5.) Hva var den første messianske undergjemingen som Jesus

gjorde?
6.) Hvilket navn hadde rabbinerne på spedalskhet?
7.) Hva var årsaken tU denne sykdomen, i følge rabbinerne?
8.) Hvilke 3 forhold måtte undersøkes i forbindelse med rensing

av en spedalsk?
9.) Hvem kunne rense en spedalsk fra hans sykdom, i følge

rabbinerne?

10.) Hvorfor sendte Jesus den spedalske til presten?
11.) Hva skulle han gjøre der?
12.) Hvilke to faser hadde de religiøse ledeme i Israel, når de

skulle undersøke en bevegelse eller en person?
13.) Hvorfor var de religiøse lederne ofte til stede ved de

helbredelsene som Jesus utførte?
14.) Hvem hadde sendt dem for å vurdere Jesu helbredelser?
15.) Hva gjorde Jesus først med den verkbrudne mannen som

ble båret til ham (Luk.5,17-20)?
16.) Hvordan kan vi vite at de religiøse ledeme, som var til stede

ved denne helbredelsen, gav en positiv vurdering av Jesu
messianitet til Sanhedrin?

17.) Hva var den andre messianske undergjemingen som Jesus
gjorde?

18.) Hvilken framgangsmåte hadde rabbineme, når de skulle
kaste ut en demon?

19.) Hvor mange er en legion?
20.) Hvorfor ville ikke de religiøse ledeme anerkjenne Jesus som

Messias?

21.) Ved hjelp av hvilken makt hadde Jesus kastet ut demonen,
mente de religiøse ledeme?

22.) Hvilke 4 innvendinger hadde Jesus mot deres vurdering?
23.) Hva er den utigivelige synd?
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24.) Når kom dommen over jødefolket?
25.) Hva var den tredje messianske undergjerningen som Jesus

gjorde?
26.) Hvilke to grunner kunne det være for at et menneske kunne

ha en fysisk defekt ved fødselen, i følge rabbinerne?
27.) Hvorfor sendte Jesus mannen til dammen Siloa?
28.) Hvorfor ble det splid mellom fariseerne innbyrdes, etter at

Jesus hadde helbredet den mannen som hadde blitt født
blind?

29.) Hva skjedde videre med denne mannen?
30.) Hva var den fjerde messianske undergjerningen som Jesus

gjorde?
31.) Hvorfor ventet Jesus i 4 dager med å oppvekke Lasarus fra

de døde?
32.) Hvilke to konklusjoner angående Jesus kom Sanhedrin fram

til, etter at det hadde diskutert Jesu fjerde messianske
undergjerning?

33.) Hvilket profetisk utsagn kom Kaifas med i den forbindelsen?
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JESU YPPERSTEPRESTEUGE UNJE.

Av Israels 12 stammer ble LEVI STAMME utskilt til å ta seg
av Guds-tjenesten i tabernaklet. Mens det bare var etterkommere
av Arons ætt som kunne være prester, var hele Levi stamme uttatt
til å være medhjelpere ved tabernaklet. «Så skal du kalle din bror
Aron ut av Israels bams mengde, og la ham trede frm for deg,
både han og hans sønner og sette dem til prester for meg- Aron og
Nadab og Abihu og Eleasar og Itamar, Arons sønner.» (2.Mos.28,l.)

«La Levi stamme komme hit og still den fram for Aron, presten,
så de kan tjene ham. Og de skal ta vare på det han og hele
menigheten skulle varetatt foran sammenkomstens telt og således
utføre tjenesten ved tabernaklet.» (4.Mos.3,6-7.)

Til tross for dette hører vi om en ANNEN WPERSTEPREST
som, ikke er kommet fra Levi stamme, og det er Messias eller Jesus
fra Nasaret.

Hans yppersteprestelige tjeneste er i Tenach framstilt på følgende
måte: «Herren sa til min herre (Messias): Sett deg ved min høyre
hånd (etter Jesu himmelfart), til jeg får lagt dine fiender til skammel
for dine føtter! Ditt veides kongestav skal Herren utstrekke fra Sion!
hersk midt i blant dine fiender! Ditt folk møter villig fram på ditt
veides dag, i hellig prydelse kommer din ungdom til deg, som dugg
av morgenrødens skjød. Herren har svoret, DU ER PREST I TIDS
ALDEREN ETTER MELKISEDEKS VIS.» (Salm.110,1-4.)

I deime Salmen kommer det fram følgende forhold:
a) Herren talte til Messias, som etter sin himmelfart satte seg

ved Faderens høyre hånd i himmelen.
b) Gud lovet at han skulle legge alle Messias fiender til skam

mel for hans føtter. Dette er en av Guds oppgaver i dag.
c) Messias skal få et verdensomspennende kongedømme. Dette
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skal skje i 1000 års-iiket.
d) Etter at jødene har omvendt seg til Messias, skal hele folket

komme til ham. Dette gjelder både de unge og de gamle.
e) Etter Messias forsoning skulle han være den nye ypp

erstepresten i himmelen for både jøder og hedninger.
Denne ypperstepiestelige linjen går tilbake til MELKISEDEK.

Selve navnet be^ «Rettferdighets konge.» «Og Melkisedek, kongen
i Salem, kom ut med brød og vin, han var prest for den høyeste
Gud (El-Elyon). Og han velsignet hmn og sa: Velsignet være Abram
av den høyeste Gud, som eier himmel og jord! Og lovet være den
høyeste Gud, som har gitt dine fiender i (fin hånd! Og Abram gav
ham tiende av alt.» (l.Mos.14,18-20.)

Vi får følgende opplysninger om Melkisedek:
a) Han var både prest og konge i Jerusalem allerede før

Abraham kom dit. Til tross for at det senere ble forbudt i

Israel å inneha både konge- og presteembetet, hadde
Melkisedek begge disse embetene. Det samme er også
tilfelle med Messias.

b) Han var prest for den høyeste Gud, og det var Gud som
hadde innsatt ham i hans funksjoner.

c) Han velsignet Abrahm på vegne av Gud.
d) Abraham anerkjente ham som prest og konge for den

høyeste Gud og gav ham tiende av det han eide.
Melkisedek er et forbilde på Messias som vår ypperstq)rest

overfor Gud.

Han er også et forbilde på Messias som jødenes konge i Riket
for Israel.

Det er følgende forskjeller på Jesu yppersteprestelige linje og
den aronitiske linjen:

1.) Jesu yppersteprestelige linje begynte LENGE FØR den
aronitiste linjen.

2.) Den gikk UT^OM den aronitiske linjen.
3.) Den er STØRRE ENN eim den aronitiske linjen, for den

forener både kongedømmet og yppersteprestens funksjoner.
4.) Den baseier seg på JESU FORSONINGS VERK.
5.) Den har ingen ting med slektskap å gjøre, men den baserer

seg på UTVELGELSE.
6.) Den har bare 3 LEDD, og det er Melkisedek, Moses og

Messias.
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7.) Alle disse 3 var YPPERSTEPRESTER, mens den aronitiske
linjen inneholdt både prester og yppersteprester.

8.) Den måtte være ANNERLEDES enn den aronitiske linjen,
for den tok sikte på å forsone all verdens synd og ikke bare
legge et dekke over synden, slik som de gammel-
testamendige offer gjorde.

(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2. Kapittel: Jesus som konge
og yppersteprest, hvor jeg setter opp 24 punkter for det som
kjennetegner Jesu yppersteprestelige embete i dag.)

Den neste presten i Jesu yppersteprestelige linje var Moses. Vi
vet at både hans mor og far hørte med til Levis slekt, men de hørte
ikke med til Arons linje. Ut ifra dette kunne ikke Moses bli ypper
steprest.

Det står heller ingen steder i Tenach at Moses var prest, men hans
gjerninger og hans posisjon overfor Gud vitner om at han var YPPER
STEPREST. Han var yppersteprest etter en annen linje enn den
aronitiske linjen, og sine kaU og nådegaver angrer Herren ikke på.

Vi skal i det følgende referere en del hendelser, der Moses
opptrådt som yppersteprest for folket overfor Gud:

1.) Han var MELLOMMANN mellom Gud og jødene da de
fikk loven ved Sinai, og jødefolket inngikk en pakt med Herren.
«Men Moses alene skal komme nær til Herren, de andre (Aron,
Nadab, Abihu og 70 av Israels eldste), og folket skal ikke stige opp
til ham. Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle
lovene, og hele folket svarte med en røst: Alle de ord Herren har
talt, vil vi holde oss etter.» (2. Mos.24,2-3.)

2.) I forbindelse med inngåelsen av loven var det også Moses
som SPRENGTE BLODET, både på alteret og på folket. «Og Moses
tok halvdelen av blodet og helte det ut i sk^er, og halvdelen av
blodet sprengte han på alteret. Så tok han paktens bok og leste den
opp for folket, og de sa: Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og
lyde. Da tok Moses blodet og sprengte det på folket, og han sa: Se,
dette er paktens blod, den pakt som Herren oppretter med dere på
alle disse ord.» (2.Mos.24,6-8.)

3.) Da folket hadde laget gullkalven og gjort en stor synd mot
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Herren, foreslo Gud overfor Moses at han skulle utslette folket og
danne seg et nytt Guds-folk ved Moses. Moses bad Herren om at
dette ikke måtte skje, og at han måtte tilgi folket deres store synd.
«Og Herren sa til Moses: Jeg har lagt merke til dette folk og sett at
det er et hardnakket folk. La nå meg få råde, så min vrede kan
opptennes mot dem, og jeg kan ødelegge dem, så vil jeg gjøre deg
til et stort folk... Så angret Herren det onde han hadde talt om å
gjøre mot sitt folk.» (2.Mos.32,9-10 og 14.)

«Da sa Herren: Jeg har tilgitt dem etter ditt ord.» (4.Mos. 14,20.)

4.) Moses handlet som en yppersteprest da han D^NSATTE
ARON OG HANS SØNNER TIL PRESTER og INNVIDDE
TABERNAKLET og GAV LOVER FOR PRESTEIN-NVIELSEN.
«Og Moses tok salvingsoljen og salvet tabemaklet og alt som var i det,
og helliget det... Og han helte salvingsoljen på Arons hode og salvet
ham og helliget ham. Så førte Moses Arons sønner fram og kledde de
i underkjortler og spente belte om dem og bandt høye huer på dem,
således som Herren hadde befalt Moses.» (3.Mos.8,10 og 12-13.)

I Talmud i Zebhaim 101 står det følgende om Moses: «MOSES
VAR EN YPPERSTEPREST.»

I Midrash står det at Moses var en GJENLØSER. «Slik som
det var med den første Gjenløseren, slik vil det også bli med den
siste Gjenløseren (Messias). Den første gjenløseren var Moses.»

Ved siden av at Moses var yppersteprest, mellomann og gjenløser
mellom Gud og folket ved en rekke anledninger, var han også et
FORBILDE PA JESUS:

a) Han var en PROFET. Herren sa følgende til Moses om det
profetiske aspektet ved hans tjeneste: «En profet vil jeg
opprereise for dem av deres brødres midte, LIIOESOM DEG,
og jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til
dem alt det jeg byder ham. Og enhver som ikke hører på
mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve
til regnskap for det.» (5.Mos.l8,18-19.)

b) Han FØRTE FOLKET UT AV EGYPTENS LAND og INN
I DET LOVEDE LANDET. Når Messias kommer, skal han
føre den del av jødefolket, som fortsatt er ute i diasporaen,
hjem til Israel. Han skal gjøre det ved 2 forskjellige aksjoner,
enten selv eller ved hjelp av sine engler:

— 308 —



1.) <cSe, Herren lar det lyde tii jordens ende: Si til Sions datten
Se, din Yeshua (Jesus) kommer, se hans lønn (de troende) er med
ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.» (^.60,11.)

«Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg fører dere til
Israels land, som jeg med løftet hånd har svoret å ̂ le gi deres
fedre.» (Esek.20,42.)

«Så sier Henen: Det folk somer unnkommet fra sverdet, har funnet
nåde i ørkenen. JEG VIL GÅ og FØRE ISRAEL HL RO.» (Jei:31,2.)

«Og jeg vil føre Israel tilbake til dets beitemarker, og det skal
beite på Karmel og i Basan, og på Efraims Qell og i Gile^ skal de
ete seg mett.» (Jer.S0,19.)

«Jeg vil sainle deg, Jakob, samle deie så mange som dere et, sanke
sammen vil jeg det som er igjen av Israel, jeg vil føre dem sammen
som får i en kve, som en hjord til sitt beite, ̂  det larmer av mennesker.
Veibryteren (Messias) g&r foran dem, de bryter igjennom og drar fram
gjennom porten (fiendens bort) og går ut av den, deres konge (Messias)
drar firam foran ̂ m, og Herren i spissen for dem.» (Mika 2,12-13.)

Det er to oppfatninger iimenfor jødedommen hvem denne vei
bryteren kan være:

a) Den ene fraksjonen mener at det er ELIAS som er
veibryteren, som skal bane vei for Messias.
Rabbi David Kimchi har sagt at veibryteren er Elias, og at
deres konge betyr «rotskuddet, Davids Søim.»
Skriftet Metsudat David sier at veibryteren er Elias, og at
kongen er Messias. «Profeten Elias skal komme før
forløsningen, for å gjøre veien rett, og for å vende fedrenes
hjerter til bama (Mal.4,S-6.) og Israels hjerter ti den himmelske
Fader, for å være en herold for fi:elsen.»

b) Rabbi Salomon Ben Isak, 1040-1105) mente derimot at
veibryteren er «MESSIAS FORETS», som bryter ned
skillemuren.»

Med skillemuren forstod rabbinerne loven med dens for
skrifter.

2.) «Og det skal skje på den tid at de (englene) skal støte i en
stor basun, og da skal de komme de fortapte i Assurs land og de
fordrevne i Egyptens land, og de skal tilbed Herren på det hellige
berg i Jerusalem.» (Es.27,13.)
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«Og han skal sende ut sine engler med basunens vddige røst,
og de skal samle hans utvalgte (jøder) fra de fire verdenshjørner
(fra hele verden), fira himmelbryn til himmelbryn,» (MaL2431.)

Etter at Jesus er kommet tilbake til jorden, vil h»" fortsette sin
yE)perstiq»estBligB tjeneste ut ifia templet i Jerusalem i 1000 års-
liket Hm vil da bfi^ vaerelconge og ypperstqnest i en og sflwime
person, akkurat som MeUdsedek var det i gammel tid. «Ja, han
skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne herlighet og sitte og
herske på sin kongetrone, og han skal vaere prest der han sitter pi
sin trone, og fiteds råd (han er både rådgiver og fiedsfyrste) skal
det være mellom dem begge (mellom Gud og MKsias).» (Sak.6,13.)
(Om Jesu ypperstq)rest^ge gjerning i 1000 &rs-riket, se mine

bøker: Guds-riket i Israel. Kapittel: Jesus som ypperstqnest og
konge, og Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Den lærmnessige basis
i riket for Israel.)

Spørsmål og oppgaver,

1.) Hvilke oppgaver fikk Levi stamme?
2.) Hvilke oppgaver fikk Aron og hans sønner?
3.) Hvordan er Jesu yppersteprestelige gjerning fiamstilt i Salme

110,1-4.)
4.) Når begynte Jesus sin yppersteprestelige peneste?
5.) Hvem var den første ypperrstq[>resten i denne linjen?
6.) Hva betyr navnet «MeUdsedek»?
7.) HvUket^lysningerfibrviomMelkisedeki 1. Mos.14,18-20.?
8.) På hvilke 2 måter var MeUdsedek forbilde på Messias?
9.) Hvilke 8 forskjeUer er det på Jesu ypperstqirestelige linje

og på den aronitiske linjen?
10.) Hvem var den andre ypperstepresten i Jesu ypperste preste

lige linje?
11.) Hvordan var den slektsmessige bakgrunn til Moses?
12.) Ved hvilke anledninger viste Moses at han var yppersteprest?
13.) Hva sier TEdmud om Moses som ypperstqirest?
14.) Hva sier Midrash om ham?
15.) På hvilke 2 andre områder er Moses forbilde på Jesus?
16.) Hvem skal føre jødene hjem til Israel etter den store
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trengselen?
17.) Hvilke to oppfatninger har det vært innenfor jødedommen

hvem «veibryteren» er?
18.) Hva mener jødedommen at «skillemuren» er?
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ESAIAS BESKREV MESSIAS SOM

HERRENS UDENDE TJENER.

I Tenach har vi TO BILDER eUer TO BESKRIVELSBR av
Messias. Det er for det første Messias som HERRENS LIDENDE
TJENER, som skal bli ydmyket og forsone folkets synder, og for
det andre MESSIAS SOM KONGEN, som skal befri folket og styre
ut ifra Jerusalem.

Det første Messias- bildet kommer tydelig fram en rekke steder
i Tenach. Vi skal først nevne de 4 sangene om Herrens lidende tjener,
som er beskrevet hos profeten Esaias. De står i Esaias, 42,1-7, 49,
1-9, 50, 4-11 og 52,13-53,12.

I og med at Jesu gjenkomst har sin basis i Jesu lidelser og
forsoneraeming, vil vi i det følgende beskrive Jesus som Herrens
lidende tjener i Tenach. Han vil FØRST framstå som FORSONEREN,
som måtte lide og dø for all verdens synd. DERETTER kommer han
tilbake som Israels og all verdens konge i riket for Israel.

Jeg vil i det følgende summere opp det som står i disse 4 sangene,
i det jeg sammenligner dette med det som er sagt om Jesus i N.T:

1.) I den første sangen i Esaias 42,1-7 om Herrens lidende tjener
står det følgende om Messias og hans oppgaver:

a) Gud selv har utvalgt Messias til denne gjerningen, (v.l.)
«Kom til ham, den levende sten, som vel ble forkastet av
mennesker, men er UTVALGT og kostelig for Gud.»
(l.Pet.2,4.)

b) Gud skal støtte Messias.(v.l.)
«for du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, ei heller skal
du overgi din Hellige til å se tilintetggjørelse.» (Ap.gj.2,26.)

c) Messias skal få Den Hellige Ånd i hele dens fylde. (v.l.)
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«Se, min tjener, som jeg har utvalgt, min elskede, som min
sjel har velbehag i, jeg vil legge MIN ÅND på ham, og han
skal forkynne rett for hedningene.» (Mat. 12,18.)

d) Messias skal arbeide i det stille, (v.2.)
«Han skal ikke trette eller rope, og ingen skal høre hans
røst på gatene.» (Mat. 12,19.)

e) Messias skal føre Guds lov ut til hedningene, (v.3.)
«...og han skal forkynne rett (dom) for hedningene.»
(Mat.12,18.)

f) Messias skal ikke bli trett, (v.4.)
«Og en engel fra himmelen åpenbarte seg for ham og styrket
ham.» (Luk.22,43.)

h) Messias skal støtte den som er svak. (v.3.)
«han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende
tande, før han har ført retten fram til seier.» (Mat. 12,20.)

i) Gud vil gjøre Messias til en pakt for jødefolket, (v.6.)
«For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes
for mange til syndenes forlatelse.» (Mat.26,28.)

j) Messias skal bli et lys for hedningene, (v.6.)
«et lys til åpenbarelse for hedningene...» (Luk.2,32.)

k) Messias sk^ åpne de blindes øyne og føre de fangne ut av
deres åndelige fengsel, (v.7.)

«Herrens Ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne
evangeliet for de fattige (både de åndelig fattige og de menneskene
som var fattig på rikdom), han har utsendt meg for å forkynne fanger
at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte
i frihet.» (Luk.4,18.)

2.) I den andre sangen i Esaias 49,1-9 om Herrens lidende tjener
står det følgende om Messias og hans oppgaver:

a) Gud har kalt Messias allerede fra mors liv av. (v.l.)
«Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har
fiinnet nåde hos Gud, og se, du skal bli fruktsommelig og
føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.» (Luk. 1,30-31.)

b) Gud har utrustet Messias med uvanlig gode talegaver, (v.2.)
«Tjenerne svarte: Aldri har noe menneske talt således som
denne mannen.» (Joh.7,46.)

c) Gud har gjort Messias til en blank pil, som han har gjemt i
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sitt kogger, (v.2.)
«For Faderen dømmer heller ikke noen, men har gitt Sønnen
hele dommen.» (Joh.5,22.)

d) Messias rett og hans lønn er hos Herren, (v.4.)
«Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som
kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut.» (Joh.6,37.)
«Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du gav
meg av verden, de var dine, og du gav meg dem, og de har
holdt ditt ord.» (Joh. 17,6.)

e) Messias vil åpenbare sin herlighet på Israel, (v.3.)
«...og en herlighet for ditt folk Israel.» (Luk.2,32.)

f) Messias skal samle Israel. (5.)
«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.» (Mat.23,37.)

g) Messias skal gjenreise Israels stammer, (v.6.)
«og ikke for folket alene, men for også å samle til ett de
Guds barn som er spredt omkring.» (Joh. 11,52.)

h) Messias skal føre den frelste rest av Israel tilbake til landet. (6.)
«Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige
røst, og de skal samle hans utvalgte fra de 4 verdenshjørner,
fra hinunelbryn til hinunelbryn.» (Mat.24,31.)

i) Gud vil gjøre Messias til et lys for hedningene, for at
frelsen må nå til jordens ender, (v.6.)
«Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys, den
som følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha livets
lys.» (Joh.8,12.)

j) Messias skal bh foraktet av jødefolket, og han skal vekke
folks avsky, (v.7.)
«Og de som gikk forbi, spottet ham, og rystet på hodet og
sa: Tvi deg, du som bryter ned templet og bygger det opp
igjen på 3 dager! Frels deg selv og stig ned av korset! Likeså
spottet også yppersteprestene ham seg i mellom og sa: Andre
har han frelst, seg selv kan han ikke frelse! La nå Messias,
Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se det og tro!
Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.»
(Mar. 15,29-32.)
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k) Jordens konger skal tilbede Messias. Det skal skje i 1000
års-riket. (v.7.)
«Hvem skulle ikke frykte, Herre, og ære ditt navn? Du alene
er hellig, og alle folkene skal komme og tilbede for ditt åsyn,
fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.» (Åp. 15,4.)

1) Gud vil bevare Messias og gjøre ham til en pakt for folket.
(V.8.)
«så visst er det en bedre pakt som Jesus er blitt borgsmann
for.» (Hebr.7,22.)
«Og derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de
kalte skal få den tidsalderlige arv som var lovet, etter at en
død har funnet sted til forløsning fra overtrdelsene under
den første pakt.» (Hebr.9,15.)

m) Gud vil hjelpe Messias og bønnhøre ham på frelsens dag. (v.8.)
«for du skai ikke forlate min sjel i dødsriket, ei heller skal
du overgi din Hellige til å se tilintetgjørelse.» (Ap.gj.2,17.)

n) Messias skal gjenreise landet og dele det ut til jødene, (v.8.)
«Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden (eller
landet Israel.)» (Mat.5,5.)

3.) I den tredje sangen i Esaias 50,4-11 om Herrens lidende
tjener står det følgende:

a) Gud har gitt Messias en disippeltunge. Det vil si at han-skal
gjengi fullstendig til jødene det som Gud har fortalt ham. (v.4.)
«Han som kommer ovenfra, er over alle, den som er av
jorden, er av jorden og taler av jorden. Han som kommer
fra himmelen er over alle, det han har sett og hørt, det vimer
han, og få tar imot hans vimesbyrd. For han som Gud har
utsendt, taler Guds ord, for Gud gir ikke Ånden etter mål.»
(Joh.3,31-34.)

b) Messias skal vederkvege den trette med sine ord. (v.4.)
«Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og
jeg vil gi dere kvile!» (Mat. 11,28.)

c) Messias skal være lydig mot Guds planer med ham. (v.5.)
«og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret
han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja korsets død.»
(Fil.2,8.)

d) Messias skal by fram sin rygg til dem som skal slå ham og
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sine kinner til dem som skal rykke ham i skjegget. Han
skal likeledes by fram sitt ansikt til hån og spott, (v.6.)
«Da tok Pilatus og lot ham hudstryke. Og stridsmennene
flettet en tornekrone og satte den på hans hode, og de kastet
en purpurkappe om ham og gikk framfor ham og sa: Vær
hilset, du jødenes konge! Og de slo ham i ansiktet.»
(Joh.19,1-3.)

e) Messias skal motstå lidelsene, for Gud vil hjelpe Messias i
hans lidelser, (v.7.)
«Og en engel fra himmelen åpenbarte seg for ham og styrket
ham.» (Luk.22,43.)
«gav de ham vin å drikke, blandet med galle, men da han
smakte det, ville han ikke drikke.» (Mat.27,34.)

f) Messias skal ikke bli til skamme, (v.8.)
«og da de ble forferdet og bøyde sitt ansikt mot jorden, sa
de til dem: Hvorfor søker dere den levende blant de døde.
Han er ikke her, han er oppstanden...» (Luk.24,5-6.)

g) Messias fiender skal alle sammen eldes som et gammelt
klede, (v.9.)
«Da skal han også si til dem ved sin venstre side: Gå bort
fra meg, dere forbannende, i den tidsalderlige ild, som er
beredt djevelen og hans engler!» (Mat.25,41.)

h) Når Messias vandrer i mørket (i døden), og intet lys
skinner for ham, skal han sette sin lit til Herren, (v. 10.)
«Og Jesus ropte med høy røst og sa: Fader! i dine hender
overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet
han.» (Luk.23,46.)

i) Alle de som domfeller Messias, skal selv lide vanære.
Messias skal legge dem i pine. (v. 11.)
«Men disse mine fiender som i^e ville at jeg skulle være
konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine
øyne!» (luk. 19,27.)

4.) I den løerde sangen i Esaias 52,13-53,12 om Messias som
Herrens lidende tjener, står det følgende:

a) Messias skal være full av visdom, (v. 13.)
«Og han kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge,
så de ble slått av forundring og sa: Hvorfra har denne
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mannen slik visdom og slike kraftige gjerninger?»
(Mat. 13,54.)

b) Messias skal bli opphøyet på korset, (v. 13.)
«Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, således
skal Menneskesønnen opphøyes.» (Joh.3,14.)
«og når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til
meg.» (Joh. 12,32.)

c) Messias skal bli meget høy. Dette sikter til Jesu
himmelfart, (v. 13.)
«Så ble den Herre Jesus, etter at han hadde talt til dem,
opptatt til hinunelen og satte seg ved Guds høyre hånd.»
(Mark.16,19.)
«Og da han hadde sagt dette, for han opp mens de så på,
og en sky tok ham bort fra deres øyne.» (Ap.gj.1,9.)

d) Messias så ikke ut som et menneske, på grunn av at han ble
mishandlet, (v. 14.)
«Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke.» (Joh. 19,1.)

e) Messias hadde ingen herlighet og skikkelse, slik at jødene
kunne godta ham.
«Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og
han sa til dem: Se, det menneske 1» (Joh. 19,5.)

f) Messia skal få mange folkeferd og konger til å fare opp i
forundring, for det som er blitt fortalt dem i Guds ord,
har gått i oppfyllelse, (v. 15.)
«Og folkeslagene av de som blir frelst, skal vandre i dens
lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den.»
(Åp.21,24.)

g) Messias ble kalt for «Herrens arm», (v.l.)
«for at det ord av profeten Esaias skulle oppfylles som han
har sagt: Herre! hvem trodde det budskap vi hørte, og for
hvem ble Herrens arm åpenbart?» (Joh. 12,38.)

h) Messias skjøt oss som en kvist for Guds åsyn og som et
rotskudd av tørr jord. Han var det skuddet, som skulle spire
fram av Isais rot, men det store flertallet av jødefolket
forstod ikke at han var deres Messias på grunn av det
dårlige åndelige jordsmonnet i Israel. Det går på fariseernes
og de skriflærdes lære og folkets manglende interesse for
det som har med Guds ord og ordninger å gjøre, (v.2.)
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«Da knurret jødene over ham fordi han sa: Jeg er det brød
som er kommet ned fra himmelen, og de sa: Er ikke dette
Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan
han nå si: Jeg er kommet ned fra himmelen?» (Joh.6,41-42.)

i) Messias skulle bli forlatt og foraktet på grunn av sine
lidelser, (v.3.)
«Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skal opp
fylles. Da forlot alle disiplene ham og flydde.» (Mat.26,56.)

j) Messias tok på seg jødenes sykdommer (bekymringer),
piner, overtredelser og misgjeminger. (v.3.)
«for at det skulle oppfylles som er talt ved profeten Esaias,
som sier: Han tok våre skrøpeligheter på seg og bar våre
sykdommer.» (Mat.8,17.)

k) Jødene trodde at Gud straffet Messias på grunn av hans egne
synder, men som vi vet har ikke Messias synd. (v.4.)
«Hvem av dere kan overbevise meg om synd (om at Jesus
hadde synd)? Men sier jeg sannheten, hvorfor tror dere meg
da ikke?» (Joh.8,46.)

1) Messias tok på seg jødefolkets straff, for at det skulle ha fred
(hebr. shalom), og ved hans sår skulle det få legedom, (v.5.)
«han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for
at vi skal avdø fra v^e synder og leve for rettferdigheten,
han ved hvis sår dere er legt.» (l.Pet.2,24.)

m) Herren lot alle folkets misgjeminger ramme Messias. Til
tross for at Messias ble mishandlet, protesterte han ikke på
det som skjedde med ham. (v.6.)
«Men det stykke av Skriften som han leste, var dette: Som
et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er
stumt for den som klipper det, således åpner han ikke sin
munn.» (Ap.gj.8,32.)

n) Messias ble utryddet ved trengsel og dom på grunn av
folkets misgjerning, (v.8.)
«For jeg overgav dere blant de første (viktigste) ting det
som jeg selv mottok, at Messias døde for våre synder etter
Skritene.» (1.Kor. 15,3.)

o) Messias ble begravd blant ugudelige, men han var hos en
rikmann i sin død. (v.9.)
«Og se, det var en mann ved navn Josef, som var rådsherre,

— 318 —



og en god og rettferdig mann- han hadde ikke samtykket i
deres råd og gjerning- fra den jødiske byen Arimatea, og
han ventet på Guds rike (riket for Israel). Han gikk til Pilatus
og bad om Jesu legeme, og han tok det ned og svøpte det i
fint linklede, og la det i en grav som var hugget i klippen,
og som aldri noen hadde ligget i.» (Luk.23,50-53.)

p) Det behaget Herren å knuse Messias. Når Messias bar fram
skyldofferet, skulle han leve og få mange tilhengere, (v. 10.)
«Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli
Guds bam, dem som tror på hans navn.» (Joh. 1,12.)

q) Fordi han sjel har hatt møye, skal han bli tilfreds. Det kan
også oversettes med at «han skal se lys.» (v. 11.)
«Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden, bli
her og våk med meg!» (Mat.26,38.)

r) Ved at de mange kjenner ham, skal han rettferdiggjøre dem. (v. 11.)
«og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved
forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom.3,24.)

s) Guds vilje og planer skal ha framgang med det som Messias
gj.orde. (v. 10.)
«Da sa jeg: Se, jeg kommer- i bokrullen er det skrevet om
meg- for å gjøre. Gud, din vilje.» (Hebr. 10,7.)

t) Gud vil gi ham de mange til del, og de sterke skal han få
til bytte, fordi han uttømte sin sjel i døden for dem. (v. 12.)
«likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal
gi tidsalderlig liv til alle dem som du har gitt ham.» (Joh. 17,3.)

u) Messias ble selv regnet som en overtreder (synder), (v. 12.)
«De svarte ham: Du er helt igjennom født i synder, og du
vil lære oss? Og de kastet ham ut.» (Joh.9,34.)

v) Messias bar manges synder, og han bad for overtredeme. (12.)
«Men Jesus sa: Fader forlat dem! for de vet ikke hva de
gjør. Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om
dem.» (Luk.23.34.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke to forskjellige beskrivelser av Messias har Tenach?
2.) Hvor i Esaias står de 4 sangene om Herrens lidende tjener?
3.) Gi et resyme av innholdet i disse 4 sangene.
4.) Hva sier N.T. om alt dette?
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SALMENE BESKRIVER MESSIAS SOM

HERRENS UDENDE TJENER.

Salmene har også dette todelte Messias-bildet. Vi skal i det
følgende beskrive Messias som Herrens lidende tjener og
sammenligne disse utsagnene med det som N.T. sier om det samme.

1.) I Salme 16,10-11 får vi vite GUD IKKE VIL OVERLATE
MESSIAS SJEL (LIV) I DØDSRIKET.

Dette er et løfte til Messias om at Gud skal reise ham opp igjen
fra døden, etter at han har sonet all verdens synd og lidt døden for
menneskenes overtredelser. «For du skal ikke overlate min sjel i
dødsriket, du skal ikke la din Hellige (Messias) se forråtnelse. Du
skal kunngjøre meg livets vei, gledens fylde for itt åsyn, livsalighet
ved din høyre hånd for alltid.» (Salm. 16.10-11.)

Apostelen Peter sier at dette løftet gjelder Jesus fira Nasaret, som
er jødenes Messias, «for du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, ei
heller skal du overgi din Hellige til å se tilintetgjørelse, du
kunngjorde meg livets veier, du skal fylle meg med glede for ditt
åsyn.» (Ap.gj.2,27-28.)

2.) I Salme 22,1-26 får vi en detaljert beskrivelse av Messias
lidelser i forbindelse med hans død. Denne Salmen beskriver akkurat
det som skjer med et menneske i forbindelse med en korsfestelse.
Vi skal ikke gjengi Salmen her, men bare trekke fram de aktuelle
versene og beskrive hva de går ut på:

a) Messias roper fra korset: «MIN GUD! MIN GUD!
HVORFOR HAR DU FORLATT MEG?» (v.l.)

b) Menneskene spotter Messias på grunn av at han ser elendig
ut. (v.7-8.)
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c) Menneskene håner Messias og sier at han skal sette sin lit
til Gud, for han skal utfri ham. (v.9.)

Da Jesus hang på korset, spottet yppersteprestene, de skriftlærde
og de eldste Jesus og sa at Gud skulle befri ham fra døden, for han
hadde satt sin lit til Gud og sagt at han var Guds Sønn. «Likeså
spottet også yppersteprestene tillikemed de skriftlærde og de eldste
ham og sa: Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse! Han
er jo Israels konge, la ham nå stige ned av korset, så skal vi tro på
ham! Han har jo satt sin lit til Gud, han fii ham nå om han har
behag i ham! Han har jo sagt: Jeg er Guds Sønn.» (Mat.27,41-43.)

Da de romerske soldatene korsfestet Jesus, slo de spikrer inn
gjennom hans hender og føtter, og de delte hans klær ved å kaste
lodd om dem. «De korsfestet ham da og delte hans klær immellom
seg ved loddkasting.» (Mat.27,35.)

«Da nå stridsmennene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær
og delte dem i 4 deler, en for hver stridsmann. Likeså tok de
kjortelen. Men kjortelen var usydd, vevd fra øverst og helt igjennom.
Da sa de til hverandre: La oss ikke rive den i stykker, men kaste
lodd om hvem som skal ha den.» (Joh. 19,23-24.)

Den døden som Jesus døde, var en stedfortredende død. Han
døde en gang for alle menneskers synder. På grunn av at Jesus ikke
hadde personlig synd, kunne ikke døden holde på ham. Han stod
opp fra de døde på den tredje dagen etter sin korsfestelse som
SYNDENS FORSONER og DØDENS OVERVINNER og vant en
tidsalderlig forløsning for alle mennesker. Det vil si en forløsning
som gjør at menneskene kan få del i den kommende tidsalderen,
som er riket for Israel. Dette riket har både en himmelsk og en
jordisk fase. «Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt
ikke! Jeg vet at dere søker etter Jesus, den korsfestede, han er i^e
her, HAN ER OPPSTANDEN, som han sa, kom å se stedet hvor
han lå!» (Mat.28,5-6.)

Da Jesus hang på korset, stakk en av de romerske soldatene et
spyd i hans side, slik at hans hjerte brast, «...men en av
stridsmennene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut
blod og vann.» (Joh. 1934.)

3.) I Salme 31,6 sier Messias at han vil OVERGI SIN ÅND
TIL GUD i forbindelse med sin død. «I din hånd overgir jeg min
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ånd, du forløser meg. Herre, du trofaste Gud.»
Da Jesus døde på korset ropte han det samme til Gud. «Og Jesus

ropte med høy røst: Fader, i dine hender overgir jeg min ånd.»
(Luk.23,46.)

4.) I Salme 34,21 får vi vite at IKKE NOE BEIN PÅ MESSIAS
SKAL BRYTES i forbinelse med hans død. Gud skal TA VARE
PÅ ALLE HANS BEIN. «Han (Gud) tar vare på alle hans bein,
ikke et av dem blir sønderbrutt.»

Da de romerske soldatene kom til Jesus, brakk de ikke hans
bein, for han var allerede død. «...,men da de kom til Jesus og så at
han allerede var død, brøt de ikke hans bein.» (Joh. 19,33.)

5.) ISalme35,llstårdetatMESSIAS SKAL BLI ANKLAGET
AV FALSKE VITNER i forbindelse med rettsaken mot ham. «Der
oppstår urettferdige vitner, de spør meg om det jeg ikke vet.»

I forbindelse med rettsaken mot Jesus ble det også ført fram
falske vitner mot Jesus, men deres vitnesbyrd stemte ikke overens.
«Men yppersteprestene og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot
Jesus, for at de kunne drepe ham, men de fant ikke noe, enda mange
falske vitner kom fram.» (Mat.26,59-60.)

6.) I Salme 38,12 står det at MESSIAS VENNER SKAL
HOLDE SEG PÅ LANG AVSTAND FRA HAM ved hans død.
«Mine venner og mine frender holder seg på avstand fra min plage,
og mine nærmeste står langt borte.»

Det samme skjedde også ved Jesu korsfestelse. «Men alle hans
kjenninger og de kvinner som hadde fulgt ham fra Galilea, stod
langt borte og så dette.» (Luk.23,49.)

7.) I Salme 41,10 står det at Messias SKULLE BLI FORRÅDT
AV EN VENN. «også DEN MANN SOM JEG HADDE FRED
MED, SOM JEG STOLTE PÅ, SOM ÅT MITT BRØD, HAR
LØFTET SIN HÆL MOT MEG.»

Det samme skjedde med Jesus. Han ble forrådt av Judas Iskariot,
som både stjal av pengene og overgav Jesus til hans fiender. «Men
Jesus sa til ham: Judas! Forråder du Menneskesønnen med et kyss!»
(Luk.22,48.)
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8.) I Salme 69 er det beskrevet en rekke forhold som har med
Messias død å gjøre:

a) MESSIAS SKAL HATES UTEN GRUNN, «flere enn hårene
på mitt hode er de som hater meg uten årsak, tallrike er de
som vil forderve meg, mine fiender uten grunn,...» (v.5.)

b) MESSIAS ER BLITT EN FREMMED FOR SINE
BRØDRE. «Jeg er blitt en fremmed for mine brødre, og en
utlending for min mors bam.» ( v.9.)

c) NIDKJÆRHET FOR GUDS HUS HAR ØDELAGT
MESSIAS og GUDS FIENDER HAR HÅNET HAM. «For
nidkjærhet for ditt hus (templet) har fortært meg, og deres
hån som håner deg, er falt på meg.» (v. 10.)

d) Messias kamp i forbindelse med hans død er beskrevet
detaljert. «La ikke vannstrømmen slå over meg og ikke dypet
sluke meg, og la ikke brønnen lukke sitt gap over meg! Svar
meg. Herre, for din miskunnhet er god, vend deg til meg
etter din store barmhjertighet! Og skjul ikke ditt åsyn for
din tjener, FOR JEG ER I NØD, skynd deg å svare meg!
Kom nær til min sjel, FORLØS DEN, frels meg for mine
fienders skyld! Du kjenner min spott og min skam og min
vanære, alle mine motstandere er for ditt åsyn. Spott har
brutt mitt hjerte, JEG ER SYK, og jeg venter på medynk,
men der var ingen trøstere, men jeg fant ingen.» fv. 16-21.)

e) I forbindelse med Messias død fikk han GALLE Å ETE og
EDIKK Å DRIKKE. «De gav meg galle å ete, og for min
tørst gav de meg edikk å drikke.» (v.22.)

Jesus sa at store deler av jødene både hatet Gud og ham selv, og
det til tross for at han gjorde Guds gjerninger midt blant jødefolket.
De hatet ham med andre ord uten at det var grunnlag for det. «Den
som hater meg, hater også min Far. Hadde jeg ikke gjort de
gjerninger blant dem som ingen andre har gjort, da hadde de ikke
synd, men nå har de sett dem og allikevel hatet både meg og min
Fader. Men dette er skjedd, for at det skulle oppfylles som er skrevet
i deres lov: DE HATET MEG UTEN ÅRSAK.» (Joh. 15,23-25.)

Ikke en gang hans brøder og søstre trodde på ham mens han
ennå levde. «For heller ikke hans brødre trodde på ham.» (Joh.7,5.)

Da Jesus renset templet i begynnelsen av sin gjerning, refererte
hans disipler til det som står skrevet i Salme 69,10: At nidkjærhet
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for Guds hus (templet) skal fortære Messias. «Men hans disipler
kom i hu at det står slevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære
meg.» (Joh. 17.)

Da Jesus hang på korset, fikk han både eddikk og galle av de
romerske soldatene. «Der stod et kar full av edikk, de satte da en svamp
full av edikk på en isop-stilk og holdt den opp til hans munn. Da nå
Jesus hadde fått edikken, sa han: Det er fullbrakt. Og han bøyde sitt
hode oppgav (overgav) sin ånd (i Guds varetekt).» (Joh. 19,29-30.)

«... de gav ham vin å drikke, blandet med galle, men da han
smakte det, ville han ikke drikke.» (Mat.27,34.)

9.) I Salme 109 får vi en del opplysninger om jødenes forhold
til Messias:

a) Vi får vite at jødene har talt løgn og falskhet mot Messias. De
HAR GJENGJELDT HANS KJÆRLIGHET MED LØGN.
«For ugudelighets munn og falskhets munn har de opplatt
imot meg, de har talt med meg med løgnens tunge. Og med
hatets ord har de omgitt meg og stridt imot meg uten årsak.
Til lønn for min kjærlighet stod de meg imot, enda jeg er
bare bønn. Og de la ondt på meg til lønn for godt og hat til
lønn for kjærlighet.» (v. 1-5.)

b) Vi får videre vite at en av hans nærmeste venner skal forråde
ham, og at EN ANNEN SKAL FÅ HANS EMBETE. Den
som forråder Messias, skal selv LIDE DØDEN. «Sett en
ugudelig over ham, og la en anklager stå ved hans høyre
hånd! Når han dømmes, da la han gå ut som skyldig, og la
hans bønn bli til synd! La hans dager bli få, la en annen få
hans embete!» (v.6-8.)
Dette henspeiler seg på Judas Iskariot, som forrådte Jesus.
Han gikk seinere bort og hengte seg, og en annen fikk hans
embete. Det var Mattias. «Da nå Judas, som forrådte ham,
så at han var blitt domfelt, angret han det, og han kom tilbake
til yppersteprestene og de eldste med de 30 sølvpenningene
og sa: Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod. Men de
sa: Hva kommer det oss ved? Se du dertil! Da kastet han

sølvpenningene inn i templet, og gikk bort og hengte seg.»
(Mat.27,3-5.)
«Så kastet de lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias,
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og han ble legnet sammen med de 11 apostler.» (Ap.gj.1,26.)
c) Messias er elendig på grunn av hans mange lidelser, men

hans uvenner spotter ham og ryster på hodet på grunn av
hans elendighet.» For jeg er elendig og fattig, og mitt hjerte
er gjennomboret i mitt indre. Som en skygge, n^ den heller,
farer jeg avsted, jeg blir jaget bort som en gresshoppe. Mine
knær vakler av faste, og mitt kjød svinner og er uten fedme.
Og jeg er blitt til spott for dem, de ser meg og ryster på
hodet.» (v.22-25.)

10.) I Salme 118 får vi vite at til tross for at Gud straffet Messias
hårdt, så OVERGAV HAM HAN IKKE TIL DØDEN. Gud
FRELSTE MESSIAS. DEN STEIN SOM BYGNINGS MENN
ENE (DE RELIGIØSE LEDERNE) FORKASTET, BLE GJORT
TIL HOVEDHJØRNESTEINEN AV GUD. «Herrens høyre hånd
opphøyer. Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men
leve og fortelle Herrens gjerninger. Hårdt tuktet Herren meg, men
til døden overgav han meg ikke. Lukk opp rettferdighetens porter
for meg! Jeg vil gå inn gjennom dem, jeg vil prise Herren. Dette er
Herrens port, de rettferdige skal gå inn gjeimom den. Jeg vil prise
deg, fordi du svarte meg og ble meg til frelse. Den stein som byg
ningsmennene forkastet, er blitt hovedhjømestein. Av Herren er dette
gjort, og det er underfUllt i våre øyne.» (v. 16-23.)

Rabbi Shalomo ben Isak har uttalt følgende om forholdet mellom
Messias og denne steinen, «som ble forkastet av de religiøse ledeme
i Israel, men som likevel er blitt gjort til DEN VIKTIGSTE
STEINEN av Gud: at den herskeren som skulle fødes i Betlehem,
er «den stein som bygningsmeimene forkastet.»

Skriftet Metsudat David sier følgende om hovedhjømesteinen:
at den på denne måten kommer «på den aller mest ansette plassen,
slik at den kan sees av alle.»

Salme 118 er kanskje den mest brukte Salmen i Israel. Den
synges av det jødiske folket både i påsken, på pinsedagen, som
feires både til minne om lovgivningen på Sinai og som en fest for
førstegrøden. Videre synges denne salmen på den åttende dagen i
løvsalenes høytid og på den åttende dagen av hanuka-festen, som
er en innvilesesfest til templet.

Da disiplene sang lovsangen ved nattverdmåltidet, var det
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Salmene 113-118 de sang.
Rabbinerne Juda og Samuel har sagt om Sabne 118: «Dette er den

sangen i Thoraen (2.Mos.l5), som Moses og israelittene sang, da de
steg opp av Det røde hav... «profetene har befalt israehttene at de, når
de engang blir frelst, skal synge denne på grunn av sin frelse.»

At Messias er denne hjømesteinen, blir også bekreftet i Esaias
28,16, hvor det står: «derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg
h^ lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostelig, fast
hjørnestein, den som tror, haster ikke.»

Etter rabbinernes oppfatning er denne steinen et BILDE PÅ
MESSIAS. Når det står at den som tror på ham, haster ikke, så
betyr det etter deres oppfatning at den troende ikke behøver å skynde
seg, for dette skal ikke skje straks. I begynnelsen skal det være
store lidelser, både for Messias og det jødiske folket.

Jesus henviser i Matteus 21,33-46 til seg selv som denne
hjømesteinen, som ble forkastet av bygningsmennene, men som
likevel er blitt hovedhjømesteinen. Vi skal ikke gjengi denne
lignelsen i sin helhet, men vi skal trekke ut hovedpunktene i den:

a) Det var en mann som plantet en vingård. Mannen var Gud,
og vingården var Israel. (Se, Es.5,1-7.)

b) Han satte et gjerde mndt vingården. Det var Moseloven.
c) Han leide den ut til vingårdsmenn. Det var de religiøse

lederne i Israel.(v.33.)
d) Da det led mot fruktiden, sendte han sine tjenere til

vingårdsmennene, for at de skulle ta imot frukten.
Tjenerne var profetene, og frukttiden var tiden for opp
rettelsen av riket for Israel, (v.34.)

e) Vingårdsmennene tok tjenerne og slo dem i hjel.
Dette betyr at de religiøse ledeme slo i hjel profetene, som
var sendt fra Gud. (v.35-36.)

f) Til slutt sendte Gud sin Sønn til jødene, men ham slo de
også i hjel. (v.37-39.)

g) Når vingårdens herre kommer, skal han ødelegge
vingårdsmennene og overlate ansvaret for vingården til andre
vingårdsmenn, som gir ham hans frukt i rette tid.
Dette betyr at de religiøse ledeme i Isarel på Jesu tid skulle
bli fratatt det åndelige ansvaret som de hadde i Israel. Det
skal bli overtatt av apostlene, som er de nye vingårds
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mennene, «og jeg TILSIER DERB RIKET, likesom min
Fader har tilsagt meg det.» (Luk.22,29.)

h) Jesus henviste til seg selv som den hjørnesteinen, som ble
forkastet, men som likevel ble anerkjent av Gud som
hovedhjørnesteinen. Dette er gjort av Gud, og det er
underfullt i våre øyne. (v.42.)

i) Den som faller på denne steinen, skal knuses, men den som
denne steinen faller på, han skal smuldre til støv.
Det betyr at den som ikke anerkjenner Jesus fra Nasaret som
sin frelser og Messias, den blir dømt og får ikke del i frelsen,
som er deltagelse i riket for Israel, (v.44.)

j) De religiøse lederne forstod at Jesus tdte om dem som
bygningsmennene, (v.45.)

k) De forsøkte å gripe ham, men de fryktet for folket, som
holdt Jesus for en profet, (v.46.)

At Jesus er hovedhjømesteinen blir også bekreftet i Ef.2,20 og
l.Pet.2,4-8, hvor det står: «Dere som er bygget opp på apostlenes
og profetenes grunnvoll, mens HJØRNESTEINEN ER JESUS
KRISTUS SELV.» (Ef.2,20.)

«Kom til ham, DEN LEVENDE STEIN, som vel ble forkastet
av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud, og bli også dere
oppbygget som levende steiner til et åndelig hus, et hellig presteskap,
til å frambære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Messias.
For det heter i Skriften: Se, jeg legger ISION EN HJØRNESTEIN,
utvalgt, kostelig, og den som tror på ham, skal ingenlunde bli til
skamme. Dere altså som tror, hører æren til, men for de vantro er
den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjømestein og
snublestein og anstøtsklippe, disse som snubler ved sin vantro mot
ordet, dertil er de også satt.» (LPet.2,4-8.)

For de vantroe jøder og hedninger er Jesus en SNUBLESTEIN
og en ANSTØTSKLIPPE. «Hva skal vi da si? At hedninger, som
ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, me det var RETT
FERDIGHETEN AV TRO. Israel derimot, som søkte rettferdig
hetens lov, de vant ikke fram til denne lov. Hvorfor det? Fordi de
ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger (lovens rettferdighet
kan ikke frelse noen), for de støtte an mot snublesteinen, som skrevet
er: Se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe, den
som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» (Rom.9,30-33.)
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For verdensrikene er Jesus den ØDELEGGENDE STEINEN,
som skal ramme verdensrikenens billedkoloss på føttene og
ødelegge verdensrikene TILFORDEL FOR 1000 ÅRS-RIKET, som
er Guds rike. «Mens du (Nebudkanesar) så på bildet, ble en stein
(Jesus) revet løs, men ikke med hender, og den rammet bildet på
føttene, som var av jem og ler og knuste dem.» (Dan.2,34.)

For den kristne menigheten i den frie nådes tidsperiode er Jesus
HJØRNESTEINEN. (Se Ef.2,20.)

For det framtidige frelste Israel blir Jesus HOVEDHJØRNE-
STEINEN, som ble forkastet av de religiøse lederne på Jesus tid,
men som til tross for det er jødenes Messias og frelser. (Se Salme
118,22.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke opplysninger får vi i Salme 16, 22, 31, 34, 38, 41,
69, 109 og 118 om Messias og hans lidelser?

2.) På hvilke punkter samsvarer dette med det som står i
evangeliene?

3.) Hva mente rabbi Shalomo ben Isak om forholdet mellom
denne steinen og Messias?

4.) Hva hevdet skriftet Metsudat David om dette?
5.) Ved hvilke høytider bruker jødene å synge Salme 118?
6.) Hva sa rabbinerne Juda og Samuel om denne salmen?
7.) Hva sier Esaias 28,16 om denne hjørnesteinen?
8.) Hva betyr det: At den som tror på Messias, haster ikke?
9.) Beskriv innholdet i Matteus 21,33-46.
10.) Beskriv innholdet i Brevet til efeseme 2,20 og 1 .Peters brev

2,4-8.
11.) Hvilken type stein er Jesus for de vantroe jøder?
12.) Hvilken type stein er Jesus for verdensrikene?
13.) Hvilken type stein er Jesus for den kristne menighet?
14.) Hvilken type stein skal Jesus bli for de troende jøder?
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SAKARIAS BESKREV MESSIAS SOM

HERRENS LIDENDE TJENER.

Vi har i de 2 foregående kapitler beskrevet det som Esaias og
Salmene har profert om Messias som Herrens lidende tjener. Vi skal
også gi en oversikt over det som profeten Sakarias skrev om dette:

1.) I Sakarias 11,12 får vi vite at Messias SKAL BLI SOLGT
FOR 30 SØLVPBNNINGER. «Deretter sa jeg til dem: Om dere så
synes, så gi meg min lønn, men hvis ikke, så la det være! Så veide
de opp til meg min lønn, 30 sølvpenninger.»

Da Judas Iskariot forrådte Jesus, var det nøyaktig denne summen
han fikk av de religøse lederne. Denne summen tilsvarer ca. 60
norske kroner. «Da gikk en av de 12, som het Judas Iskariot, til
yppersteprestene, og sa: Hva vil dere gi meg, så skal jeg gi ham i
deres vold? Da gav ham da 30 sølvpenninger.» (Mat.26,14-15.)

2.) I Sakarias 11,13 får vi vite at disse pengene på et senere
tidspunkt SKULLE BLI KASTET INN I TEMPLET, og at POTTE-
MAKEREN SKULLE FÅ DEM. «Da sa Herren til meg; Kast den
bort til pottemakeren, den herlige pris som jeg er aktet verdt av
deml Og jeg tok de 30 sølvpenningene og kastet dem i Herrens hus
til pottemakeren.»

Da Judas Iskariot forstod at han hadde forrådt en uskyldig
person, angret han sitt svik overfor Jesus og gikk tilbake til de
religiøse lederne med pengene og kastet dem inn i templet. De
religiøse lederne kjøpte pottemakerens åker til gravsted for
fremmede for pengene, for de kunne ikke beholde dem i templet,
fordi de var blodpenger. «Da nå Judas, som forrådte ham, så at han
(Jesus) var blitt domfelt, angret han det, og han kom tilbake til
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yppersteprestene og de eldste med de 30 sølvpenninger og sa: Jeg
har syndet da je fårrådte uskyldig blod. Men de sa: Se du dertil! Da
kastet han sølvpenningene inn i templet og gikk bort og hengte
seg. Men yppersteprestene tok sølvpenningene og sa: Det er ikke
tillatt å legge dem i tempelkisten, for det er blodpenger. Og de holdt
råd med hverandre, og kjøpte for pengene pottemakerens åker til
gravsted for fremmede. Derfor heter denne åkeren Blodsåkeren den
dag i dag.» (Mat.27,3-8.)

3.) I Sakarias 12,10 får vi vite at Messias SKAL BLI STUKKET
I SIDEN i forbindelse med sin død. «Men over Davids hus og over
Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og
de skal skue opp til meg, på ham som de har gjennomstunget, og
de skal sørge over ham, og sørge over ham som en sørger over sin
enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin
førstfødte.»

Dette Skrift-stedet ble oppfylt da de romerske soldatene stakk
spydet inn i Jesu side, slik at det kom ut blod og vann fra såret,
«men da de kom til Jesus og så at han allerede var død, brøt de ikke
hans bein, men en av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd,
og straks kom det ut blod og vann.» (Joh. 19,33-34.)

4.) I Sakarias 13,6-7 får vi vite at MESSIAS SKAL FÅ
MANGE SÅR I SINE VENNERS HUS, og AT DET SKAL BLI
BRUKT ET SVERD I MOT HAM. Disse sårene skal han bl.a. ha I

SINE HENDER. HYRDEN (MESSIAS) SKAL BLI SLÅTT og
HANS VENNER SKAL FLYKTE. «Og om noen spør ham
(Messias): Hva er det for sår du har i dine hender? da skal han
svare: Det er sår jeg har fått i mine venners hus. Sverd! Våkn opp
mot min hyrde (Messias), mot den mann som er min neste, sier
Herren, hærskarenes Gud, slå hyrden, og fårene skal adspredes, og
jeg vil igjen ta meg av de små.»

I forbindelse med Jesu arrestasjon og de forskjellige forhørene
som fulgte, ble han slått flere ganger og etter at han var blitt dømt
til døden, ble han hudflettet. Dette betyr at han fikk 39 piskeslag,
slik at han ikke lenger så ut som et vanlig menneske. «Da spjettet
de (medlemmer av Det Høye Rådet) ham i ansiktet og og slo ham
med knyttet neve, andre slo ham med stokker.» (Mat.26,67.)
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«Da gav han (Pilatus) dem Barabass fri, mens Jesus lot han
hudstryke og overgav ham til å bli korsfestet.» (Mat.27,26.)

«Og de (de romerske soldatene) spyttet på ham og tok røret og
slo ham i hodet.» (Mat.27,30.)

I forbindelse med arrestasjonen og forhørene av Jesus flyktet
også hans nærmeste venner, slik at han ble stående alene i sitt forsvar.
«Jesus svarte dem (de 11 apostlene): Nå tror dere, se, den stund
kommer, og er kommet, da dere skal spredes hver til sitt og late
meg alene, men jeg er ikke alene, for FADEREN ER MED MEG.»
(Joh. 16,31-32.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva var den prisen Messias skulle forrådes med?
2.) Hvilken verdi har 30 sølvpenninger?
3.) Hva skal skje med disse pengene?
4.) Hvilke andre opplysninger får vi om Messias lidelser hos

Sakarias?
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RABBINERNES SYN PÅ MESSIAS SOM
HERRENS UDENDE TJENER.

Rabbinerne delte inn Messias lidelser i 3 deler:

a) Det var de lidelser som Messias hadde før sitt komme til
verden.

b) Det var de lidelser som Messias kom til å få etter sitt komme.
c) Det var jødefolkets lidelser i verden.
Rabbinerne har hatt 9 forskjellige vurderinger når det gjelder,

hvem som er Herrens lidende tjener:
1.) Den første vurderingen har gått ut på at det er MESSIAS

som er Herrens lidende tjener. Denne oppfatningen var
enrådene helt til rabbi Shlomot Yizaki eller Rashi, som levde
fra 1040-1105, hevdet for først gang at det var det jødiske
folket som var Guds lidende tjener.

2.) Den andre vurderingen var at det var TO MBSSIASER. Den
første Messias ben (hebr. sønn av) Josef (eller Messias ben
Efraim) skulle dø for folkets synder, mens den andre, Messias
ben David, skulle seire over Israels fiender i det siste store slaget
(Gog-krigen) og oppreise Messias ben Josef fra de døde. Dette
synet var vanlig i det elevte århundrede. Det er ikke mange
rabbinere som hevder dette synet i dag.

3.) Den tredje vurdringen har gått ut på at det er JØDE
FOLKET, som er Herrens lidende tjener. Det var rabbi Rashi
som først introduserte dette synet, og det er den mest vanlige
oppfatning balant rabbineme i dag.

4.) Den løerde vurderingen har gått ut på at det er DE TROENDE
JØDER som er Herrens lidende tjener.

5.) Den femte vurderingen har gått ut på at det er MOSES som
er Herrens lidende tjener.
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6.) Dn sjette vurderingen har gått ut på at det er EN AV PROF
ETENE som er Herrens lidende tjener, f.eks. Job, Nehemias,
Esaias eller Jeremias.

7.) Den sjuende vurderingen har gått ut på at det er PROF
ETENE TILSAMMEN.

8.) Den åttende vurderingen har gått ut på at det er EN AV
KONGENE IISAREL. f.eks. Esekias, Ussias eller Hdsea.

9.) Den niende vurderingen har gått ut på at det OFFER
DYRENE I OFFERTJENESTEN

Av disse 9 forskjellige vurderingene er det det første synet som
er riktig. Dette er det OPPRINNELIGE JØDISKE SYNET. Vi skal
i det følgende sitere en del rabbinere som har gitt uttrykk for dette
synet.

Targum Jonathan fra det første århundrede etter Messias sier:
«Se min tjener Messias skal ha framgang, han skal være stor og
vokse og være overmåte sterk: som Israels hus så ham gjennom
mange dager. For deres åsyn ble formørket blant folkene, deres
ansikts farge bortenfor menneskets sønner.»

I den baylonske Talmud Sanhedrin 98 a står det: «Rabbinerne
sier at Messias navn er DEN LIDENDE LÆRDE (som også er kalt
for den SPEDALSKE LÆRDE) av rabbinernes hus, for det er
skrevet: «Sannelig har han båret vår bekymring og båret våre sorger,
enda vi trodde at han var slått, rammet av Gud og gjort bedrøvet.»

Den babylonske Talmud Sanhedrin 98 b sier: «Messias- hva er
hans navn?... Rabbinerne av Judas hus sier: DEN SYKE. Som det
er sagt: «Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg.»

I Midrash Rabbah fra det sjette århundrede står det følgende i
en kommentar til Ruts Bok 2,4: «Han taler om kongen Messias:
Kom hit... hold deg nær til tronen... og dypp stykket ditt i
vinedikken!» Dette viser til straffen, som det er sagt: «Men han ble
såret for våre overtredelser, knust for våre misgjeminger.

I traktaten Pesiktan Avkat Rochel fra 700-tallet står det: «Da
Gud skapte verden rakte han ut sin hånd fra sin herlighetstrone og
kalte fram Messias sjel. Og han sa til ham: VIL DU FRELSE MINE
BARN og FORLØSE DEM OM 2000 ÅR? Han svarte: JA. Gud
sa: Vil du også bære deres straff og forsone deres misgjeminger,
slik det står skrevet:»... våre piner har han båret.» (Es.53)? Han
svarte ham: JEG VIL BÆRE DEM MED GLEDE.»
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I Midrash Tanchuma fra 800-tallet står det: «Dette er Messias
kongen, som skal bli oppløftet og være meget høy, høyere enn
Abraham, større enn Moses, og høyere enn de tjenende englene.»

Eleazar ha Kalir har skrevet følgende i Maschor: «Vår rettferdige
salvede har forlatt oss, redsel har grepet oss, og vi har ingen til å
frikjenne oss. Han har båret våre misgjerningers og overtredelsers
åk, og han er såret for våre overtredelser. Han bar våre synder på
sine skuldre, så at vi kunne finne tilgivelse fra våre grove mis-
gjeminger. Vi skal leges ved hans sår på den tid da Den Evige (Gud)
skal skape Ham (Messias) som en ny skapning.»

Den kjente jødiske salmedikteren Eleazar Ben Qalir, som levde
i det niende århundrede, har skrevet følgende om dette: «Vår
rettferdighet har blitt borte for oss. Vi er slått av skrekk og gru, og
har ingen til å rettferdiggjøre oss. Våre synder og åket av våre
overtredelser bærer Han, og Han er såret for våre overtredelser.
Han bærer vår syndebyrde på sine skuldre for å finne tilgivelse for
alle våre misgjeminger. Ved hans sår skal vi bli helbredet.... O, du,
den Ene Evige, det er på tide at du skaper Ham på ny! O, før ham
opp fra jordens svære, oppreis ham fra Seirs land (Roma). For å
forkynne frelse for oss fra Libanons berg (tempel-berget)- ennå en
gang fra Jinnons hånd (Jinnon er et navn på Messias.)»

Den meste kjente av rabbinerne på denne tiden Moses ben
Maimon eller Maimonides eller Ramban (1135-1204) mente at det
er Messias som er Herrens lidende tjener.

I Zohars bok, 1270-1300, står det i 2, 212 a: «I den time de
forteller Messias om Israels lidelse i utlendighet og om de syndige
blant dem, som ikke søker kunnskapen om sin herre, i den time
gråter Messias over de syndige blant dem. Dette er hva som er
skrevet: «Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre
misgjeminger.» (Es.53,5.)

De sjeler finner så tilbake til sitt rette sted. I Edens hage er det
en sal som er kalt Salen for Elendighetens sønner. Messias går inn
i denne salen og budsender all sykdom, alle smerter og alle lidelser
i Israel, slik at de kan komme over ham. Og DE KOMMER OVER
HAM.»

I Zohars bok står det videre: «Det står skrevet: «Han er såret på
gmnn av våre misgjeminger...» Messias tar på seg enhver sykdom,
enhver smerte og enhver av Israels straffedommer. De alle kommer
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og ligger på ham. Dersom han ikke har tatt dem av Israel, hadde
ikke noe menneske kunnet bære Israels straff for overtredelsen av
loven, derfor heter det: «sannelig, våre sydommer har han tatt på
seg.»

I den samme boka står det: «Når man forteller Messias om
elendigheten under Isarels fangenskap, og at de selv er skyldige i
den, så skal han (Messias) gråte høyt over deres synder, for det er
skrevet: «Han er såret for våre overtredelser, knust for våre
misgjerninger.» (Es.53.)

I Luchot Habberit (242 a) står det: «han vil gi seg selv og sitt
liv i døden. MED SITT BLOD VIL HAN FORSONE SITT FOLK.»

Rabbi Moshe Kohen Iben Ceispin av Cordoba skrev i 1350:
«Fortolkerne sier at det kapitlet taler om Isarels fangenskap, selv
om entallsformen er brukt gjennomgående.

Andre har antatt at det betyr de rettferdige som i denne verden er
knust og mishandlet..., men også her forvrenges versenes naturlige
mening, når de forandres til flertallsfom. Da synes det meg- om vi
forlater våre læreres kunnskap, bøyer oss bort fra «deres hjerters
hårdhet» og deres særegne meninger- at jeg MED GLEDE kan tolke
kapitlet i samsvar med våre rabbineres lære: DET ER KONGEN
MESSIAS.»

Rabbi Elijah de Vidas, som levde på 1500-tallet, har sagt: « Bak
ordene «straffen lå på ham, :^or at vi skulle ha fred, ligger følgende
mening: Messias bærer våre synder og må på grunn av dette bli
tilintetgjort. Derfor må allé som ikke benytter seg av hans stede-
fortredende lidelser, SELV BÆRE STRAFFEN og LIDE DØDEN.»

Rabbi Moshe Alsheikh', som levde fra 1508-1600, har sagt:
«Våre rabbinere aksepterer og bekrefter den oppfatning at profeten
snakker om Messias, og selv slutter oss til denne vurderingen.»

Den samme rabbinerenJhar skrevet i Safeds skrifter: «Må jeg få
bemerke at de salige hensovnede rabbinere MED EN RØST godtok
og forsterket den tanken, at profeten (Esaias) snakker om kongen
Messias.»

I Esaias Targum står det: Vi alle har blitt spredt likesom får,
enhver ble sendt ut i fangenskapet til sin egen skjebne, men det var
Herrens vilje å tilgi oss alle våre synder, for hans egen skyld....»

Samme Targum sier: «Og han (Messias) vil bygge templet, som
var forurenset på grunn av våre synder.»
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Rabbiner Herz Hombog skrev 11818: «Etter Rashis og Ibn Bzras
mening handler det om Isarel ved slutten av deres fangenskap. I
tilfelle, hva kan være innholdet i denne setningen: «Han ble såret
for våre overtredelser?» Hvem ble såret? Hvem er overtrederne?
Hvem bar sykdommen og smerten? Faktum er at dette referer seg
til kongen Messias.»

(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Messias er
Herrens lidende tjener, hvor jeg skriver mer om dette.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Av vilke 3 deler bestod Messias lidelser- etter rabbinernes
oppfatning?

2.) Hvilke 9 forskjellige oppfatninger har det vært innenfor
jødedommen om hvem Herrens lidende tjener er?

3.) Hvem var den første av rabbineme som mente at det var
det jødiske folket, som er Herrens lidende tjener?

4.) Når levde denne rabbineren?
5.) Hvilken oppfatning er DEN RETTE?
6.) Hva sier de forkjellige rabbinerne og jødiske Bibel

kommentarene, som jeg har nevnt ovenfor, om dette
spørsmålet?
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FORHOLDET MELLOM EUAS OG

MESSIAS.

Tenach gir videre opplysninger om at i forbindelse med Messias
komme, skulle hans herold og forløper, Elias, komme før ham. Han
skulle berede Herren et VELSKIKKET FOLK og vende fedrenes hjerte
til hama og og hamas hjerte til fedrene. Elias skulle komme FØR
HERRENS DAG. Dette viser også at profetene i Tenach ikke så den
kristne menighets tidsperiode, som lå mellon Jesu første og andre
komme. «Se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde vei for mitt åsyn
(Messias), og brått skal han komme til sitt tempel (den andre templet).
Herren, som deres søker, paktens engel (Messias) som dere stunder
etter, se, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud. Men hvem kan
utholde den dag han kommer (Herrens dag), og hvem kan bli stående
når han lar seg se? For han er som en smelters ild og som tvetters lut
(han skal dømme verden).» (Mal.3,1-2.)

«Se, jeg sender Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den
store og forferdelige, og han skal vende fedrenes hjerte til barna
(jødene), og barnas hjerte til fedrene, så jeg ikke skal komme og
slå landet med bann.» (Mal.4,5-6.)

En del av de jødiske fortolkerne har ment at «fedrene» betyr
patriarkene, Abraham, Isak, Jakob, Moses og profetene. Jeg tror at
dette er riktig. Elias funksjon skal derfor være å bevirke at jødefolket,
som er barna, skal omvende seg til TENACHS SAMLEDE
FRELSESVITNESBYRD. Dette gjelder både NÅDENS og
LOVENS ASPEKT I TENACH. Dersom ikke jødene gjorde det,
ville Herren komme og slå landet med forbannelse. Det var også
det siste som skjedde.

I Esaias 40,1-11 har vi den fyldigste beskrivelsen i Tenach om
forholdet mellom Messias og Elias. Vi skal referere den i sin helhet,
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for den inneholder mange fine sannheter og momenter. «Trøst, trøst,
mitt folk, sier deres Gud (til Elias). Tal vennlig til Jerusaslem og si
at dets strid er endt, at dets skyld er betalt, at det av Herrens hånd
har fått DOBBELT igjen for alle sine synder. Hør! Det er en som
roper (Elias): Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en
jevn vei for vår Gud! Hver dal skal heves, og hvert §ell og hver
haug skal senkes, det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt
land. Og Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød (alle jøder)
skal se det, for Herrens munn har talt. Hør! Det er en som sier (det
er Messias): Rop! Og en annen (Elias) som svarer: Hva skal jeg
rope? (Du skal rope) ALT KJØD ER SOM GRESS, og all dets
herlighet som markens blomst. Gresset bir tørt, blomsten visner
når Herrens ånde blåser på det, ja sannelig, folket er gress. Gresset
blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast i tidsalderen.
Stig opp på et høyt Qell, du SIONS GLEDESBUD (Elias). Oppløft
din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Oppløft den, frykt
ikke! Si til Judas byer: SE, DER ER DERES GUD (som er Messias)!
Se, Herren, Israels Gud, kommer med velde (Messias andre
komme), og hans arm råder, hans lønn (de troende) er med ham og
hans gjenaeldelse (dom) går foran ham. Som en hyrde skal han
vokte sin hjord (i 1000 års-riket), i sin arm skal han samle lammene,
og ved sin barm skal han bære dem, de får som har lam, skal han
lede.»

I denne beskrivelsen av forholdet mellom Messias og Elias
kommer det følgende mommenter klart til uttrykk:

1.) Elias skal trøste Jerusalem, (v.l.)

2.) Han skal si til Jerusalem og jødene at DETS STRID VAR
ENDT, og AT SKYLDEN VAR BETALT.

Dette betyr at ved Messias første komme, KUNNE RIKET FOR
ISRAEL HA BLITT OPPRETlÉT, for jødene hadde betalt sin skyld
overfor Gud. De hadde betalt dobbelt av det som de var skyldige, (v.2.)

Dette var i samsvar med Moseloven, som sa at dersom noen
hadde stjålet noe eller ødelagt og misbrukt andres eiendom, skulle
de gi det dobbelte igjen av gjenstandens verdi. (2.Mos.22,l-15.)

Det var akkurat det jødefolket hadde gjort. De hadde ikke ftilgt
de reglene som Gud hadde satt for utnyttelse av jorda i Israel. Dette
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var også hovedgrunnen til at de måtte ut i de to landflyktighetene
til Assyria og Babylon.

3.) Elias fikk beskjed om berede det åndehge landskapet i Israel,
slik at jødene var åndelig forberedt på å ta imot Messias, når han
kom. (v.3-4.)

4.) Elias fikk beskjed om å peke på Messias som HERRENS
HERLIGHET, som alle jøder skulle få se.(v.5.)

5.) Elias fikk videre beskjed om å peke på livets forgjengelighet
i motsetning til Guds ord, som står fast i tidsalderen, (v.6-8.)

6.) Elias proklamerte til jødefolket: MESSIAS ER DERES
GUD. (v.9.)

7.) Elias pekte videre på endetiden og Herrens dag. (v. 10.)

8.) Til slutt profeterte han om FREDSRIKET og Messias som
kongen i dette riket. (v. 11.)

Både Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium bevitner
at døperen Johannes var den forløperen som skulle komme og
introdusere Messias for jødene. Johannes var ikke det samme som
Elias, men han kom med DEN SAMME KRAFT og ÅNDELIGE
AUTORITET som Elias hadde hatt.

Vi skal ikke gjengi alt som er sagt om forholdet mellom Johannes
og Jesus i evangeliene, men vi skal trekke ut det viktigste:

1.) Johannes forkynte i Judeas ørken og sa: Omvend dere, for
himmlenes rike (1000 års-riket) er kommet nær!» (Mat.3,1-2.)

2.) Johannes henviste til det som profeten Esaias hadde sagt
om Elias som skulle opptre i ørkenen og be jødefolket om at det
måtte omvende seg.» (v.3.)

3.) Folket i Jerusalem, i Judea og de som bodde omkring Jordan
ble døpt av Johannes, i det de bekjente sine synder.» (v.5-6.) (En
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regner med at Johannes døpte ca. 900000 voksne personer. Disse
ble døpt i vann til Jesus Messias. Johannes er dermed en av de
største misjonærene som har levd.)

4.) Johannes godtok ikke at fariseerne og de skriftlærde kom
til hans dåp, for han godkjente ikke det rettferdighetsbegrepet som
de hadde. De stolte nemlig på egenrettferdigheten. Dessuten trodde
de heller ikke at Jesus var jødenes Messias.

Han sa til dem at de skulle bære den frukt som var resultatet av

en virkelig omvendelse. Denne frukten kommer fram i de krav som
Jesus stilte til det jødiske folket, (v.7-8.)

5.) Johannes pekte på «den kommende vreden». Dette er det
samme som trengselstiden og det som skal skje i forbindelse med
Herrens dag. (v.7.)

6.) Johannes sa til fariseeme og de skriftlærde at det ikke var
nok for frelsen, at de henviste til at de hadde Moses som åndelig
og slektsmessig far, og at de hørte med til jødefolket. Gud var i
stand til å opprette et nytt folk, og det var også det han gjorde, da
han tok lederskapet i Guds rike fra fariseeme og de skriftlærde og
gav den til apostlene, (v.9.)

7.) Johannes henviste videre til dommen og sa: At hvert
menneske som ikke bar god frukt (Jesu krav), skulle bli hugget
ned og bli kastet i ilden. (v. 10.)

8.) Johannes døpte med vann til omvendelse, men Messias skulle
døpe med Den Hellige Ånd og ild, som er GJENFØDELSENS DÅP.
Johannes kom med DEN LILLE RENSELSEN, som er vanndåpen,
mens Jesus kom med den STORE og GJENNOMGRIPENDE
RENSELSEN, som er gjenfødelsen. (v.ll.)

9.) Den som forkastet både Johannes og Jesu dåp og budskap,
skulle Jesus dømme. Han skulle rense sin treskeplass, samle hveten
(de troende) i sin låve, og brenne opp de verdslige med uslukkelig
ild. (v. 12.)
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10.) Da Jesus kom til Johannes og ville bli døpt av ham, vegret
Johannes seg for å gjøre dette med den begrannelsen at VANN-
DÅPEN VAR UNDERLEGEN GJENNFØDELSENS DÅP, som
Jesus kom med, men i og med at det ennå var JOHANNESDAPENS
TID, og i og med at Jesus ønsket å gå INN UNDER DE FORPLIKT
ELSENE som Gud hadde satt til jødene på det tidspunktet, så ble
han døpt av Johannes, v. 13-15.)

11.) Etter at Jesus hadde blitt døpt, kom det to manifestasjoner
fra Gud, om at Gud godtok det som hadde skjedd. For det første
kom GUDS ÅND synlig over Jesus på samme måten som en due
kommer ned.

For det andre kom det en røst fra himmelen, som sa: «Dette er
min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.» (v. 16-17.)

12.) Johannes sa om Jesus at alle jøder skulle se Guds frelse
(Yeshua). «og alt kjød skal se Guds frelse.» (Luk.3,6.)

13.) Johannes utfordret ikke bare fariseerne og de skriftlærde.
Han utfordret også det jødiske folket, og sa at den kommende vreden
(Herrens dag) stod for døren. De som ikke ville omvende seg og
bære god frukt, ble dømt. (v.7-9.)

14.) Det jødiske folket spurte Johannes hva de skulle gjøre for å
bli frelst, for de trodde at han var en profet. Han svarte følgende til
de forskjellige grupperingene, som kom til ham for å bli døpt.

a) Til folket sa han: Den som har to kjortler, skal dele med
den som ikke har noen, og den som har mat, skal dele med
den som ikke har mat.

b) Til tollerne sa han: Krev ikke mere skatt enn det som er
foreskrevet.

c) Til krigerne sa han: Press ikke penger av noen ved vold,
men nøy dere med den lønna som dere får. (v. 10-14.) (I
disse utsagnene kommer gjerningsaspektet ved Johannes
fokynnelse godt til uttrykk. Ved siden av dette måtte også
folket komme til en PERSONLIG TRO PÅ JESUS.)

15.) Johannes gav også mange andre formaninger til folket, og
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han forkynte evangeliet om Jesus og Guds rike. (v. 18.)

16.) Johannes var utsendt av Gud for å vitne om lyset, som er
Messias, slik at ALLE JØDENE skulle komme til tro på Jesus.
(Joh.l, 6-7.)

17.) Johannes sa følgende om Jesus: «Han som kommer etter
meg, er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans
fylde har vi alle (som har tatt imot) fått, og det er NÅDE OVER
NÅDE, for loven ble gitt ved Moses (som var en mellomann), nåden
og sannheten kom ved Jesus Kristus. (Det ble åpenbart gjennom en
bestemt person. Guds Sønn.) Ingen har noensinne sett Gud, den
enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.»
(v.15-18.)

18.) Prestene og levittene, som var utsendt fra de religiøse
myndighetene i Jerusalem, stilte Johannes følgende tre spørsmål:

a) Er du Messias? På dette spørsmålet svarte han at han ikke
var Messias. Han var Messias forløper.

b) Er du Elias? Han svarte at han ikke var Elias, for han var
ikke den personlige Elias.

c) Er du profeten? (Det var den profeten som Moses hadde
talt om i S.Mos. 18,15-18. Dette var et utsagn om Messias.)
På dette spørsmålet svarte også Johannes at han ikke var
profeten. Han sa at han var den personen som Esaias hadde
omtalt i Esaias 40. (v. 19-23.)

19.) De spurte ham videre om hvorfor han døpte, når han ikke
var noen av de 3 personene som de hadde nevnt. Jødene ventet at i
forbindelse med Messias komme, ville det jødiske folket få del i en
åndelig fornyelse og renselse. De henviste til det som profetene
Esekiel og Sakarias hadde skrevet om dette. «Og jeg vil sprenge
rent vann (gjenfødselsen) på dere, og DERE SKAL BLI RENE,
fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil
jeg rense dere.» (Esek.36,25.)

«På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for
Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.» (Sak. 13,1.)

Johannes svarte dem at han døpte bare med eller i vann, men
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midt i blant folket stod Messias, men de kjente ham ikke. (v.24-
26.)

20.) Johannes gav Jesus følgende vitnesbyrd: «Se, der (er) Guds
lam, som bærer (bort) verdens synd.» (v.29.)

21.) Johannes sa videre at hensikten med vanndåpen var at
Messias skulle bli kjent i Israel, for VANNDÅPEN PEKTE PÅ
MESSIAS KOMME. Det var Gud selv som hadde innstiftet
vanndåpen for jødene og hadde bedt Johannes om å døpe med vann.
Johannesdåpen var INNSTIFTET AV GUD og den var EN
UTFORDRING til jødenes lydighet overfor Guds ordning og vilje.
«Og jeg kjente ham ikke, men for at han skulle åpenbares for Israel,
derfor er jeg kommet og døper med vann.» (v.31-33.)

22.) Johannes vitnet at Jesus var Guds Sønn. «og jeg har sett
det, og jeg har vitnet at han er GUDS SØNN.» (v.34.)

Jesus stadfestet også at Johannes var den Elias som skulle
komme. Han var ikke den historiske personen Elias, men han skulle
gå fram i Elias kraft og ånd. Han skulle ha den samme åndelige
autoritet som Elias hadde hatt. Jesus sa følgende om Johannes og
om det innbyrdes forholdet mellom ham og Johannes:

1.) Jesus sa at Johannes var mer enn en profet. (Mat. 11,9.)

2.) Jesus heviste til det som stod i Malakias 3,1 og 4,5-6 og
bekreftet at det var Johannes som var omtalt i disse Skrift-stedene.
(v.lO.)

3.) Jesus sa videre om Johannes: «Noen større en døperen
Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men
den minste (mindre) i himlenes rike er større enn ham.» (v. 11.)

Dette verset er blitt tolket på to forskjellige måter:
a) I og med at Johannes levde i en OVERGANGSPERIODE

mellom Tenach og tilbudet til jødene om at Jesus ville frelse
dem og opprette riket for Israel for dem, så kunne Johannes
ikke oppnå de åndelige godene, som tilhørte det framtidige
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Giids-iiket Hans oppgave som forløperen til Jesus, var den
største oppgaven i rike som hadde eksister til da, men
den minste i det framtidige Oods-riket ville overgå ham i
åndelig erfaring

b) Den andre tollegen på dette utsagnet, og som mange av
kirkefedrene hevdet inn for, var det forholdet at utsagnet
var en sammenligning mellom Johannes og Jesus selv og
jødenes vurdering av dem. Mange av jødene mente at
Johannes var større enn Jesus, og at Jesus var den som var
«den mindre» i Guds rike. De anså Johannes som en profet,
men Jesus Ijente de ikke. De dømte han til og med til døden
for blasfemi og for å være en falrit Messias.

4.) Jesus sa videre om de åndelige reglene, som hørte denne
tiden til: «Men fea døperen Johannes dager inntU nå trenger de seg
med makt inn i himlenes lilæ (så langt som det var kommet), og éi
som trenger seg inn, river det til seg.» (v.l2.)

I dette utsagnet kommer lov- og gjemingsaspektet ved Jesu
forkynnelse til uttrykk.

5.) Jesus sa at Johannes var den Elias som skulle komme, men
det gjalt bare for dem som ̂ e ta imot Jesu vitnesbyrd om Johannes.
Det var bare den som hadde åndelig opplatte ører, som kunne høre
og forstå Jesu budskiq>. «og om dm vH ta imot det: Han er den
Elias som skal komme. Den som har ører, han høre!» (v.14-15.)

6.) Jesus sammenlignet jødene på sin tid med små bam som
satt pA torvene og ropte til hverandre. Uansatt hva Johannes eller
Jesus sa til dem, så ville ikke jødene godta hverken Johaimes eller
Jesu forî imelse. De sa om Johaimes at han var besatt av en ond
ånd, for han levde som en asket Jesus derimot, som både åt og
drakk, ble betraktet som en storeter og en vindiiUær. (v.16-19.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva var Elias oppgaver?
2.) Når skulle han tre fiam i følge Tbnach?
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3.) Hva betyr det at hans forkynnelse skulle vende fedrenes
hjerte til barna og barnas hjerte til fedrene?

4.) Hva skulle skje med folket og landet dersom de ikke
omvendte seg og tok imot Messias?

5.) Hvor i Tenach har vi den fyldigste beskrivelsen av forholdet
mellom Elias og Messias?

6.) Hvilke oppgaver hadde Elias i følge Esaias 40, 1-11?
7.) Hva betyr utsagnet at Jerusalems strid var endt, at skylden

var betalt, og at det hadde fått dobbelt igjen for sine synder?
8.) Hva står det om Johannes i de 4 evangeliene?
9.) Hvordan reagerte stor deler av det jødiske folket på Johannes

forkynnelse?
10.) Hvorfor godtok ikke Johannes at de skriftlærde og fariseeme

kom til hans dåp?
11.) Hva var forkjellen på Johannes dåp og Jesu dåp?
12.) Hvorfor kan vi kalle dåpen for «den lille renselsen»?
13.) Hva er «den store renselsen»?
14.) Hvorfor ble Jesus døpt av Johannes?
15.) Hvilke 2 manifestasjoner kom det fra Gud i forbindelse med

Jesu dåp?
16.) Hva sa Johannes til de forskjellige grupperinger av jøder

som ønsket å bli døpt?
17.) Hvem hadde innstiftet Johannes dåp?
18.) Hvorfor døpte Johannes?
19.) På hvilken måte kan en si at Johannes var Elias?
20.) Hvilke to tolkninger har vi angående utsagnet: At Johannes

var den største som hadde blitt født, men den minste i
himlenes rike var større enn ham?

21.) Hva betyr det at man river Guds rike til seg?
22.) Hvilken sammeligning brukte Jesus om det jødiske folks

reaksjon på hans og Johannes forkynnelse?
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DEN HELUGE ÅND ITENACH.

I Tenach var Den Hellige Ånd til stede hos domeme, kongene,
pofetene og andre som hadde en bestemt oppgave fra Herren, som
de skulle utføre. Den Hellige Ånd var knyttet til en BESTEMT
OPPGAVE, og den var ikke selve FRELSESPANTET for alle
troende, slik som den er i ny-testamentlig tid. «og jeg har fylt ham
(Besalel) med Guds Ånd, med visdom og med forstand og med
kunnskap og med dyktighet til alle slags arbeid.» (2.Mos.31,3.)

«Så vil ieg komme ned og tale med deg (Moses) der, og jeg vil
ta av den Ånd som er over deg, og legge på dem (70 av Israels
eldste), så de kan bære byrden av folket sammen med deg, og du
ikke skal bære den alene.» (4.Mos. 11,17.)

«Men min tjener Kaleb, fordi det var en annen ÅND i ham, og
han trolig fulgte meg, så vil jeg føre ham inn i det land han har
vært i, og hans ætt skal eie det.» (4.Mos. 14,24.)

«Og Bileam løftet sine øyne og så Israel leiret etter sine stanuner:
Da kom Guds Ånd over ham.» (4.Mos.24,2.)

«Og Herren sa til Moses: ta, Josva, Nuns sønn. Han er en mann
som det er Ånd i. Legg in hånd på ham.» (4.Mos.27,18.)

«Men Herrens Ånd kom over Gideon, han støtte i basunen, og
Abieser-ætten samlet seg og fulgte ham.» (Dom.6,34.)

«Da tok Damuel oljehomet og salvet ham midt i blant hans
brødre, og Herrens Ånd kom over David fra den dag og fremdeles.»
(l.Sam.16,13.)

«Men jeg (Mika), jeg er full av kraft ved Herrens Ånd og full
av rett og styrke ti å vitne for Jakob om hans overtredelse og for
Israel om hans synd.» (Mika 3,8.)

Til tross for at Den Hellige Ånd ikke var selve frelsespantet i
Tenach, ble likevel jødene lovet at det skulle komme en tid da enhver
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troende skulle få Den Hellige Ånd. Dette var et løfte som hadde
med DEN KOMMENDE TIDSALDEREN å gjøre. De som gikk
inn i den nye tidsalderen, som er riket for Israel, skulle få Den
Hellige Ånd som pant på frelsen.

På samme måten som de profetiske utsagnene i Tenach angående
Messias komme, er to-delte, gjelder også dette de profetiske utsagnene
angående den Ånds-utgydelsen som skulle komme over Israel.

a) Vi har for det første den Ånds-utgydelsen, som kom i
forbindelse med Jesu første komme.

b) For det andre har vi den Ånds-utgytelsen som skal konune
i forbindelse med Jesu gjenkomst.

I og med at profetene i Tenach ikke så det tidsintervallet som
det nå har vært på snart 2000 år siden Jesu første komme, så de
heller ikke at løftene om Den Hellige Ånd skulle deles inn i to faser,
hva som gjelder Israel og jødene.

Vi skal i det følgende ta med en del aktuelle Bibel-vers og
kommentere deres forhold til Jesu første komme eller Jesu
gjenkomst. «For palasset er forlatt, svermen i byen er borte, haug
(Ofelhaugen) og vakttårn er blitt til huler i tidsalderen og for alltid,
til fryd for villeseler, til beite for buskap, INNTIL ÅNDEN BLIR
UTØST FRA DET HØYE, og ørkenen blir til fruktbar mark, og
fruktbar mark aktes som skog.» (Es.32,14-15.)

Her er det snakk om den Ånds-utgydelsen som skal komme
over Israel i endetiden.

«For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre.
Jeg vil UTGYDE MIN ÅND OVER DIN SÆD og min velsignelse
over dine spirer.» (Es.44,3.)

Dette gjelder den Ånds-utgydelsen som skal komme over Israel
i endens tid.

«Og jeg vil GI DEM ET NYTT HJERTE og EN NY ÅND vil
jeg gi i deres indre, jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi
dem et kjødhjerte.» (Esek.11,19.)

Dette gjelder den Ånds-utgdyelsen som skal komme over Israel
i endetiden.

«Og jeg vi sprenge rent vann (gjenfødelsen) på dere, og dere
skal bli rene, fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige
avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og EN NY
ÅND vil jeg gi innen i dere, og jeg vil ta bort steinhjertet av deres
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kjød og gi dere et kjødhjerte.» (Esek.36,25-26.)
Dette gjelder den Ånds-utgydelsen som skai komme over Israel

i endens tid.

«Og jeg vil gi MIN ÅND i dere, og dere skal bli levende, og jeg
vil bosette dere i deres land, og dere skal kjenne at jeg. Herren, har
sagt det, og at også jeg vil gjøre det, sier Herren.» (Esek.37,14.)

Dette gjelder den Ånds-utgydelsen som vil komme over Israel i
endens tid.

«Og dere Sions bam, fiyd og gled dere i Herren deres Gud! For
han gir dere LÆREREN TIL RETTFERDIGHET (Jesu første komme),
og så sender han regn ned til dere, høstregn og vårregn, først (i den
første måneden.) (Joel 2,23.) (I King-James oversettelse står det: At
høstregnet skal være «moderat» elle «begrenset». Det kan bety at
senregnet skal bli av et større omfang. Det skal det også bli.)

«Og deretter (etter at læreren til rettferdighet er kommet, som
er Messias), skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød
(alle jøder), og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord
(noe som var forbeholdt profetene), deres oldinger skal ha drømmer,
deres unge menn skal se syner, ja, endog over trælene skal jeg i de
dager utgyde min Ånd. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen
og på jorden: blod, ild og røkstøtter.» (Joel.3,1-3.)

De to siste profetiske utsagnene angår både den Ånds-utgytelsen
som var i Israel ved Jesu første komme, og de angår også den Ånds-
ugydelsen som skal komme over Israel og hele verden i endens tid
og i 1000 års-riket.

Ved Jesu første komme fikk vi HØSTREGNET over Israel, og ved
Jesu gjenkomst skal vi få VÅRREGNET. Det siste åndelige regnet
skal BLI STØRRE og MEKTIGERE ENN DET FØRSTE REGNET.

På pinsefestens dag henviste Peter til Joels profeti og sa at den
gikk i oppfyllelse ved det som skjedde. Det var en riktig vurdering,
og dersom jødene hadde tatt imot Jesus fra Nasaret som sin Messias,
så ville også den andre delen av dette profetiske utsagnet ha gått i
oppfyllelse ved Jesu første komme, «men dette er det som er sagt
ved profeten Joel: Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil
jeg utgyde av min Ånd over alt kjød (alle typer mennesker), og
deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, og deres unge
menn skal se syner, og deres oldinger skal ha drømmer, ja, endog
over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde
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av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.» (Ap.gj.2,16-18.)
På det tidspunktet da Peter uttalte dette, hadde han IKKE

KJENNSKAP til den kristne menighets tidsperiode, som skulle gå
inn som en parantes mellom de forskjellige løftene til jødene. Etter
at han hadde sagt det som vi har referert ovenfor, begynnte han å
tale om HERRENS DAG. «Og jeg vil la under skje på himmelen i
det høye, og tegn på jorden i det lave, blod og ild og røkskyer,
solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer,
den store og forferdelige.» (Ap.gj.2,19-20.)

Det forholdet at Den Hellige Ånd er kommet, er et av de
STØRSTE BEVISENE, som jødene har, på at Messias er kommet,
for deres profeter har profetert at NÅR MESSIAS KOM, SKULLE
HAN GI DEM EN NY ÅND. Den Hellige Ånd skulle ikke bare
være OVER spesielt utvalgte menn og kvinner, men den skulle være
INNE I hver troende.

I tillegg til at Den Hellige Ånd var i funksjon hos spesielt
utvalgte personer i Tenach, hadde han også andre funksjoner. Vi
skal i det følgende nevne disse:

1.) I forbindelse med selve skapelsen lå DEN HELLIGE ÅNDS
KRAFT og OMSORG over de store vanndypene, hvorfra jorden
og himmelen skulle stige fram. «Og jorden var (ble) øde og tom,
og det var mørke over de store dyp, og Guds ånd svevde over
vannene (vannmassene).» (1.Mos. 1,2.)

Det forholdet at Den Hellige Ånd «svevde» over vannene, er
også blitt oversatt med at den «dalet over vannene», «bredte sine
vinger (som en fiigl) over vannene» eller «ruget over vannene» (som
en fugl som ruger over sine egg).

De gamle rabbinerne har sagt i Jerusalem Targumen at «det var
den kommende KONG MESSIAS ÅND SOM SVEVDE OVER
VANNENE.»

Dette viser oss tre forhold ved Den Hellige Ånd:
a) For det første har han OMSORG for Guds skaperverk.
b) For det andre var Den Hellige Ånd en av MEDSKAPERNE

til himmelen og jorden.
c) For det tredje har Den Hellge Ånd EN ÅNDELIGE FORM

eller EN ÅNDELIG SKIKKELSE. Dersom han ikke hadde
hatt det, kunne han ikke ha dekket de store vannmassene
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med sin form eller skikkelse.

Dette siste kommer også til uttrykk ved Jesu dåp. Han så at
Den Hellige Ånd (i sin åndelige skikkelse^ kom over ham som en
due som senker, seg ned. «og Den Hellige Ånd kom ned over ham i
LEGEMLIG SKIKKELSE, likesom en due (farer ned), og en røst
kom fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede, i deg har jeg
velbehag.» (Luk.3,22.)

2.) Den Hellige Ånd DØMMER menneskenes villfarelser. «Da
sa Herren: Min Ånd skal ikke dømme blant menneskene for
bestandig, for sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal
være 120 år.» (2.Mos.6,3.)

3.) Den Hellige Ånd kan FYLLE et menneske med sin
kunnskap og visdom, «og at jeg har fylt ham med Guds Ånd, med
visdom og med forstand og med kunnskap og med dyktighet til all
slags arbeid.» (2.Mos.31,3.)

4.) Den hellige Ånd kan TALE gjennom et menneske. «Herrens
Ånd taler gjennom meg (David), og hans ord er på min tunge.» (2.
Sam.23,2.)

5.) Den Hellige Ånd kan FORFLYTTE et menneske fra et sted
til et annet. «Det vil gå slik, at jeg (Obadja) nå går fra deg (Elias), og
Herrens Ånd rykker deg bort til et sted som jeg ikke vet, og jeg
kommer og sier det til Akab, og han så ikke finner deg, da dreper
han meg. Og din tjener har dog fryktet Herren fra ungdommen av.»
(l.Kong.18,12.)

6.) Den Hellige Ånd kan LÆRE menneskene hva som er Guds
veier og vilje. «Du gav dem din gode Ånd til å lære dem, du nektet
ikke deres munn til manna, og du gav dem vann når de tørstet.»
Neh.9,20.)

7.) Den Hellige Ånd VITNET til jødefolket gjennom profetene.
«I mange år bar du over med dem og vitnet for dem ved din Ånd
gjennom dine profeter, men de vendte ikke øret til, og du gav dem
i fremmede folks hånd.» (Neh.9,30.)
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8.) Det er Den Hellige Ånd som har SKAPT menneskene. «Guds
Ånd har skapt meg (Job), og Den Allmektiges ånde holder meg i
livet.» (Job.33,4.)

9.) Når Gud trekker Den Hellige Ånd tilbake fra et menneske,
DØR MENNESKET. «Dersom han bare ville tenke på seg selv og
dra sin Ånd og sin ånde tilbake til seg igjen, da skulle alt kjød oppgi
ånden på en gang, og mennesket bli til støv igjen.» (Job 34,14-15.)

10.) Når Gud sender ut Den Hellige Ånd, SKAPES
MENNESKER og DYR PÅ NYTT og JORDENS SKIKKELSE
BLIR NY. «Du sender din Ånd ut, de skapes, og du gjør jordens
skikkelse ny igjen.» (Salm. 104,30.)

11.) Når jødefolket syndet, var de GJENSTRIDIGE mot Guds
Ånd. «for de var gjenstridige mot hans Ånd, og han (Moses) talte
tankeløst med sine lepper.» (Salm. 106,33.)

12.) Den Hellige Ånd er OVERALT. «Hvor skal jeg (David) gå
fra din Ånd, hvor skal jeg fly fra ditt åsyn? Farer jeg opp til
himmelen, så er du der, og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da
er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets
ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd
holder meg fast.» (Salm. 139,7-10.)

13.) Den Hellige Ånd kan LEDE et menneske. «Lær meg å gjøre
din vilje, for du er min Gud! Din gode Ånd lede meg på jevnt land!»
(Salm. 143,10.)

14.) Jødefolket skal ikke inngå noen avtale med fremmede makter
UTEN AT DEN HELLIGE ÅND ER TATT MED PÅ RÅD. «Ve de
gjenstridige barn, sier Herren, de som utfører råd som ikke er fra
meg, og inngår avtale uten min Ånd, så de legger synd til synd.»
(Es.30,1.)

15.) Det er Den Hellige Ånd som SAMLER DYRENE TIL
EDOMS LAND, som skal bli ødelagt i forbindelse med Jesu gjen
komst. «Se etter i Herrens bok og les! Ikke et av disse dyr skal
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mangle, det ene skal ikke savne det annet, for hans munn byder
det, og hans Ånd samler dem.» (Es.34,16.)

16.) Ingen kan MÅLE Herrens Ånd. «Hvem har målt Herrens
Ånd, og hvem lærer ham som hans rådgiver?» (Es.40,13.)

17.) Det er Den Hellige Ånd som FRELSER jødene. «For jeg
vil øse vann over det tørste og stømmer over det tørre, jeg vi utgyde
min Ånd over din sæd, og min velsignelse over mine spirer.»
(Es.44,3.)

18.) Når jødefolket var (er) ULYDIGE mot Den Hellige Ånd,
føler han SORG og blir dets fiende. «Men de var gjenstridige og
gjorde hans Hellige Ånd sorg, da skiftet han hu og ble deres fiende,
og han selv stred imot dem.» (Es.63,10.)

19.) Det var Den Hellige Ånd som FØRTE JØDEFOLKET
GJENNOM ØRKENEN 140 ÅR og FØRTE DEM INN I KVILEN
i Israel. Kvilen er livet i selve landet Israel. «Likesom feet som går
ned i dalen, førte Herrens Ånd dem til kvile, slik ledet du ditt folk,
for å gjøre deg et herlig navn.» (Es.63,14.)

20.) Den Hellige Ånd FØRTE Esekiel tilbake fra Jerusalem og
til Kaldea i et syn. «Og et vær førte meg opp og førte meg i synet
ved Guds Ånd til Kaldea, til de bortførte, og synet som jeg hadde
sett, steg opp for meg.» (Esek. 11,24.)

21.) Det andre templet skulle fullføres ved DEN HELLIGE
ÅNDS KRAFT. «Da tok han tok ordet og sa til meg: Ikke med
makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes
Gud.» (Sak.4,6.) (Om Den Hellige Ånds funksjoner i ny-testamentlig
tid, se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Den Hellige Ånds
funksjon.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem fikk Den Hellige Ånd i Tenach?
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2.) Til hva var Den Hellige Ånds ga:ve knyttet?
3.) Hvilket løfte fikk jødene angående Den Hellige Ånd?
4.) Til hvilken tidsalder var dette løftet knyttet?
5.) Hvorfor er utgydeisen av Den Hellige Ånd over jødefolket

delt i 2 faser?

6.) Hvorfor henviste Peter i sin store tale på pinsefestens dag
til Joel 3 ?

7.) Hvorfor trodde Peter at Herrens dag ville komme i
forbindelse med utgydelsen av Den Hellige Ånd?

8.) Hvilke 3 egenskaper ved Den Hellige Ånd kommer til
uttrykk ved skapelsen av himmelen og jorden?

9.) Hva sa de gamle rabbinerne om Den Hellige Ånd i
forbindelse med skapelsen?

10.) Hvilke forskjellige fiinskjoner hadde Den Hellige Ånd i
Tenach?
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DEN HELUGE ÅNDS FORHOLD TIL
MESSIAS.

Messias fikk det løftet av Gud at Den Hellige Ånd i hele sin
fylde skulle kvile over ham (det er det samme som at Den Hellige
Ånd var i ham.) «Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et
skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens Ånd skal kvile
over ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd
som gir kunnskap om Herren og frykt for ham.» (Es. 11,1-2.)

«Se, min tjener, som jeg støtter, som min sjel har velbehag i!
Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett ut til
hedningefolkene.» (Es.42,1.)

Den Helige Ånd har mange oppgaver, men i sitt forhold til Gud
har han 7 egenskaper.

a) Han er en ENHET med Faderen og Sønnen.
b) Han gir VISDOM.
c) Han gir FORSTAND.
d) Han gir RÅD.
e) Han gir STYRKE.
f) Han gir KUNNSKAP OM HERREN.
g) Han gir FRYKT FOR HERREN.
På grunn av at Herrens Ånd var over Messias i Den Hellige

Ånds hele fylde, var de gjerningene som Messias gjorde SALVET
av Gud og det budskapet som han kom med, INSPIRERT, slik at
han representerte Gud på DET HØYESTE NIVÅET, som en kan
tjene Gud med. På samme måten som Messia var AVHENGIG av
Den Hellige Ånds styrke og salvelse, er også vi det.

I Esaias 61,1-3 er de gjerningene som Messias skulle gjøre og
det budskapet som han skulle formidle, beskrevet utførlig. «Herrens,
Israels Guds Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å

— 354 —



forkynne ET GODT BUDSBCAP FOR DE SAKTMODIGE, han
har sendt meg for å forbinde DEM SOM HAR ET SØNDER-
BRUTT HJERTE, til å utrope FRIHET FOR DE FANGNE, og
løslatelse FOR DE BUNDNE, til å utrope ET NÅDENS ÅR (riket
for Israel) fra Herren og EN HEVNENS DAG (Herrens dag) fra
vår Gud, til å TRØSTE ALLE SØRGENDE, til å gi de sørgenede i
Sion PRYD i stedet for aske, GLEDENS OLJE (Den Hellige Ånd)
i stedet for sorg, LOVPRISNINGS KLEDEBON i stedet for en
vansmektet ånd, og de skal kalles RETTFERDIGHETENS
TEREBINTER, HERRENS PLANTING til hans ære.»

Dette var det programmet som Messias skulle gjennomføre, da
han kom til Israel første gangen. Dette var Guds innerste og
inderligste planer med og ønsker for Israel, at jødene skulle ta imot
Messias, da han kom første gangen. Dersom det hadde skjedd, så
hadde han fullført sitt program og OPPRETTET RIKET FOR
ISRAEL.

Vi legger merke til at det Skrif-stedet som vi har sitert ovenfor
både angS^:

a) Messias frelsestilbud til jødene.
b) Tilbudet om å opprette riket for Israel for jødene.
c) Den Hellige Ånds komme.
d) ødenes frelse.
e) Opprettelsen av riket for Israel.
I og med at det kristne legemets periode ikke var gjort kjent i

profetenes forkynnelse, så de Messias gjerning som en
SAMMENHENGENDE PERIODE.

Vi skal i det følgende utdype noen av de punktene som Esaias
profeti inneholder:

a) Messias skal forkynne et godt budskap for DE SAKTMODIGE.
Vi vet at saktmodigheten er et av de kjennetegnene som de skal ha,
som skal arve riket for Israel. «Men de saktmodige skal arve landet
(Israel i 1000 års-riket) og glede seg med megen fred.» (Salm.37,11.)

«For Gud skal frelse Sion og bygge byene i Juda, og de skal bo
der og eie dem, og hans tjeneres avkom skal arve dem, og de som
elsker hans navn, skal bo i dem.» (Salm.69,36-37.)

«Men han skal dømme de ringe med rettferdighet og skifte rett
med rettvishet for de saktmodige på jorden, og han skal slå jorden
med sin munns ris (sine ord) og drepe den ugudelige med sine
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leppers ånde.» (Es.. 11,4.)
«Men jeg vil la en ætt komme av Jakob og av Juda en arving til

mine fiell, og mine utvalgte skal arve landet, og mine tjenere skal
bo der.» (Es.65,9.)

Dette var også Jesu program da han kom til Israsel første gangen.
I Bergprekenen og ellers i sine taler og uttalelser la han ned
FRELSESPRINSIPPENE FOR RIKET FOR ISRAEL. Jesus

forkynte ikke frelsesprinsippene i den frie nådes tidsperiode. Det
var det Paulus og de andre profetene og apostlene som gjorde.

Vi må huske på at Guds ord har både en SPESIELL og EN
GENERELL SIDE. Mange frelsessannheter i de forskjellige
frelsesperiodene går igjen og er de samme i enhver periode, men
noen er også spesielle. Dersom flere hadde sett og forstått dette,
hadde mye av de stridighetene og uoverenstenunelsene som der er
innenfor forståelsen og fortolkningen av Guds ord, ha vært unngått.

Bergprekenen gjelder spesielt jødene, og den angår
frelsesprinsippene i 1000 års-riket. Den er selve GRUNNLOVEN i
riket for Israel. Derfor sier også Jesus i Mat.5,5: At de saktmodige
skal arve landet Israel i 1000 års-riket. «Salige er de saktmodige,
for de skal arve landet.»

b) Det var ikke de som var stolte eller de hovmodige eller de
rike, som skulle arve riket for Israel, men det var DE SOM VAR
SØNDERBRUTT I ÅNDEN, og de som hadde ET SØNDER-
BRUTT og KNUST HJERTE. Det var slike offer som behaget
Herren. «Offer for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og
sønderknust hjerte vil du. Gud, ikke forakte.» (Salm.51,19.)

«For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for
alltid, og hvis navn er hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos
den som er nedbøyet i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd
og gjøre de sønderknustes hjerte levende.» (Es.57,15.)

c) Messias skal utrope ÅNDELIG FRIHET for dem som var
fanget av Satan og av sin egen synd, og sette dem i åndelig frihet.
Det var det Jesus gjorde med mange tusen jøder ved sitt første
komme. Han var det STORE ÅNDELIGE LYSET SOM SKULLE
KOMME TIL VERDEN, og som er omtalt av profetene. «Det folk
(jødefolket) som vandrer i mørket, skal se et stort lys, de som sitter
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i dødskyggens land, over dem skal lyset stråle.» (Es.9,2.)
d) Messaias skal utrope et NÅDENS ÅR fra Herren. De fleste

fortolkerne i vår tradisjon mener at dette «nådens år» er det samme
som kirkens eller den kristne menighets tid, men det er ikke riktig.
Det var ikke Jesu oppgave å forkynne de hemmelighetene som angår
det kristne legemet, som først Paulus fikk åpenbart. Jesu oppgave
var å forkynne RIKET FOR ISRAEL for jødene, PEKE PÅ SEG
SELV SOM DEN STORE FORSONEREN FOR JØDENES
SYNDER, som kom fra Gud, og som SKULLE DØ FOR FOLKETS
SYNDER.

Etter Jesu død og oppstandelse fra de døde, lå VEIEN ÅPEN
for opprettelsen av riket for Israel, men for at det kunne skje, stilte
Gud EN BETINGELSE for jødene, og det var at de skulle aner
kjenne Jesus fra Nasaret som deres Messias og frelser.

Da jødene ikke gjorde det som folk og nasjon, ble Guds planer
med opprettelsen av riket for Israel UTSATT til et senere tidspunkt,
og vi fikk etterhvert vite hemmelighetene med det kristne legemet
og den frie nådes tidsperiode, som nå har vart i snart 2000 år, og
som nå nærmer seg sin AVSLUTNING, for et stort antall av jøder
har allerede etablert seg i Israel, og stadig flere jøder kommer til en
personlig tro på Jesus fra Nasaret som deres Messias.

Messias kommer ikke tilbake til Israel, før HELE ISRAEL som
rest og levning i endens tid ber ham om å åpenbare seg som deres
frelser og Messias og hjelpe dem i kampen mot Antikrist, den falske
profet, de 10 kongene, kongene fra Østen og de øvrige av jordens
konger. (Se kapitlene om de ny-testamentlige hemmelighetene.)

e) Messias skal utrope en HEVNENS DAG fra Gud. Før han
kunne opprette riket for Israel, måtte alle de ugudelige og de som
ikke ville at han skulle være deres Messias, bli utryddet. Det skulle
gå EN DOM, BÅDE OVER ISRAEL og RESTEN AV VERDEN.
Messias skulle ikke bare dømme hedenskapet i Israel, men også
hedenskapet i verden. Dette hadde profetene profertert om, og dette
gjentok både døperen Johannes, Jesus selv, apostlene, disiplene og
de ny-testamentlige forfatterne. «Se, Herrens dag kommer, fryktelig
og full av harme og brennenede vrede, for å gjøre jorden til en
ødemark og UTSLETTE DENS SYNDERE, for himmelens stjerner
og dens strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne, solen er
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mørk når den går opp, og månen skinner ikke.» (Es. 13,9-10.)
«For hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt GJENLØSNINGSÅR

(1000 års-riket) var kommet.» (Es.63,4.)
«Ve oss, for en dag! For Herrens dag er nær og kommer som en

ØDELEGGELSE fra Den Allmektige.» (Joel.1,15.)
«Ve dem som stunder etter Herrens dag! Hva vil dere da med

Herrens dag? Den er mørke og ikke lys. Det er som når en flykter
fra en LØVE (dette kan være et bilde på det engelske styret i Israel
fra 1917-1948), men støter på en BJØRN (dette kan være et bilde
på Gogs invasjon i Israel i første del av trengselstiden), og når han
kommer hjem (jødenes hjemkomst i trengseslstiden) og støtter seg
til veggen med hånden, blir han bitt av en ORM (ANTIKRIST). Ja,
Herrens dag er MØRKE, og IKKE LYS, BELGMØRK og UTEN
LYSSKJÆR.» (Amos. 5,18-20.)

«Se, jeg sender Elias (døperen Johannes), før Herrens dag
kommer, DEN STORE og FORFERDELIGE.» (Mal.4,5.)

«Men da han (døperen Johannes) så mange av fariseerne og
sadduseeren komme til sin dåp, sa han til dem: Ormeyngel, hvem
lærte dere å fly fra den KOMMENDE VREDE (som er Guds dom i
endens tid)?» (Mat.3,7.)

«Øksen ligger allerede ved roten av træme (nasjonene), derfor
blir hvert tre (hver nasjon) som ikke bærer god frukt, hugget ned
og kastet på ilden.» (Mat. 10,13.)

«Han (Jesus) har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal renske
sin treskeplass, og samle sin hvete i låven, men agnene skal han
BRENNE OPP MED USLUKKELIG ILD.» (Mat.3,12.)

«Men jeg sier dere at mange skal komme fra øst og vest og sitte
til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike (1000 års-
riket), men rikets barn (alle jøder var tiltenkt å være rikets barn)
skal kastes i mørket utenfor (fortapelsen), der skal være gråt og
tenners gnissel.» (Mat.8,11-12.)

«Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de skal sanke ut
av hans rike alt det som volder anstøt, og dem som er lovovertredere,
og de skal kaste dem i ildovnen, der skal være gråt og tenners
gnissel.» (Mat. 13,41-42.)

«Dere må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred på jorden,
jeg er ikke kommet for å sende fred,. MEN SVERD.» (Mat. 10,34.)

«Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle
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englene med ham, da skal han sitte på sin HERLIGHETSTRONE.
Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem
fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra gjetene, og han
skal stille fårene ved sin høyre side, men gjetene ved den venstre.
Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere min
Faders velsignende! Arv det riket (riket for Israel) som er beredt
dere fra verdens grunvoll ble lagt!» (Mat.25,31-34.)

«Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor gjeme jeg
ville den alt var tent (for da kunne 1000 års-riket ha kommet med
det samme)!» (Luk. 12,49.)

«Men disse mine fiender, som ikke ville AT JEG SKULLE
VÆRE KONGE OVER DEM, FØR DEM HIT og HUGG DEM
NED FOR MINE ØYNE.» (Luk. 19,27.)

«Og jeg vil la under skje på himmelen i det høye, og tegn på
jorden i det lave, blod og ild og røkskyer, solen skal bli til mørke
og månen til blod, før Herrens dag kommer den store og
forferdelige.» (Ap.gj.2,19-20.)

«Moses har jo sagt: En profet likesom meg, skal Herren deres
Gud oppreise dere av deres brødre, ham skal dere høre i alt det som
han taler til dere, og det skal skje: HVER SJEL SOM IKKE HØRER
DENNE PROFET, SKAL UTRYDDES AV FOLKET.» (Ap.gj.3,22-
23.)

f) Messias skal trøste alle SØRGENDE og gi de sørgende i
Sion hodepryd i stedet for aske. Messias skulle oppreise dem som
var i sorg og gi dem glede i stedet for sorg. «De som sår med gråt,
skal høste med fryderop.» (Salm. 126,5.)

Dette var også Jesu program, da han kom første gangen. Han sa
at alle de som hadde sorg og tungt å bære, skulle komme til ham
med sine byrder, og at de som sørget, skulle være salige, for himlenes
rike skulle bli dem til del. «Kom til meg, alle dere som strever og
har tungt å bære, og jeg vil gi dere kvile! Ta mitt åk på dere og lær
av meg! for jeg er saktmodig og ydmvk av hjertet, så skal dere
finne kvile for deres sjeler. For MHT AK ER GAVNLIG og MIN
BYRDE LETT.» (Mat. 11,28-30.)

«Salige er de som sørger, for de skal trøstes.» (Mat.5,4.)

g) Messias skal gi de sørgende i Sion GLEDENS OLJE (Den
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Hellige Ånd) i stedet for sorg og LOVPRISNINGS KLEDEBON i
stedet for en vansmektet ånd. Dette betyr at når Messias kom, skulle
han gi jødene Den Hellige Ånd, og dette skulle føre til at de skal
juble av glede og synge lovsanger til Herren. «Jeg utsletter dine
overtredelser som en tåke og dine synder som en sky, vend om til
meg, for jeg GENLØSER DEG! Juble, dere himler! For Herren
utfører sitt verk. Rop med fryd, dere jordens dybder! Bryt ut i jubel,
dere ̂ ell, du skog, hvert tre i deg! For Herren gjenløser Jakob, og
på Israel vil han ÅPENBARE SIN HERLIGHET.» (Es.44,22-23.)

«for Herren trøster Sion, trøster alle dets ruiner og gjør dets ørken
lik Eden og dets øde mark lik Herrens have, fryd og glede skal
finnes der, takksigelse og lovsang.» (Es.51,3.)

På samme måten som Messias var avhengig av Den Hellige Ånd
i sitt liv, skulle også jødene få Ånden, som innsegl og pant på frelsen.
Messias var salvet med gledens olje, som er et bilde på Den Hellige
Ånd, framfor sine medbrødre (de andre jødene). «Du elsket rettferd
og hatet ugudelighet, derfor har Gud, din Gud, salvet deg med
gledens olje framfor dine medbrødre.» (Salm.45,8.)

h) Etter at jødene har fått Den Hellige Ånd, skal de kalles for
RETTFERDIGHETENS TEREBINTER og HERRENS PLANT
NING til Guds ære. Den Hellige Ånd er selve beviset og pantet på
at de har fått del i den frelsen som Messias tilvant dem ved sin
lidelse, død og oppstandelse fra de døde.

I forbindelse med jødenes frelse, som skal skje i endens tid,
skal alle jøder omvende seg som rest og levning. De skal da ikle
seg den rettferdighet som Jesus vant på Golgata. De skal da alle
sammen være rettferdige og være den VIRKELIGE PLANTEN som
Gud har planet og har velbehag i. De skal alle sammen være som et
tre som er planet ved rinnende bekker. «Den rettferdige spirer som
palmen, som en seder på Libanon vokser han. De er planet i Herrens
hus, de blomstrer i vår Guds forgårder.» (Salm.92,13-14.)

«Og ditt folk, DE ER ALLE SAMMEN RETTFERDIGE, i
tidsalderen (i 1000 års-riket) skal de eie landet, de er jo en KVIST
SOM JEG HAR PLANTET, et verk av mine hender, til min ære.
Den minste skal bli til tusen, og den ringeste til et veldig folk, jeg.
Herren, jeg vil la det skje HASTIG i sin tid.» (Es.60,21-22.)

«Velsignet være den mann som stoler på Herren, og hvis tillit
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Herren er. Han skal være lik et tre som er plantet ved vann og
skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten
kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år
og ikke holder opp og bære frukt.» (Jer. 17,7-8.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva vil det si at Messias skulle bli salvet av Den Hellige
Ånd?

2.) Hvilke 7 oppgaver har Den Hellige Ånd i sitt forhold til
Gud?

3.) Hvilke forskjellige oppgaver hadde Messias i følge Esaias
61,1-3?

4.) Hvorfor må vi skille melom den generelle delen av Guds
ord og den spesielle delen?

5.) Hva er Bergprekenen i forhold til 1000 års-riket?
6.) Hvilke egenskaper skulle de ha som skulle arve riket for

Israel?

7.) Hva var det «nådens år», som Messias skulle utrope?
8.) Hva menes med uttrykket «en hevnens dag»?
9.) Hva er Messias «gjenløsningsår»?
10.) Hvilke aspekter inneholder «Herrens dag»?
11.) Hva er uttrykket «gledens olje» et bilde på?
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BIBELSKE SYMBOLER OG BILDER PA

DEN HELUGE ÅND.

Det er brukt følgende symboler og bilder på Den Hellige Ånd i
Bibelen:

1.) VANN. «Og dere skal ØSE VANN MED GLEDE AV
FRELSENS KILDER. «(Es. 12,3.)

«For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre,
jeg vil utgyde MIN ÅND, over din sæd og min velsignelse over
dine spirer.» (Es.44,3.)

«Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene,
og jeg vil la dere komme til deres eget land. Jeg vil sprenge RENT
VANN på dere, og dere skal BLI RENE, fra alle deres urenheter og
fra alle deres motbydelige avguder vil jeg RENSE dere.»
(Esek.36,24-25.)

«Jesus svarte: sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir
født av vann (den naturlige fødsel) og Ånd, kan han ikke komme
inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er
født av Ånden, er ånd.» (Joh.3,5-6.)

«Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte
ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror
på meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne
STRØMMER AV LEVENDE VANN. Dette sa han om den Ånd
som de skulle få som trodde på ham, for Ånden var ennå ikke
kommet, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort.» (Joh.7,37-39.)

2.) ILD. «Gud åpenbarte seg for Moses i en LUENDE ILD og
i en BRENNENDE TORNEBUSK. Guds kraft var til stede i ilden.

«Og Moses gjette småfeet til Jetro, sin svigerfar, presten i Midian,
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og han drev engang småfeet bortom ørkenen og kom til Guds berg,
til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en LUENDE
ILD, midt ut av en tornebusk, og han så opp, og se, tornebusken
stod i lys lue, men tomebusken brente ikke opp. (Tornebusken er
også et bilde på Israel. Det kan aldri bli ødelagt for Den Hellige
i&ds kraft omgir både folket og landet.)» (2.Mos.3,l-2.)

«Påkall så dere deres guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn
og det skal være så: At den gud som svarer MED ILD, han er Gud.
Og alt folket svarte og sa: Det er rett.» (1.Kong. 18,24.)

«Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer
etter meg, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å
bære, han skal døpe dere med Den Hellge Ånd og ILD.» (Mat.3,11.)

«Og dersom noen vil gjøre dem skade (de to jødiske vitnene i
endens tid), da går det ELD (Den Hellige Ånds kraft) ut av deres
munn og fortærer deres fiender, ja, dersom noen vil gjøre dem skade,
da skal han drepes på den måten.» (Åp. 11,5.)

3.) ØYENSALVE. «Fordi du (Laodikea-menigheten) sier: Jeg
er rik og har overflod og fattes ingen ting, og du vet ikke at du er
ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg deg at du
kjøper av meg gull (tro), GLØDET I ILD, for at du kan bli rik, og
kvite klær (rettferdighetsdrakten), for at du kan kle deg i dem og
din nakenhets skam ikke skal bli åpenbart, og ØYENSALVE (som
er et bilde på Den Hellige Ånd) til å salve dine øyne med, for at du
kan se!» (Åp.3,17-18.)

4.) VIND. «Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må fødes
på ny! Vinden (Ånden) blåser dit den vil, og du hører den suser,
men du vet ikke hvor den kommer fra. og hvor den farer hen, således
er det med hver den som er født av Ånden.» (Joh.3,7-8.)

5.) OLJE. «Så sendte han (Samuel) bud etter ham (David). Han
var rødkinnet og hadde vakre øyne og var fager av utseende. Da sa
Herren: Stå opp og SALV ham! For han er det. Da tok Samuel
oljehomet og salvet ham midt i blant hans brødre, og HERRENS
Ånd kom over DAVID fra den dag og fremdeles. Så brøt
Samuel opp og gikk til Rama.» (l.Sam.16,12-13.)

«Og Jehu, Nimsis sønn, skal du (Elias) salve til konge over Israel,
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og Elisa, Safats sønn, skal du salve til profet i ditt sted.»
(l.Kong.19,16.)

«Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne, du
SALVER MITT HODE MED OLJE, mitt beger flyter over.»
(Salm.23,5.)

«Du (Messias) elsker rettferd og hater ugudelighet, derfor har
Gud, din Gud, SALVET DEG MED GLEDENS OLJE framfor dine
medbrødre.» (Salm.45,8.)

«hvorledes Gud SALVET Jesus med DEN HELLIGE ÅND og
KRAFT, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som
var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham.» (Ap.gj. 10,38.)

«Men den som binder oss tillikemed dere fast til Kristus, og
som SALVET oss, det er Gud, han som og satte sitt innsegl på oss
og gav oss ÅNDEN til pant i våre hjerter.» (2.Kor. 1,21-22.)

6.) REGN. «HAN SKAL KOMME NED SOM REGN på en
nyslått eng, lik en regnskur, som væter jorden.» (Salm.72,6.)

«Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære
ham å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og HAN
KOMMER TIL OSS SOM REGNET, som et vårregn som væter
jorden.» (Hos.6,3.)

«Og dere, Sions barn, fryd og gled dere i Herren deres Gud!
For han gir dere læreren til rettferdighet (Jesu første komme), og så
sender han REGN ned til dere, HØSTREGN og VÅRREGN, først
(i den første måned.)» (Joel.2,23.)

«Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden
venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den
får høstregn og vårregn.» (Jak.5,7.)

Dette bildet med høstregnet og vårregnet er tatt fra Israel og
Midt-Østen. Bøndene der ventet på TO REGNPERIODER. Det var
det regnet som kom sent om høsten. Det ble kalt for «TDDLIG-
REGNET». Deretter kom det regnet som kom tidlig på våren. Det
ble kalt for «SENREGNET».

Etter at tidligregnet hadde konunet, sådde bøndene hveten og
byggen i åkrene sine. Komet skjøt opp av jorden, men om vinteren
var det bare så vidt det overlevde, men når vårregnet kom sammen
med de milde vindene, voks grøden til innhøstningen.

På samme måten som det er med jorden i Israel, slik er det også
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med Den Hellige Ånds utgydelse over dette folket. Den første
utgydelsen, som vi kan kalle for «tidligregnet», kom med Den
Hellige Ånds gjerning og vekkelse i Israel og ellers i landene rundt
Middelhavet i den første tiden etter at Den Hellige Ånd hadde
kommet. Det skjedde store vekkelser, mange ble helbredet, og
evangeliet ble kjent over store deler av den til da kjente verden i
løpet av denne tiden.

Denne Ånds-utgydelsen fra himmelen stoppet dessverre nesten
helt opp på 300 tallet på gmnn av at kirken ble en del av det etablerte
styret i denne verden. Gud kunne ikke lenger bruke den offisielle
kirken som redskap for vekkelse og undergeminger.

I løpet av forrige og dette århundrede har igjen deler av den kristne
menighet begynt å motta Den Hellige Ånds kraft på nytt, fordi den har
OMVENDT SEG seg, begynt å gå på Herrens veier og latt ham få lov
tU å rense seg. Dette gjelder dessverre ikke den romersk katolske kirken
og flere av de etablerte kristne kirkesamfunn i verden. Den romersk
katolske kirken er sentrum i den religionsformen, som går under
benevnelsen DEN STORE SKJØGEN, mens mange kristne
kirkesamfunn hører med til SKJØGEKIRKENS DØTRE. (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 3.)

Den som ønsker å motta Den Hellige Ånds kraft og salvelse i
sitt liv, må BRYTE MED DE ETABLERTE KIRKESAMFUNN
og SETTE SIN LIT TIL HERREN. Store deler av den etablerte
kirken er IKKE KANAL for Den Hellige Ånds gjemig og virk
somhet i vår tid. Den har slått seg til ro i verden, der hvor Satan
har sin makt og sin trone.

Mange steder i verden faller Den Hellige Ånd på nytt, slik som
han gjorde på pinsefestens dag. Den Hellige Ånds «senregn» er
begynt å falle, og Gud vil manifestere seg STERKT nå i endetiden.
Hva som gjelder Israel og jødene, vil de få sin omvendelse og Den
Hellige Ånds «senregn» på slutten av trengselstiden. Da vil de
omvende seg som «rest» og «levning».

Hva som gjelder profetiene om «tidligregnet» og «senregnet», så
er de på linje med alle de andre profetiske utsagn som omhadler jødenes
FØRSTE og ANDRE FRELSE. Gud vil frelse jødene ved slutten av
denne tidsalderen, slik som han gjorde det ved begynnelsen.

Jeg vil i den forbindelse sitere noe av det som står i den jødiske
bønna «Makzorim», som blir bedt i forbindelse med den store
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forsoningsdagen: «... Han er vår Gud. Han er vår Fader. Han er vår
frelser, og han skal utfri og FRELSE OSS FOR ANNEN GANG.
Han skal LYSE UT SIN NÅDE FOR ANNEN GANG i alles påsyn
og si: JEG VIL FRELSE DERE VED ENDEN (Jesu gjenkomst),
LIKESOM I BEGYNNELSEN (Jesu første komme), FOR Å VÆRE
GUD FOR DERE.»

7.) DUE. «Og Johannes vitnet og sa: Jeg har sett Ånden komme
ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Og jeg kjente
ham ikke (som jødenes Messias), men han som sendte meg for å
døpe med vann, han sa til meg: Den du ser Ånden komme ned og
bli over, han er den som døper med Den Hellige Ånd, og jeg har
sett det, og jeg har vitnet at han er Guds Sønn.» (Joh. 1,32-34.)

Den Hellige Ånd kom ikke over Jesus i egenskap av en due,
men på samme måten som en due daler ned til jorden, senket Den
Hellige Ånd seg i synlig åndelig skikkelse ned fra himmelen og
inntok Jesu hjerte. Som sann Gud hadde Jesus Den Hellige Ånd
allerede fra begynnelsen av sitt liv av, men ved sin dåp fikk han en
spesiell berøring eller en SALVELSE av Den Hellige Ånd.

De gamle rabbinerne har sagt at i forbindelse med verdens
skapelse, så svevde Messias Ånd over vannene som en due svever
over sine barn uten å berøre dem.

Den Hellige Ånd salvet Jesus til å utføre den frelses-gjemingen
som han hadde forpliktet seg på. For at Jesus skulle kunne greie
dette, måtte han bli ikledd KRAFTEN FRA DET HØYE. På samme
måten som Jesus var avhengig av Den Hellige Ånds kraft, er også
vi troende det.

8.) VIN. Han (Messias) binder til vintreet (Israel) sitt unge asen
og til den edle ranke (Jerusalem) sin aseninnes fole, han tvetter i
vin sitt kledebonn (han utlegger Thoraens ord for jødene) og i druers
blod sin kjortel (han dømmer jødenes feiltagelser). Dunkle er hans
øyne av vin (av Den Hellige Ånd), og kvite hans tenner av melk.»
(l.Mos.49,11-12.)

«Og Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell (Sion) gjøre et
gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud
med gammel vin (Den Hellige Ånd), med fete, margfiille retter, med
klaret, gammel vin.» (Es.25,6.)
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«Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som
ingen penger har! Kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og
betaling (for Jesus har betalt for alt dette på Golgata) vin ( Den
Hellige And) og melk.» (Es.55,1.)

«Heller ikke fyller de ny vin (Den Hellige Ånd) i gamle
skinnsekker, ellers revner sekkene, og vinene spilles, og sekkene
ødelegges, men de fyller ny vin i nye skinnsekkker, så blir begge
deler berget.» (Mat.9,17.)

I tillegg til de bildene på den Hellige Ånd som vi har nevnt
ovenfor, skal vi til slutt nevne at Den Hellige Ånd er PANT og
INNSEGL, som vi troende har fått til FORLØSNINGEDAG. Det
er den dagen da Jesus kommer ned i lufthimmelen og henter den
kristne menighet til seg. «Men den som binder oss tillike med dere
fast til Messias, det er Gud, han som og satte sitt innsegl på oss og
gav oss Ånden til pant i våre hjerter.» (2.Kor. 1,21-22.)

«Men den som har satt oss i stand til just dette, er Gud, han som
og har gitt oss Ånden til pant.» (2.Kor.5,5.)

«I ham har også dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet
om deres frelse- i ham har dere og, da dere var kommet til troen, fått til
innsegl Den Hellige Ånd, som var oss lovet.» (Ef. 1,13.)

«og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått til
innsegl til forløsningens dag!» (Ef.4,30.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva var det RENE VANNET som Herren skulle sprenge
over jødefolket (Esek.36,24.)

2.) Når skulle det skje?
3.) Hva vil det si at Jesus skulle døpe med «Den Hellige Ånd

og ild» (Mat.3,11)?
4.) Hva vil det si å være født av «vann og Ånd» (Joh.3,5)?
5.) Hva vil det si å salve et menneske?
6.) Hva vil det si at Jesus er «salvet med gledens olje framfor

sine medbrødre»? (Salm.45,8)
7.) Hvilke to typer regn har man i Israel og Midt-Østen?
8.) Hva er «tidligregnet»?
9.) Hva er «senregnet»?
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10.) Hva er disse to typene regn et bilde på?
11.) Hvorfor er ikke lenger store deler av kirken kanal for Guds

kraft?

12.) Hvorfor var det nødvendig at Jesus fikk en salvelse av Den
Hellige Ånd ved sin dåp?

13.) Hva er vinen et bilde på?
14.) Hvorfor sa Jesus at en måtte fylle den nye vin i nye

skinnsekker (Mat.9J7)?
15.) Hva vil det si at Den Hellige Ånd er pant og innsegl for de

troende?

16.) Hva er forløsningens dag (Ef.4,30.)?
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TIDSPUNKTET FOR JESU FØRSTE
KOMME.

Tidspunktet for Jesu første komme er også beskrevet i Tenach.
Da profeten Daniel gransket det profetiske ordet, så han at de 70
årene for jødenes landflyktighet til Babylon snart var slutt. «I Darius,
Ahaseversus sønn første regjeringsår 553 før Messias)—han som
var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket- i det første
år av hans regjering la jeg, Daniel, i bøkene (profeten Jeremias)
merke til tallet på de år som Herren hadde talt til profeten Jeremias-
at han vill la fulle 70 ÅR gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner.»
(Dan.9,1-2.)

Daniel bad videre Gud om at han måtte oppheve dommen over
Jerusalem og folket og bygge opp igjen Jerusalem og templet etter at
de 70 årene var gått. Han erkjente både sine egne og folkets synder
overfor Gud. «Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke
begjæringer og LA DITT ÅSYN LYSE OVER DEN ØDELAGTE
HELLIGDOM- for din egen skyld Herre! Vend min Gud ditt øre hit
og hør! Opplat dine øyne og se våre ruiner og STADEN SOM ER
KALT MED DITT NAVN! For ikke på våre rettferdige gjerninger
grunner vi våre ydmyke begjeringer, som vi bærer fram for ditt åsyn,
men på din store barmhjertighet. Herre, hør! Herre forlat! Herre gi akt
og gjør det og dryg ikke- for din egen slg^ld, min Gud! For din stad og
ditt folk er kalt med ditt navn.» (Dan.9,17-19.)

Mens Daniel bad, kom engelen Gabriel til ham for å fortelle
ham hva som skulle skje med Israel, jødene og Jerusalem, etter at
jødene hadde kommet tilbake fra fangenskapet i Babylon, og etter
at Jerusalem hadde blitt oppbygd igjen etter fangenskapet. «70 uker
(hebnshabua, som betyr 7, det er det samme som 70 sjuere, som er
490 ÅR) er tilmålt (skåret ut av historien) til ditt folk og din hellige

— 369 —



stad til å innelukke frafallet og til å forsegle (tilgi) synder og til å
dekke over misgjerning og til å føre fram en tidsaldrenes
rettferdighet (Jesu forsoning) og til å besegle syn og profet og til å
salve et Aller-helligste (i templet). Og det skal du vite og forstå:
Fra den tid ordet (befalingen) utgår om å gjenreise og ombygge
Jerusalem og INNTIL MESSIAS står fram, skal det gå 7 uker (7
ganger 7 er 49 ÅR) og 62 uker (7 ganger 62 er 434 år) (Dette blir
tilsammen 483 ÅR), det (Jerusdem) skal igjen settes i stand og
oppbygges med gater og vollgraver, men under tidens trengsel. Og
etter de 62 skal Messias utryddes og intet ha, og staden og
helligdommen skal en kommende fyrstes (Antikrist) folk (romerne)
ødelegge (Dette skjedde i år 70 etter Messias), og enden på det er
oversvømmelse, og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast
besluttet. Og en uke (som er 7 ÅR) skal han (Antikrist) gjøre (det
kan også oversettes med «styrke») pakten for de mange (det kan
også oversettes med «de sterke». Det er de politiske ledeme i Israel.),
og i midten av åruken (etter 3,5 år) skal slaktoffer og matoffer
opphøre (i templet), og på verdestyggelighetens vinger skal
ødeleggeren (Anatikrist) komme, og det inntil tilintegjørelse og fast
besluttet straffedom strømmer ned over den som blir ødelagt.»
(Dan.9,24-27.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at jødene hadde 7 forskjellige
typer uker:

a) De hadde uker som bestod av DAGER. Fra den ene sabbaten
til den andre skulle det gå 7 dager. (I.Mos. 1,3-2,3.)

b) De hadde uker som bestod av UKER. Mellom påske og
pinse skulle det gå 5 uker. «Fra dagen etter sabbaten, fra
den dag dere bærer fram svingekornbåndet, skal dere telle
fiille 7 uker.» (3.Mos.23,15.)

c) De hadde uker som bestod av MÅNEDER. Dette gjalt fra
årets begynnelse og fram til løvsalenes fest. (3.Mos.23,l-
44.)

d) De hadde uker som bestod av ÅR. Dette gjalt fra det ene
sabbatsåret til det andre. Det skulle gå 7 år mellom hvert
sabbatsår, «men i det 7. år skal det være en høy hellig sabbat
for landet, da skal du ikke tilså din åker og ikke stelle med
din vingård.» (3.Mos.25,4.)

e) De hadde uker som bestod av UKER AV ÅR. Dette gjalt
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fra det ene jubelåret og til det neste. «Så skal du telle fram
7 sabbatsår, 7 ganger 7 år, så tiden for de 7 sabbatsår blir 49
år.» (3.Mos.25,8.)) (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind
3. Kapitlet: Sabbats- og jubelåret, og Jesu Gjenkomst. Bind
1. s. 284.)

f) De hadde uker som bestod av 1(X)0 ÅR. Fra verdens skapelse
og fram til Abraham skulle det være 2000 år. Fra Abraham
og til Messias skulle det gå 2000 år. De neste 2000 årene
var «Messias sine dager». Det siste 1000 året var riket for
Israel.

g) De hadde uker som bestod av TIDSALDERE. Det var: Den
første tidsalderen. Tidsalderen før syndfloden. Den nåvær
ende tidsalderen. 1000 års-riket. Den nye jord. De konrni-
ende tidsaldere. De kommende tidsaldere.)

Daniel 9,24-27 er delt i 3 deler. I disse periodene skal det skje
bestemte frelseshistoriske begivenheter.

a) Den første perioden strekker seg over et tidsrom på 7 uker
d.v.s. 49 ÅR (7 år ganger 7 er 49 år). Disse 49 årene skal
regnes fira den tid da befalingen ble gitt om å gjenoppbygge
Jerusalem og inntil at byen ble gjennoppbygd igjen etter
den babylonske utlendigheten. Denne befalingen ble gitt av
den persiske kongen Artaxerxes den 1. Dette skjedde den
14. nisan (mars) i året 445 før Messias. «I måneden nisan i
kong Artaxerxes 20. år traff det seg engang så at det var satt
vin fram for ham: Jeg (Nehemias) tok da vinen og rakte
kongen den, og han hadde alltid godhet for meg. Da sa
kongen til meg: Hvorfor ser du så bedrøvet ut? Du er jo
ikke syk: Det kan ikke være annet enn hjertesorg. Da ble
jeg meget redd. Og jeg sa til kongen: Kongen leve i tids
alderen! Skulle jeg ikke se bedrøvet ut når byen (Jerusalem)
hvor mine fedres graver er, ligger øde, og dens porter er
fortært av ild? Da sa kongen til meg: Hva er det da du
ønsker? Da bad jeg til himmelens Gud, og så sa jeg til
kongen: Om kongen så synes, og dersom du har godhet for
din tjener, så ber jeg at du vil la meg reise til Juda, til den
by hvor mine fedres graver er, SÅ JEG KAN BYGGE DEN
OPP IGJEN. Da spurte kongen meg mens dronningen satt
ved hans side: Hvor lenge vil din reise vare, og når kommer
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du igjen? Kongen syntes godt om dette og gav meg lov til å
reise, etter at jeg hadde nevnt en bestemt tid for ham.» (Neh.
2,1-6.)
Jerusalem ble ferdig gjennoppbygd i året 396 før Messias. Det
gikk altså NØYAKTIG 49 ÅR fra befalingen gikk ut om å
bygge opp igjen Jemsalem til den stod ferdig oppbygd. (445
minus 396 er 49 år.)

b) Den andre perioden strekker seg over et tidsrom på 434 år,
som er det samme som 62 åruker. Denne tidsperioden
strekker seg fra året 396, da byen var blitt gjenoppbygd og
inntil at Messias skulle komme og bli tilintetgjort. Når vi
regner 434 år fra året 396 før Messias, kommer vi til år 32
etter Messias. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4, hvor
jeg gir en oversikt over de forskjellige utregningsmåtene
angående tiden for Jesu første komme.)

c) Den tredje perioden er ENNÅ FRAMTIDIG. Den kommer
til å strekke seg over en tidsperode på 7 år. Den starter med
Antikrists freds-og samarbeidsavtale med jødene og ender
med slaget ved Harmageddon og Jesu gjenkomst.

Den kristne menighets tidsperiode, som ikke var beskrevet av
de gammel-testamentlige proføtene, ligger som en parantes mellom
den 69. og den 70. åruken for Israel og Jerusalem. DEN 70. ÅRU-
KEN FOR ISRAEL SETTES I GANG VED DEN KRISTNE

MENIGHETS BORTRYKKELSE. Det skjer før selve treng
selstiden, som vil vare i 7 år.

Det er ikke alle Bibel-forskeme som er enige i at Daniels profeti
om de 70 åruker, skal forståes på den måten som vi har skissert
ovenfor. Vi skal i det følgende gjøre greie for de to andre tolk
ningene, som vi anser som uriktige.

1.) Den første tolkningen har sammenfallende syn med vår
tolkning, hva som gjelder de to første periodene, men den hevder
at den siste og 70. åruken for Israel og Jerusalem angår Jesu
forsoning og den nye pakt i Jesu blod. Denne ble sluttet med
jødefolket etter Jesu død etter den 69. åruken, og mange jøder kom
til tro på Jesus som deres personlige frelser og jødenes Messias.
Dette førte til at ofrene i templet mistet sin kraft etter 3,5 år av Jesu
virksomhet. Ødeleggeren som er omtalt i Dan.9,27, er romeme, som
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ødela byen Jerusalem og templet i år 70 etter Messias.
Det er helt klart at denne tolkningen er gal, hva som gjelder den

siste og 70. åruken. Vi har følgende innvendinger mot den:
a) For det første er det i Dan.9,27 ikke tale om den nye pakt i

Jesu blod. Det er ikke Jesus som skal gjøre pakten fast for
de mange jøder, men det er «en kommende fyrste», som
skal slutte denne pakten med jødefolket. Dette er en beskriv
else av Antikrists pakt med jødefolket i trengselstiden.

b) For det andre opphørte ikke offertjenesten i templet i Jeru
salem, etter at Jesus hadde virket i 3,5 år i Israel. Den opp
hørte først ved Jerusalems ødeleggelse i år 70 etter Messias.

c) For det tredje ble ikke Jerusalem og templet ødelagt etter at
det var gått 7 år, men de ble ødelagt etter at det hadde gått
70 år etter Jesu død, oppstandelse og himmelfart.

2.) Den andre tolkningen hevder at denne profetien i det hele
tatt i]±e angår Jesu framtreden og død etter de 69 årukene. Dette
synet kommer bl.a. til utrykk i et lite hefte som professor Oskar
Skarsaune har gitt ut på Credo Forlag. Dette heftet har tittelen:
Endetid. Hvordan forstå Bibelens éndetidsprofetier? Se sidene 7-21.

Oskar Skarsaunet deler inn Dan.9,24-27 på følgende måte:
a) Han mener at denne befalingen om å gjenoppbygge Jeru

salem ble gitt i året 587, da jødene ble bortført til Babylon.
b) Han mener at det er to forskjellige fyrster som skal tre &am.

Den første kommer etter at det er gått 7 åruker eller 49 år.
Denne fyrsten er Josva, som ble innsatt som yppersteprest i
år 538 før Messias.

c) Etter de 69 årukene, kommer det en annen fyrste som dør.
Det er ypperstepresten Onias som døde i året 170 før
Messias, etter at han hadde blitt avsatt av syrerkongen
Antiokus den 4. Epifanes.

d) Den siste og 70. åmken angår tidsrommet fra år 170 til 164,
da Antiokus inntok Jerusalem og ødela Guds- tjenesten og
offertjenesten i templet.

(I parantes skal vi gi noen opplysninger om denne kongen. Han
er det mest framtredende forbildet som vi har i Bibelen på Antikrist.
Han forsøkte å ødelegge jødedommen og innføre den hellenistiske
religionen i Israel. Han rev ned brennofferalteret i templet og bygde
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et alter for den greske guden Zevs. På dette alteret ofret han en
gris. Han avskafret de gammel-testamentlige offer og lot bygge
hedenske alter i templet.

Han nektet videre jødene å utøve jødedommen og overholde
sabatten. Han brente mange av deres hellige bøker. De jødene som
nektet å la seg omskjære, ble straffet med døden. 80000 ble enten
drept eller solgt som slaver.

Antiokus døde i året 163 av en sykdom under et felttog i Persia.
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2. Kapittel: Antiokus den 4.
Epifanes.)

Jeg har følgende innvendig til den tolkningen som Oskar
Skarsaunet hevder, og som mange teologer i Norge dessverre støtter:

a) For det første er det ikke korrekt å hevde at befalingen om
å gjenoppbygge Jerusalem ble gitt i år 587 før Messias. Det
var i dette året at jødene ble ført til Babylon. Selv om denne
bortvisningen bare skulle vare i 70 år, så ble naturligvis selve
befalingen gitt på et senere tidspunkt.
I det profetiske utsagnet som angår jødenes bortvisning til
Babylon, er det ikke noe løfte eller noen befaling om at byen
skal bygges opp igjen. Dette er MANIPULERING med det
profetiske ordet. «For så sier Herren: Når 70 år er gått til
ende for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt
gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted.»
(Jer.29,10.)

b) For det andre er det ikke 49 år fra året 587 og til innsettingen
av Josva som yppersteprest i året 538 før Messias. Det er
bare 43 år. (587 minus 538 er 43 år.)
I den første utregningen mangler det 6 år. Bare dette ene
forholdet skulle tilsi at denne fortolkningen er gal. Det
profetiske ordet skal oppfylles innenfor de tidsrammene som
er satt. Dette gjelder all profeti, og særlig gjelder det Daniel
9,24-27, som er en helt eksakt profeti, hva som gjelder det
tidsmessige aspektet.

c) For det tredje går det heller ikke 62 åruker eller 434 år
mellom året for innsettelsen av Josva i året 538 og til Gnias
den 3.S død i 170 før Messias. Dette er et tidsrom på bare
368 år (538 minus 170 er 368 år.) I denne utregningen
mangler det i det hele 66 år.
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d) For det Qerde bevirker denne tidsdifferansen på 66 år at
den siste og 70. åruken for Israel og Jerusalem ikke kan
begynne i år 170 etter Messias. Den må begynne i året 236
før Messias (170 pluss 66 er 236.) Dette får videre til følge
at den siste og 70. åruken ikke kan angå Antiokus den 4.
Epifanes invasjon av Jerusalem og ødeleggelse av Guds
tjenesten i templet, for den begynte i året 170 før Messias.

e) For det femte har Oskar Skarsaune ikke tatt med i sin
vurdering av Daniel 9,24-27 det forholdet at i løpet av disse
70 åruker eller 490 år, skal det skje 6 store frelseshistoriske
hendelser i Israel og med jødene. Disse er beskrevet i
Dan.9,24, og det som er beskrevet der, har ikke skjedd ennå,
men hører famtiden til- med unntak av løfte nr.5, om at Gud
ville føre fram en tidsaldrenes rettferdighet. Det skjedde ved
Jesu forsoningsdød på Golgata.

Oskar Skarsaunets framstilling av Dan.9,24-27 er manipulering
med det profetiske ordet. Det er en meget alvorlig sak å feiltolke
og fordreie Guds ord. Det er ikke bare Oskar Skarsaunet som gjør
dette, men de aller fleste teologene på våre universiteter, mis-
jonshøyskoler og i den lutherske kirken LÆRER GALT angående
store deler av det profetiske ordet.

Dette har i stor grad sammenheng med den såkalte «erstatnings
teologien», som går ut på at Gud har trukket tilbake sine løfter til
Israel og jødene, og at I^ken har overtatt jødenes opgaver, kall og
nådegaver. Dette er en GRUNNFALSK TEOLOGI. Den står IKKE
I SANNHETEN, men den REPRESENTERER SATANS
MOTSTAND MOT GUDS PLANER MED ISRAEL og JØDENE.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Beskriv innholdet i Dan.9,24-27.
2.) Hva betyr det hebraiske ordet «shabua»?
3.) Hvilke typer av uker har jødene?
4.) I hvilke 3 perioder skal Dan.9,24-27 inndeles?
5.) Hvor lenge skal den første perioden vare?
6.) Hva skal skje i denne perioden?
7.) Når utgikk befalingen om å gjenoppbygge Jerusalem?
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8.) I hvilket år ble jødene ferdig med gjenoppbyggingen av
Jerusalem?

9.) Hvor mange år hadde gjenoppbyggingen vart?
10.) Hvor lenge skal den andre perioden vare?
11.) Hva skal skje i denne perioden?
12.) Når skal den tredje perioden konune?
13.) Hva skal skje i denne perioden?
14.) Hvor ligger den kristne menighets tidsperiode i Dan.9,24-27?
15.) Hvilke 2 andre tolkninger har vi angående det som skal skje

innenfor rammen av Dan.9,24-27?
16.) Beskriv den første av disse tolkningene?
17.) Hvorfor kan den ikke være rett, hva som angår den siste og

70. åruken?

18.) Beskriv Antiokus den 4. Epifanes forhold til jødene?
19.) Beskriv den andre av disse tolkningene?
20.) Hvilke 5 innvendiger har vi mot denne tolkningen?
21.) Hva er erstatningsteologien?
22.) Hvem er det erstatningsteologien representerer?
23.) Hvorfor har de alle fleste teologer i Norge et misvisende

og forvirrende syn angående det profetiske ordet?
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DE 6 LØFTENE I DANIEL 9,24-27

Vi skal i det følgende gi en oversikt over de 6 frelseshistoriske
begivenhetene som er beskrevet i Daniel 9,24.

Israel, jødene og Jerusalem har fått tildelt 490 år av Gud. Denne
tiden strekker seg fra den tiden da befalingen om å gjenoppbygge
Jerusalem gikk ut (445 før Messias) og til opprettelsen av 1000
års-riket. Denne tidsperioden inndeles videre i 3 perioder:

a) De første 49 årene. I løpet av denne tiden ble Jerusalem
gjenoppbygd etter det babylonske fangenskapet.

b) De neste 434 årene. Ved slutten av disse årene ble Messias
utryddet av hedningene (romerne) og jødene, men hans død
var i overenstemmelse med Guds planer om frelse og
syndenes forlatelse for alle mennesker.

b) De siste 7 årene. Antikrist skal inngå eller fortsterke en pakt
med de politiske lederne i Israel i begynnelsen av disse 7
årene. Etter 3,5 år skal han invadere Israel, bryte pakten og
ødelegge Guds-tjenesten i templet i Jerusalem. Etter at 7 år
er gått, kommer Jesus tilbake sammen med sine engler og
de troende og ødelegger Antikrist og hans hærer ved slaget
ved Harmageddon.

Ved siden av dette skal 5 av de 6 frelseshistoriske begivenhetene,
som er beskrevet i Daniel 9,24 gå i oppfyllelse. Vi skal i det følgende
gi en oversikt over hva disse begivenhetene går ut på:

1.) For det første skal JØDENES FRAFALL FRA GUD INNE
LUKKES. Det betyr at frafallet skal tilgies, og jødene skal som et
helt folk få SYNDENES FORLATELSE. Et frafall er et fall på det
åndelige området, som ikke blir gjenopprettet.

Vi vet at jødene har mange frafall overfor Gud, men JØDENES
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VIRKELIG STORE FEILTAGELSE og FRAFALL kom som et
resultat av at de ikke ville anerkjenne Jesus fra Nasaret som sin
Messias. På grunn av dette frafallet måtte jødefolket ut i den store
diasporaen, som nå har vart i snart 2000 år. «Hvorfor vil dere la
dere slå fremdeles? Hvorfor øker dere deres frafall? Hvert hode er
sykt, og hvert hjerte er svakt.» (Es. 1,5.)

«Hvorfor er folket her i Jerusalem falt fira med et tidsalderlig
frafall (et frafall som vil vare ut tidsalderen)? De holder fast ved
sitt svik og vil ikke vende tilbake.» (Jer.8,5.)

«for mitt folk henger fast ved sitt frafall fra meg, og kaller noen
dem til det høye, er det ingen av dem som løfter sitt øye til det
høye.» (Hos. 11,7.)

Når jødene omvender seg som folk og levning i slutten av den
store trengselen, blir deres store frafall innelukket, og de kan igjen
komme inn i DE STORE PLANENE som Gud har for dem. 11000

års-riket skal de være PRESTER og KONGER for Gud i hele
verden. Dette er jødefolkets store kall og utvelgelse. «Vend tlbake,
dere frafalne barn! JEG VIL LEGE DERES FRAFALL. Se, vi
kommer til deg, for du er Herren vår Gud.» (Jer. 3,22.)

«Jeg vil lege deres frafall, jeg vil elske dem av hjertet, for min
vrede har vendt seg fra dem.» (Hos. 14,5.)

2.) For det andre skal JØDENES SYNDER BLI FORSEGLET.
Det betyr at Gud skal tilgi jødene deres synder, og at jødene på nytt
skal komme inn i de planene som Herren har for dem. Dette skal
skje på en BESTEMT DAG på slutten av den store trengselen. Da
skal de plutselig se opp på ham som de har gjennomstunget på korset
og klage sårt over ham. «Han skal IGJEN forbarme seg over oss,
han skal trede våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle
deres synder i havets dyp.» (Mika 7,19.)

«De skal søke etter Israels misgjeming- men DEN SKAL IKKE
VÆRE TIL, og etter Judas synder, men DE SKAL IKKE FINNES.
Så grenseløs stor skal Guds nåde være mot disse syndefulle nasjoner,
Israel og Juda.» (Jer.50,20.)

«Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et
land til verden på en dag (opprettelsen av staten Israel den 14. mai
1948), eller fødes (gjenfødes) et folk på en gang? For Sion har vært
i barnsnød og med det samme født sine sønner (jødenes
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omvendelse.)» (Es.66,8.)
I forbindelse med jødenes omvendelse, skal det bli en STOR

SORG i Israel. Hver slekt i Israel skal sørge for seg selv. «Men
over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde
nådens og bønnens Ånd, og de skal skue opp til meg (Gud) aleph
tavh, på ham (Yeshua) som de har gjennomstunget, og de skal sørge
over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over
ham som en klager over sin førstefødte. På den dag skal SORGEN
BLI STOR i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon
i Megiddos dal. Og landet skal sørge, hver slekt for seg, Davids
huses slekt (kongeslekten) for seg og deres kvinner for seg, Natans
huses slekt (profetslekten) for seg og deres kvinner for seg. Levis
huses slekt (prsteslekten) for seg og deres kvinner for seg, simeittens
slekt (opposisjonen i Israel) for seg og deres kvinner for seg, og
likeså alle de andre slekter, hver slekt for seg, og deres kvinner for
seg.» (Sak.12,10-14.)

Etter at jødenes omvendelse har skjedd, skal de for bestandig
være et RElTraRDIG FOLK for Herren, og de skal eie landet i
tidsalderen. «Og ditt folk- de er ALLE SAMMEN RETTFERDIGE,
og i tidsalderen (1000 års-riket) skal de eie landet, de er jo en kvist
som jeg har plantet, ET VERK AV MINE HENDER TIL MIN
ÆRE.» (Es.60,21.)

Jødenes omvendelse skal bli til en STOR VELSIGNELSE for
hele verden, «men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av
dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere (større rikdom) da
deres fylde (når jødene blir frelst i fullt tall).» (Rom. 11,12.)

3.) For det tredje skal JØDENES MISGJERNINGER BLI
DEKKET OVER. Dette skal skje i forbindelse med at folket
omvender seg til Herren og får sine synder tilgitt. Da er tiden endelig
kommet til at de ser at Jesus fra Nasaret både er Herrens lidende

tjener og jødenes Messias. Da skal jødene forstå innholdet i Esaias
53 om Jesus som Herrens lidende tjener. «Men han er såret for våre
(jødenes) overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på
ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.»
(Es.53,5.)

Når jødene oppdager at de har korfestet og forkastet herlighetens
Herre, skal de omvende seg som folk og levning, og de skal be til
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Jesus om at han må komme tilbeke til dem fra himmelen og befri
dem fra deres fiender. Han skal komme tilbake som jødenes Messias.
Jesus sa til jødene: «For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se
meg før dere sier: VELSIGNET VÆRE HAN SOM KOMMER I
HEBtRENS NAVN.» (Mat.23,39.)

4.) For det fjerde skal en TIDSALDRENES RETTFERDIGHET
BLI FØRT FRAM. Dette går på Jesu forsoning på et kors på Golgata
for snart 2000 år siden. I forbindelse med forsoningsverket vant
han en rettferdighet skal skal VARE I ALLE TIDSALDRENE.

Når jødene anerkjenner Jesus som sin Herre og Messias, får de
også del i Jesu rettferdighet eller i Jesu rettferdige gjerning. Jesus
har ikke bare gjort en rettferdig gjeming, da han sonet all verdens
synd. Hans navn skal også være VÅR RETTFERDIGHET, «se,
dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en
rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå fram med visdom
og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli
frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navn som han skal kalles med:
HERREN, VÅR RETTFERDIGHET.» (Jer. 23,5-6.)

Tenach kaller videre Jesus for GUDS RETTFERDIGHET.

Rettferdighet er både et TILBUD OM FRELSE og EN PERSON.
«Jeg lar min rettferdighet komme nær, den er ikke langt borte, og
min frelse (hebr. Yeshua) dryger ikke, jeg gir frelse (Yeshua) i Sion
og min herlighet til Israel.» (Es.46,13.)

«Så sier Herren: Akt på det som er rett, og gjør rettferdighet!
For min frelse (Yeshua) kommer snart, og snart skal min rettferdighet
åpenbares.» (Es.56,1.)

«Men søk først Guds rike og hans rettferdighet (Jesus), så skal
dere få alt dette i tilgift.» (Mat.6,33.)

Guds rettferdighet bygger på det forholdet at Messias OPPFYLTE
ALLE LOVENS KRAV på vegne av alle mennesker. En rettferdig
maims rettferdige gjeming ble til rettferdiggjørelse for alle mennesker.
«Men Jesus svarte og sa til ham (Johannes): La det nå skje! for således
sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet (oppfylle hele Guds
lov). Da lot han det skje.» (MaL3,15.)

I lovens tidsperiode måtte jødene både holde Moseloven og
komme til en personlig tro på Gud (Messias), for å få del i frelsen.

I den frie nådes tidsperiode får vi del i Guds rettferdighet ved å
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tro på Jesus som jødenes Messias og verdens frelser. I vår tidsperiode
er loven falt ut som indirekte frelsesvei. «Men nå er Guds rett

ferdighet, som profetene og loven vitner om, åpenbart UTEN
LOVEN (uten at menneskene må oppfylle loven), det vil si Guds
rettferdighet ved troen på Jesus Messias for alle og over alle som
tror.» (Rom.3,21-22.)

«Og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, som er av loven,
men den som fåes ved troen på Messias, rettferdigheten av Gud PÅ
GRUNN AV TROEN.» (Fil.3,9.)

På grunn av Jesu forsonergjerning blir han både kalt for
LÆREREN TIL RETTFERDIGEHT, RETTFERDIGHETENS SOL
og RETTFEDIGHETENS KONGE. «Og dere, Sions barn, hyd og
gled dere i Herrens deres Gud! For han gir dere læreren til rettferdig
het (Jesu første komme), og så sender han regn (Den Hellige Ånd)
ned til dere, høstregn (tidligregnet om høsten) og vårregn (senregnet
tidlig på våren), først (i den første måned).» (Joel.2,23.)

«Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol
gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og hoppe
som gjøkalver.» (Mal.4,2.)

«han som Abraham også gav tiende av alt, og som først, når
hans navn utlegges, er rettferdighetens konge, men dernest også
Salems konge, det er freds konge.» (Hebr.7,2.)

11000 års-riket skal Jerusalem bli kalt både for HERREN, VÅR
RETTFERDIGHET og RETTFERDIGHETENS STAD på grunn
av at Guds rettferdighet, som er Messias, skal bo i byen og fylle
den med rett og rettferdighet. «I de dager skal Juda bli frelst og
Jerusalem bo trygt, og dette er det navn det skal kalles med: Herren,
vår rettferdighet.» (Jer.33,16.)

«Og jeg vil atter gi deg slike dommere som i førstningen og
rådsherrer som i begynnelsen, deretter skal du kalles rettferdighetens
stad, en trofast by.» (Es. 1,26.)

«Opphøyet er Herren, for han bor i det høye, han fyller Sion
med rett og rettferdighet.» (Es.33,5.)

5.) For det femte skal SYN og PROFET BLI BESEGLET. Dette
betyr at innenfor dette tidsrommet på 490 år skal alt det bli oppfylt
som profetene har sagt om endetiden og Jesu gjenkomst. Vi vet at
det profetiske ordet og de profetiske syner også strekker seg ut over
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endetiden og Jesu gjenkomst, og dette skal i sin tur bli oppfylt i
1000 års-riket og på den nye jord.

Det er jødenes omvendelse i endetiden som UTLØSER JESU
GJENKOMST og hans dom over både jødenes og hans egne fiender.
Dette omtaler også Peter i en av sine store taler til det jødiske folket.
«Så fatt da et annet sin og OMVEND DERE, for at deres synder
må bli utslettet, så husvalelsens (vederkvegelse, kvile) tider kan
komme fra Herrens åsyn (nærvær), og han kan sende den for dere
utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da
alt det blir gjenopprettet som GUD HAR TALT OM VED SINE
HELLIGE PROFETERS MUNN fra tidsalderen av (fra den første
tidsalderen av. Gud har talt om endetidsbegivenhetene gjennom hele
frelseshistorien.)» (Ap.gj.3,19-21.)

6.) For det sjette skal ET ALLER HELLIGSTE BLI SALVET.
Dette gjelder innvielsen av det nye templet som skal være i 1000
års-riket. Dette templet er beskrevet i Esek. 40-44.1 dette templet
skal Jesus være personlig til stede i rikets tid. Han skal ha sin
KONGETRONE i dette templet. De gammel-testamentlige offer
skal føres inn igjen. De skal ha følgende funksjoner:

a) MINNEOFFER over Jesu forsonergjeming.
b) UNDERKASSTELSESOFreR under Jesu styre.
c) ERKJENNELSESOFFER over at jødene er Guds utvalgte

folk og at 1000 års-riket er en jødisk tidsperiode.
d) RENSELSESOFFER for menneskenes daglige synder. Det

er de syndene som henger fast ved menneskene. (Hebr. 12,1.)
e) GAVEOFFER til Jesus og prestene.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Når skal de 6 løftene oppfylles, som er beskrevet i Daniel
9,24?

2.) I hvilke 3 forskjellige perioder blir Daniel 9,24-27 inndelt?
3.) Hva vil det si at frafallet skal bli innelukket?
4.) Hva er jødenes største frafall?
5.) Hva vil det si at jødenes synder skal bli forseglet?
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6.) Når kommer jødene til å omvende seg?
7.) Hva vil skje i Israel i forbindelse med jødenes omvendelse?
8.) Hvorfor vil jødenes omvendelse bli til en stor rikdom for

hele verden?

9.) Hva vil det si at misgjerningene skal bli dekket over?
10.) Hva vil det si at en tidsaldrenes rettferdighet skal bli ført

fram?

11.) Hvorfor er Jesus kalt for «vår rettferdighet»?
12.) Hvorfor er Jesus kalt for «Guds rettferdighet»?
13.) Hvilket forhold er det mellom Guds rettferdighet og Mose

loven?

14.) Hvilken forskjell er det mellom lovens og den frie nådens
tidsperiode med hensyn til frelsen?

15.) Hvilke 3 forskjellige rettferdighets-titler har Jesus?
16.) Hvilke 2 rettferdighets-benevnelser skal Jerusalem ha i 1000

års-riket?

17.) Hva vil det si at syn og profet skal bli beseglet?
18.) Hva er det som utløser Jesu gjenkomst?
19.) Hva vil det si at et aller helligste skal bli salvet?
20.) Hvilke 5 forskjellige funksjoner skal ofrene ha i 1000 års-

riket?
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JØDENES MESSIAS ER ALLEREDE

KOMMET.

I følge Daniel 9,24-27 kan vi regne ut den NØYAKTIG TIDEN
for Jesu første komme og hans død. Jesus kom til FASTSATT TID.
«men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne,
født under loven, for at han skulle kjøpe dem (jødene) fri som var
under loven, for at vi (både jøder og hedninger) skulle få barnekår.»
(Gal.4,4-5.)

Selv om de forskjellige Bibel-tolkeme har kommet fram til litt
forskjellige årstall angående tidspunktet for Jesu framtreden og død, så
er det bare EN PERSON som kan oppfylle det som Daniel 9,24-27
omhandler, og det er Jesus fra Nasaret. Både de utregningene som er
gjort angående hans første komme og død, og det forholdet at Jerusalem
ble ødelagt 40 år etter Jesu himmelfart, BEVISER at dette profetiske
utsagnet angår Jesus fra Nasaret. «Og etter de 62 uker skal Messias
utryddes og intet ha, og staden (Jemsalem) og helligdommen (templet)
skal en kommende fyrstes (Antilaist) folk (romeme) ødelegge, og enden
på det er oversvømmelse,...» (Dan.9,26.)

Jeg vil i den forbindelse sitere det som Hal Linsey og C.C.Carlson
sier i sin bok: Vår døende jord, s.29: «Under det babylonske
fangenskap fikk profeten Daniel et NØYAKTIG TIDSSKJEMA og
rekkefølgen av de framtidige begivenheter i Israels folk. Daniel fikk
vite at det skulle være en bestemt årrekke mellom tidspunktet for
den proklamasjon som gav jødene tillatelse til å vende tilbake fra
fangenskapet i Babylon, og det tidspunktet da Messias ville komme.

Denne frihetserklæring finner vi omtalt i Nehemias 2, 1-10.
Dessuten har arkeologene funnet tydelige bevis på denne
proklamasjonen i de gamle persiske statsarkiver.

Fra det tidspunktet da tillatelsen ble gitt til å vende hjem og
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gjenoppbygge Jerusalem og templet inntil Messias skulle trede fram,
skulle det gå 483 år (69 åruker).

Daniel fikk ikke bare det nøyaktige årstall, men også rekkefølgen
av noen store historiske hendelser som er uomtvistelige.

For det første var det proklamasjonen om at jødene måtte vende
hjem for å gjenoppbygge templet. Deretter skulle Messias trede fram
som fyrste.

Deretter skulle Messias «bortryddes», hvilket betyr at han skulle
bli slått i hjel.

Etter at Messias var drept, skulle en hær trenge inn og ødelegge
byen og templet, som var blitt gjenoppbygd av jøder som vendte
hjem fra Babylon.

Daniels profeti viser klart at hvem Messias enn var, skulle han
framstå FØR JERUSALEM og DETS TEMPEL BLE ØDELAGT
I ÅR 70 av Titus fra Roma.

DET ER KUN EN PERSON SOM KAN KOMME PÅ TALE SOM
MESSIAS FØR ÅR 70 E. KR, og DET ER TØMMERMANNEN FRA
NASARET, JESUS MESSIAS.»

Rabbinerne hadde også regnet ut tidspunktet for Messias
framtreden. De hadde bl.a. brukt det som står i Daniels profeti om
de 70 årukene til dette. Elia-skolen hadde et tidskjema på 6000 år
for de skjellige tidsperiodene og verdens varighet.

a) De første 2000 årene skulle det være kaos. Dette angår tiden
fra verdens skapelse og til Abraham. Grunnen til at de
beskrev denne tiden som kaos, var det forholdet at på den
tiden hadde ikke Gud tatt seg ut sitt eget folk, jødene, og
gitt dem sine bud og lover.

b) De neste 2000 år skulle være lovens tid. Dette er tiden fra
Abraham og inntil Messias første komme.

c) De neste 2000 årene ble kalt for Messias dager. Messias
skulle komme etter de første 4000 år og styre verden ut i
fra Jerusalem og Israel.

Dette tidsskjemaet er rett. Jødenes Messias kom etter at verden
hadde bestått i 4000 år, og han kunne ha opprettet riket for Israel
allerede på dette tidspunktet, men det var avhengig av at jødene
ville anerkjenne ham som sin frelser og Messias.

Vi lever altså i dag i MESSIAS DAGER, men hans styre er
ikke synlig i dag. Han styrer verden ut ifra sin himmelske helligdom.
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Etter at de 2000 årene har gått, vil han komme tilbake og
opprette riket for Israel, som han skal styre i 1000 år. 1000 års-
riket blir betraktet som «den konmiende tidsalderen», for den
innledes med en dom og en OPPSTANDELSE for dem som skal
få delta i riket. Dette gjelder ikke bare martyrene fra trengselstiden,
men det gjelder alle troende mennesker til alle tider. De skal stå
opp i den FØRSTE OPPSTANDELSEN, som også blir kalt for DE
RETTFERDIGES OPPSTANDELSE og få del i riket for Israel.
«Og AV DE MANGE som sover i jordens muld (dette angår
legemet), skal vokne opp, somme til tidsalderlig liv (de skal få del
i den kommende tidsalderen) og somme til skam og tidsalderlig
avsky (de skal ikke få del i den kommende tidsalderen). (Det er
1000 år mellom disse to oppstandelsene. Det får vi først greie på i
Åpenbaringen 20, 4-6.)

«men de som aktes verdige til å fa del i HIN TIDSALDEREN
og i OPPSTANDELSEN FRA DE DØDE, de hverken tar til ekte
eller gis til ekte.» (Luk.20,35.)

«Undre dere ikke dere over dette! For den time kommer, da alle
de som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå ut, de som
har gjort godt til LIVETS OPPSTANDELSE, de som har gjort ondt,
til DOMMENS OPPSTANDELSE.» (Joh.5,28-29.)

«Og jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem
makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget
for Jesu vitnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde
tilbedt dyret (Antikrist) eller dets bilde, og som ikke hadde tatt
merket på sin panne og på sin hånd, og de ble levende og regjerte
med Kristus i 1000 år. Men DE ANDRE DØDE BLE IKKE
LEVENDE IGJEN FØR DE 1000 ÅR VAR TIL ENDE. Dette er
den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den
første oppstandelse, over dem har den annen død (ildsjøen) ikke
makt, men de skal være Guds og Messias prester og regjere med
ham i 1000 år.» (Åp.20,4-6.)

På bakgrunn av Daniels profetiske utsagn og på bakgrunn av
det tidsskjemaet som rabbineme hadde utarbeidet for tidsperiodene,
verdens varighet og Messias komme, har Rabbi Rasji sagt følgende
om dette: «I følge dette skulle Messias ha kommet etter de 2000 år
av lovens tid, den ødelagte kongen (Messias ben Josef) skulle ha
blitt tilintetgjort og Israels slaveri skulle ha blitt opphørt.»
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Den mest berømte av alle rabbineme. Rabbi Moses ben Maimon
har sagt følgende om tidspunktet for Messias komme: «Men
DANIEL HAR FORKLART OSS KUNNSKAPEN OM DEN
SISTE TIDEN. Men ettersom disse ting er skjult, har våre lærde-
velsignet være deres minne-hindret at tiden for Messias komme ble
regnet ut. De ville nemlig ikke at det enkle folket skulle fare vill, når
de så at ENDETIDEN VAR KOMMET UTEN AT MESSIAS VAR
DER. Derfor har våre lærde- velsignet være deres minne- sagt:
Forbannet være den som regner ut endetiden..., men vi KAN IKKE
HEVDE AT DANIEL HAR TATT FEIL I SINE UTREGNINGER.»
(Igæræt Teman, s.24.)

Rabbi Juda har uttalt følgende om Daniels profeti om Messias
framtreden: «DISSE TIDENE HAR ALT OPPHØRT FOR LENGE
SIDEN.» (Sanhedrin 96.)

I Sanhedrin 97 b står det følgende om Messias komme:
«ENDETIDEN ER ALT FORBI.» Med endetiden mente rabbineme
tiden for Messias konune.

Det forholdet at Messias allerede er kommet, kommer også til
uttrykk i bønna «Makzorim», som blir bedt i forbindelse med den store
forsoningsdagen: «Messias, vår rettferdighet, har VENDT SEG BORT
FRA OSS, vi er atspredt, og HAN LAR SEG IKKE FINNE, hvem
skulle kunne rettferdiggjøre oss? Våre synders og misgjerningers åk er
en byrde for oss, men han er såret for våre overtredelser, han bærer
lidelsen for våre synder på sine skuldre, så vi kan finne forlatelse for
våre synder, ved hans sår har vi fått legedom. Det er tid til å skape en
ny skapning for evig, hent ham jfra kretsen (jordens krets), bring ham
tilbake fra Seir (Roma), for at vi kan få høre ham fia Libanons (templets)
berg, FOR ANNEN GANG GJENNOM JINNON (som er et navn på
Messias). HAN ER VÅR GUD. Han er vår Fader. Han er vår helser,
og han skal UTFRI OSS og FRELSE OSS FOR ANNEN GANG.
Han skal LYSE UT SE^ NÅDE FOR ANNEN GANG i alles påsyn og
si: JEG SKAL FRELSE DERE VED ENDEN (Jesu gjenkomst)
LIKESOM I BEGYNNELSEN (Jesu første komme), FOR Å VÆRE
GUD FOR DERE.»

I følge 1. Mos.49,10 skulle hverken kongespiret eller hersker-
staven vike fra Juda inntil Messias var kommet. «Deke skal kongespir
vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil Fredsfyrsten
kommer og folkene blir ham lydige (Dette skal skje i 1000 års-riket.)»
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Dette betyr at Juda stamme skulle bevare sin herskerstilling i
Israel inntil at Messias var kommet. Etter at han var kommet, skulle
denne stammen miste sin makt og selvstendighet.

Da Sanhedrin mistet retten til å dømme et menneske til døden i
året 7 etter Messias, uttalte Rabbi Rakomon: «Da Sanhedrins med
lemmer merket at de var fratatt retten (av romerne) til å råde over
liv og død, ble de grepet av en allmenn bestyrtelse. De dekket sine
hoder med aske og sin kropp med sekkestoff og ropte; Ve oss,
JUDAS SPIR ER TATT BORT FRA OSS, og MESSIAS ER ENNÅ
IKKE KOMMET.»

JESUS KUNNE DERMED IKKE HA KOMMET ETTER ÅR
TETTER MESSIAS.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor om Messias første komme,
visste også rabbineme at Messias skulle komme MENS DET ANDRE
TEMPLET ENNÅ STOD. Det ble ødelagt i år 70 etter Messias. «Og
med hast skal han komme til sitt tempel (Jesu første komme). Herren
som dere søker, paktens engel, som dere stunder etter.» (Mal.3,1.)

Vi skal ta med ENDA ET BEVIS på at Messias første komme
måtte skje, før templet ble ødelagt. Vi vet at den pengesummen
som Messias skulle forrådes med, skulle være 30 sølvpenninger.
Disse pengene skulle bh kastet inn i templet. Det måtte skje mens
templet ennå stod. «Da sa Herren til meg: Kast den bort til potte
makeren, den herlige pris som jeg (Messias) er aktet verd av dem.
Og jeg tok de 30 sølvpenninger og KASTET DEM I HERRENS
HUS til pottemakeren. (Sak. 11,13.)

Av det som vi har skrevet ovenfor, ser vi at rabbineme kunne
regne ut tiden for Messias første komme på flere forskjelhge måter
og ut ifra forskjellige utsagn i Tenach.

Rabbineme gav også uttrykk for at Messias allerede var kommet,
men i og med at de aller fleste av dem ikke ville anerkjeime Jesus
fra Nasaret som jødenes Messias, så de bort ifra at han kunne være
deres frelser og Messias, men det skal komme en tid, da jødene
skal erkjenne SIN STOBtE FEILTAGELSE med hensyn til Jesus
fra Nasaret. Vi ser fram til at denne tiden skal komme, for det skal
bli en velsignelse og en fredstid for hele verden når jødene kommer
i rett forhold og stilling til sin Messias.
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan viser Daniel 9,24-27 at den fyrsten som skal stå
fram, må være Jesus fra Nasaret?

2.) Hva skjedde med templet 40 år etter Jesu død og
oppstandelse?

3.) Hvordan delte rabbinerne av Elia-skolen inn tidsperiodene
og verdens varighet?

4.) Hvorfor kalt de de første 2000 årene for en tid med kaos?
5.) Hva kalte de de neste 2000 årene?
6.) Hva kalte de de siste 2000 årene?
7.) Hvorfor kan vi si at den perioden som de kalte for «Messias

dager», er den tiden vi lever i i dag?
8.) Hva vil skje etter denne siste perioden?
9.) Hvorfor er det riktig å betrakte 1000 års-riket som den

«kommende tidsalderen»?

10.) Hvilke 2 begivenheter vil skje før opprettelsen av 1000 års-
riket?

11.) Hvilke 2 forskjellige oppstandelser er det?
12.) Hva kaller vi disse?
13.) Hvor lang tid er det mellom dem?
14.) Hva sa Rabbi Rasji om Messias komme?
15.) Hva sa Rabbi Moses ben Maimon om Daniels profeti og

endetiden?

16.) Hva sa Rabbi Juda om Messias komme?
17.) Hva står det i Sanhedrin 97 b om endetiden?
18.) Hva sier bønnen «Makzorim» om Messias komme?
19.) Hva sier 1. Mos. 49,10 om forholdet mellom Judas

herskerstilling og Messias komme?
20.) Når mistet Sanhedrin retten til å dømme et menneske til

døden?

21.) Hva sa Rabbi Rakomon i den forbindelsen?
22.) Hvordan kan vi se av Malakias 3,1 og Sakarias. 11,13 at

Messias måtte komme før templet ble ødelagt?
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BADE JESU HIMMELFART OG

GJENKOMST ER BESKREVET I

TENACH.

Yl skal i det følgende gjenta en del Bibel-ord fra Tenach som
omhandler Jesu himmelfart og gjenkomst. Dersom jødenes religiøse
ledere og det jødiske folket hadde kjent til de Bibel-versene, som
omhandler dette, og forstått dem rett, så hadde de forstått at Messias
skulle ha TO PERIODER I ISRAEL. Disse to periodene skulle være
atskilt ved at Messias for tilbake til himmelen etter sin første periode,
for deretter på et senere tidspunkt å komme tilbake igjen.

Grunnen til at Messias måtte trekke seg tilbake til himmelen,
var det forholdet at det jødiske folket ikke ville anerkjenne ham
som sin Messias.

Jødene sier at Jesus fra Nasaret ikke kunne være jødenes Messias
av den grunn at han ikke befridde Israel fra det romerske åket og
opprettet sitt fredsrike ved sitt første komme. Dette er en GAL
VURDERING. Jesus kunne ikke opprette fredsriket fordi han ikke
hadde en ÅNDELIG BASIS for dette i det jødiske folket. Etableringen
av riket for Israel består ikke i å tvinge jødene til å godta Jesus fra
Nasaret som deres Messias, men det består i at jødene godvillig
underkaster seg Jesus og anerkjenner ham som deres Messias.

Allerede kong Salomo kjente til Messias som Guds Sønn og
beskrev både Jesu himmelfart og hans gjenkomst. «Hvem for opp
til himmelen (Jesu himmelfart) og hvem for ned (Jesu gjenkomst).
Hvem samlet været i sine never? Hvem beindt vannet i et klede?
Hvem satte alle jordens grenser? Hva er hans navn, og hva er HANS
SØNNS NAVN? DU VET DET JO.» (Sal.Ords.30,4.)

«Gud for opp under jubelrop. Herren under basuners lyd (Jesu
himmelfart.)» (Salm.47,6.)
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«Du for opp I DET HØYE, bortførte fanger (Jesus tok med seg
de frelste fra dødsriket til paradiset), tok gaver blant menneskene,
også blant de gjenstridige, for å bo der. Herre Gud!» (Salm.68,19.)

«For Herrens åsyn, for han kommer (Jesu første komme), han
kommer for å dømme jorden (Jesu gjenkomst): Han skal dømme
jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet.» (Salm.96,13.)

«For Herrens åsyn, for han kommer (Jesu første komme), han
kommer for å dømme jorden (Jesu gjenkomst): Han skal dømme
jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet.» (Salm.96,13.)

«Herren (Gud) sa til min herre (Messias): SETT DEG VED
MIN HØYRE HÅND (Dette skjedde etter at forsoningen var
fullført), til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!»
(Salm.110,1.)

«Og derfor venter Herren med å være nådig, og derfor holder
han seg LANGT BORTE I DET HØYE MED SIN BARM
HJERTIGHET mot dere, for Herren er en dommens Gud, SALIGE
ER ALLE DE SOM VENTER PÅ HAM (Jesu gjenkomst).»
(Es.30,18.)

«HVORFOR VAR DET INGEN TIL STEDE DA JEG KOM
(Jesu første komme)? HVORFOR VAR DET INGEN SOM
SVARTE, DA JEG ROPTE? Er min hånd for kort til å forløse,
eller er det ingen kraft hos meg til å frelse? Se, ved min trussel
tørker jeg ut havet, gjør jeg elver til en ørken, så fiskene i dem
stinker, fordi der intet vann er, og dør av tørst.» (Salm.50,2.)

«Se, min tjener (Messias) skal gå fram med visdom, han skal
bli oppløftet (på korset) og OPPHØYET og VÆRE MEGET HØY
(Jesu himmelfart).» (Es.52,13.)

«JEG VIL GÅ MIN VEI, JEG VIL VENDE TILBAKE UL MUT
STED (HIMMELEN), inntil de (jødene) erlgenner seg skyldige og søker
mitt åsyn (Messias), i sin trengsel (den store trengselen) skal de lete
etter meg. KOM (sier de), LA OSS VENDE OM TIL HERREN!, for
det er han som har sønderrevet (på grunn av jødenes synder), men han
vil også lege oss, han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil GJØRE
OSS (JØDENE) LEVENDE ETTER 2 DAGER (etter at det er gått
2000 år), PÅ DEN TREDJE DAG (J. 1000 ÅRS-RIKET) VIL HAN
OPPREISE OSS, og vi skal leve for hans åsyn. Så la oss lære Herren
å kjenne, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans oppgang
(Jesu gjenkomst) er så viss som morgenrøden, han kommer til oss
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SOM REGNET (Han sender Den Hellige Ånd), som et vårregn som
væter jorden (landet).» (Hos.5,15-6,3.)

I dette profetiske utsagnet er både en del meget viktige
frelseshistoriske begivenheter og det tidsmessige forholdet mellom
dem beskrevet.

a) Jesus skal vende tilbake til himmelen, etter at han har vært
på jorden.

b) Han skal være i himmelen inntil at jødene har erklært sin
skyld og feiltagelse med hensyn til Messias.

c) I den store trengselen, som skal komme over jorden, skal
jødene på nytt søke etter Messias. Denne perioden er også
kalt for «Jakobs trengsel».

d) I den store trengselen ser jødene sammenhengen mellom deres
forkastelse av Jesus fra Nasaret og det forholdet at de ikke har
fått tak i de store velsignelsene som Gud har lovet dem.

e) Jødene vil erkjenner at Gud har straffet dem fordi de
forkastet Jesus fra Nasaret ved hans første komme.

f) Jesus vil komme tilbake og frelse jødene etter at det har
gått 2000 år.

g) På den tredje dagen, som betegner 1000 års-riket, vil han
oppreise jødene, slik at de kan utføre det store oppdraget
som de har fått av Herren. I 1000 års-riket skal de være

konger og prester på jorden.
h) 11000 års-riket vil Gud utgyde sin Ånd over hele jødefolket

og alle folk i verden. «Og deretter (etter at læreren til rett
ferdighet) er kommet, skal de skje at jeg vil utgyde min
Ånd over alt kjød (alle mennesker), og deres sønner og deres
døtre skal tale profetiske ord, deres oldinger skal ha
drømmer, deres unge menn skal se syner, ja, endog over
trælene og over trælkvinnene vil jeg i de dager utgyde min
Ånd.» (Joel.3,1-2.)

Den Ånds-utgydelsen som begynte i Israel ved Jesu første
konune, skal FORSTERKES i forbindelse med hans gjenkomst.
Det er først i 1000 års-riket at dette profetiske utsagnet skal FULL
BYRDES HELT UT.

Det som utløser Jesu gjenkomst til Israel, er JØDENES
OMVENDELSE på slutten av den store trengselen. Når jødene
omvender seg til Herren, kommer han tilbake og overvinner
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Antikrist og jødenes fiender. «NÅ VIL JEG STÅ OPP, sier Herren,
NÅ VIL JEG REISE MEG (fra Guds trone i himmelen), NÅ VIL
JEG IKKE LENGER BLI SITTENDE. Dere skal være svangre med
halm, deres fnysen er en ild som skal fortære dere. Og folkeslag
skal bli brent til kalk (i forbindelse med Guds dom), de skal bli lik
avskåme tornekvister som oppbrennes med ild.» (Es.33,10-12.)

«Hør» Dine vektere oppløfter sin røst, de jubler alle sammen,
for like for sine øyne ser de HERREN VENDE TILBAKE TIL
SION. Bryt ut og juble alle sammen, dere Jerusalems ruiner! For
Herren trøster sitt folk, han gjenløser Jerusalem. Herren avdekker
sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle jordens ender får se
vår Guds frelse (hebr.Yeshua).» (Es.51,8-10.)

«Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som
LIGNET EN MENNESKESØNN, KOM MED HIMMELENS
SKYER (Jesu gjenkomst), han gikk bort til Den gamle av dager
(Gud) og ble ført fram for ham (for å få kongemakten).» (Dan.7,13.)

«Så sier Herren: JEG VIL VENDE TILBAKE TIL SION og vil
bo i Jerusalem, og Jerusalem skal kalles DEN TROFASTE STAD,
og Herrens, hærskarenes Guds berg, det hellige berg.» (Sak.8,3.)

«For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som
han før har stridt på kampens dag. På den dag skal hans føtter stå
på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget
skal revne tvert over mot øst og vest, så der blir en stor dal, i det
den ene halvdel av flellet viker mot nord, og den andre halvdel mot
syd.» (Sak. 14,3-4.)

Det er to faser i Jesu gjenkomst:
a) Først kommer Jesus og henter den kristen menighet. Dette

skjer før trengselstiden på 7 år, som skal komme over verden.
HELE TRENGSELSTIDEN REPRESENTERER GUDS
VREDE. Det kristne legemet har ingen ting med Guds vrede
å gjøre. Vi skal bli FRELST FRA VREDEN. Vi skal ikke
vente på Antikrist, men vi skal vente på Messias- han som
frir oss fra den kommende vrede. Dette er den kristne

menighets SALIGE HÅP. «og vente på hans Sønn fra
himmelen, som han oppvakte fra de døde, Jesus, som FRIR
OSS FRA DEN KOMMENDE VREDE.» (l.Tess. 1,10.)
«mens vi venter på det SALIGE HÅP og ÅPENBAR-
ELSEN AV den store Guds og vår frelser Jesu Messias
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herlighet.» (Titus 2,13.) (Se kapitlet: Den kristne menighet
skal ikke inn i trengselstiden, som er Guds vrede.)

b) Når de 7 årene av trengselstiden er gått, kommer Jesus helt
ned på jorden og kjemper mot Israels fiender ved Harma-
geddon. «Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på
himmelen, og da skal alle jordens (landets) slekter jamre
seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens
skyer med kraft og megen herlighet.» (Mat.24,30.) (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3.)

Etter den tid skal Jesus dønune de mennesker som har overlevd
trengselstiden (Mat.25,31-46), og vi vil få en oppstandelse av både
MARTYRENE fra trengselstiden og DE ØVRIGE TROENDE
DØDE. Sanunen med Jesus og den kristne menighet skal disse være
med på å styre (dømme) verden i 1000 års-riket.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor kunne ikke Jesus opprette riket for Israel ved sitt
første komme?

2.) Hva er «Jakobs trengsel»?
3.) Hvilke Bibel-steder i Tenach beskriver Jesu gjenkomst?
4.) Gi en oversikt over innholdet i Hoseas 5,15-6,3.
5.) Hvilke 2 faser er det i Ånds-ytgydelsen over jødefolket?
6.) Hvilken stor frelseshistorisk begivenhet er det som utløser

Jesu gjenkomst?
7.) Hvilke 2 faser er det i Jesu komme?
8.) Hvilke 2 store frelseshistoriske begivenheter skal skje etter

Jesu gjenkomst?
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DET UGGER FORTSATT ET ANDEUG

DEKKE OVER STORE DELER AV

JØDEFOLKET.

Hovedgrunnen til at de jødiske religiøse lederne og folket ikke
forstod at Jesus fra Nasaret var deres lenge etterventede Messias,
begrunner seg i det forholdet at det lå et ÅNDELIG DEKKE over
lederne og store deler av folket.

Hva som angår forståelse for og innsikt i Guds planer, så gjelder
den åndelige regelen at når menneskene vender seg bort ifra Gud,
hans ord og hans planer, da vender også Gud seg etter hvert bort fra
dem. Etter som tiden går, legger han et åndelig dekke over folket,
slik at menneskene ikke kan se hva som er Guds planer og vilje.
Etter som forherdelsen øker på, vil menneskene til slutt tro på
løgnen. Dette kommer tydelig fram i de mange falske religionene,
i synkretismen i de såkalte kristne kirker og i de hedenske religiøse
og filosfiske systemene som vi har.

Nå i endetiden vil forvirringen på det religiøse området bli
sterkere. Etter at den kristne menighet er tatt hjem til himmelen,
kan den ikke mer holde igjen for Antikrist og de onde åndene. Den
kristne menighets bortrykkelse ÅPNER VEIEN FOR ANTIKRISTS
FRAMTREDEN og STYRE. «Og hans (Antikrists) komme skjer,
etter Satans kraftige virksomhet, med ALL LØGNENS MAKT og
TEGN og UNDER og med ALL URETTFERDIGHETENS
FORFØRELSE, FORDI DE (verdensmenneskene) IKKE TOK
IMOT KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN, så de kunne bli frelst.
Og DERFOR SENDER GUD DEM KRAFTIG VILLFARELSE,
SÅ DE TROR LØGNEN, for at alle de skal bli dømt (de dømmer
seg selv ved sin villfarelse) som ikke har trodd sannheten, men har

— 395 —



hatt VELBEHAG I URETTFERDIGHETEN.» (2.Tess. 2,9-12.)
Dette åndelige dekket, som er lagt over jødefolket, blir først

tatt bort, når folket omvender seg og ber Gud om forlik og syndenes
forlatelse. Gud er IKKE SEN MED Å TILGI SYNDER og opprette
det som har gått galt, for han vil at ALLE SKAL BLI FRELST og
få del i hans frelse og framtidige rike.

Heinrich Heine sa om Guds tilgivende nåde: «Jeg vet at Gud
vil tilgi meg, for det er hans profesjon.» Her må vi naturligvis
tilføye: Gud vil tilgi oss våre synder, dersom vi kommer til en
personlig tro på Jesus. Det er bare gjennom troen på Jesus at vi kan
få syndenes forlatelse.

Det åndelige dekket som ligger over jødefolket, oppheves først NÅR
DE SER og ANERKJENNER JESUS FRA NASARET SOM SIN
FRELSER og MESSIAS. «Men deres sinn (dette angår de fleste jøder)
er blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekke liggende
når de leser den første pakt (Moseloven), uten at det blir åpenbart (for
dem) at det (dekket) OPPHEVES I KRISTUS (i troen på Messias).
Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når de leser Moses
(og de andre Skriftene i Tenach), men når det (hjertet) omvender seg
til Herren, blir dekket tatt bort.» (2. Kor.3,14-16.)

Dette dekket som lå over jødefolket, var IKKE NOE NYTT
DEKKE, som først kom ved at de forkastet Jesus fra Nasaret som
deres Messias. Det var et GAMMELT DEKKE, men det ble
FORSTERKET ved jødenes forkastelse av Jesus.

På grunn av at jødene som folk og nasjon ikke ville ta imot
Jesus, så måtte Gud straffe dem på 2 områder:

a) Dette gjalt for det første det ÅNDELIGE OMRÅDET. Gud
sendte et FORSTERKET ÅNDELIG DEKKE over folket.
Dette førte til at den åndelige avstanden mellom Gud og
det jødiske folket ble større. Jesus gav uttrykk for dette i
følgende utsagn: «Når den urene ånd er faret ut av et
menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, men
finner den ikke. Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt
hus (det jødiske huset), som jeg for ut av. Så går den bort
og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de går
inn og bor der. og det siste blir verre med det menneske enn
det første. SÅLEDES SKAL DET OGSÅ GÅ DENNE
ONDE GENERASJON.» (Mat.12,45.)
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b) Dette gjalt for det andre på det NASJONALE OMRÅDET.
Gud straffet folket og sendte store deler av folket ut i den
store landflyktigheten, som har vart i snart 2000 år. «og de
(jødene) skal falle for sverds egg og føres fangne til ALLE
FOLKESLAG, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av
hedninger (det gjør byen fortsatt), INNTIL HEDNINGENES
TIDER ER TIL ENDE (Hedningenes tider er ennå ikke
avsluttet.)» (Luk.21,24.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
1. Kapittel: Israels misgjemingsår og hedningenes tider.)

Allerede Moses beskrev denne DOBBELTE STRAFFEN som

Gud måtte legge over jødefolket på grunn av at de ikke ville
anerkjenne Jesus som deres Messias. «Herren skal sprede deg blant
alle folkene fra jordens ene ende til den andre (nasjonal straff), og
der skal du dyrke andre guder (åndelig straff), som hverken du eller
dine fedre har kjent, stokk og stein.» (5.Mos.28,64.)

Erich Sauer har uttalt følgende om Guds straff over jødefolket i
forbindelse med at folket forkastet Jesus fra Nasaret, i det han
sammenlignet denne med den straffen jødefolket fikk i forbindelsen
med bortføringen Babylon i år 587 før Messias. «Israel må jo
forstumme, når en spør det i dag: Si meg. Hvordan kan det ha seg at
den Evige sendte fedrene ut av landet til Babel til bare 70 års fangenskap
på grunn av all den vederstyggelighet og avgudsdyrkelse de hadde
fomrsenset det hellige land med i århundreder, mens Israel nå allerede
i over 1800 år har vært spredt blant alle folk, og Jerusalem, den store
konges stad, er nedtrådt av hedninger til denne dag? Hva er det for en
stor og forferdelig blodskyld, som fremdeles holder dem langt borte
fra de fredelig boliger i fedrenes land? Men Israel vil ikke vite det. Og
DOG ER NETTOPP DERES STORE FEILTAGELSE NÅR DET
GJELDER MESSIAS, ÅRSAKEN TEL DERES ULYKKE.

Den jødiske sjels HAT TIL KORSET har ̂ ort dem til en
smertende brodd i verden. Stadig står det jødiske folk under
«KORSFLUKTENS FORBANNELSE». Jødenes stadige rastløshet
og fredløshet skyldes at han aldri i sitt indre er blitt ferdig med
JESU SKIKKELSE. Flukten fra korset har gjort ham til en hjemløs
flyktning i verden. Opprøret mot korset har latt ham bli til en anfører
i alt opprør på jorden mot Gud.

Men også her er det jødiske folks videre bestående en av
HISTORIENS GÅTER. De lover som behersker andre folks liv, lar
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seg til dels forklare historisk-filosofisk. Men Israels utvikling spotter
all forklaring. For Israel er tross alt Jahvehs folk, og Herren, dets
Gud, er en Gud som skjuler seg.»

Til tross for at jødene kunne regne ut tiden for Messias første
komme, greide de ikke på grunn av det åndelige dekket, som lå over
dem, å se at Jesus fra Nasaret var deres Messias. Dette er også foratsagt
i Tenach. «Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende og hvem vil
gå for oss (Den treenige Gud): Da sa jeg (Messias): Se, her er jeg, send
meg! Og han sa: Gå avsted og si til dette folk: Hør og hør, men forstå
ikke, og se og se, men skjønn ikke! Gjør dette folks hjerte sløvt og gjør
dets ører tunghørte og klin dets øyne til, for at det IKKE SkÆ SB
MED SINE ØYNE og IKKE HØRE MED SINE ØRER, og dets hjerte
ikke forstå og omvende seg, så det blir lægt.» (Es.6,8-10.)

Det er ikke bare over jødefolket at det ligger et åndelig dekke. Dette
gjelder også ALLE VERDENS FOLK og NASJONER. Nå i endetiden
blir dekket enda større. 11000 års-riket skal Herren ta bort dette dekket.
«Og han skal på dette ̂ ell (Sion) tilintetgjøre det slør som omslører
alle folkene, og det dekke som deldcer alle hedningefolkene.» (Es.25,7.)

«Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over deg
(Israel) skal HERREN OPPGÅ, og over deg skal HANS HER
LIGHET ÅPENBARE SEG.» (Es.60,2.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er hovedgrunnen til at jødene ikke forstod at Jesus var
deres Messias?

2.) Hva skjer med et menneske som ikke vil ta imot Guds kall
til frelse?

3.) Hva er det som holder igjen, slik at Antikrist ikke kan
åpenbare seg?

4.) På hvilken måte vil frafallet og forvirringen på det åndelige
området bli stor i endetiden?

5.) Hva står det i 2. Tess.2,9-12 om frafallet i endetiden?
6.) Hva sa Heinrich Heine om Guds tilgivende nåde?
7.) Når blir det åndelige dekket tatt bort fra jødefolket?
8.) Hva skjedde med det åndelige dekket, da jødene ikke ville

anerkjenne Jesus som deres Messias?
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9.) På hvilke 2 områder måtte Gud straffe jødefolket?
10.) Hva sa Moses om denne straffen?
11.) Hva har Erich Sauer uttalt om Guds straff over jødefolket?
12.) Når skal de åndelige dekket taes bort fra hedningene?
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DE FORSKJELUGE JØDISKE

VURDERINGENE AV MESSIAS

FØRSTE KOMME.

Det ligger et åndelig dekke over alle mennesker, som ikke vil
anerkjenne Jesus fra Nasaret som sin frelser og jødenes Messias.
Dette gjelder også de vurderinger som det har vært gjort opp i
gjennom historien angående: Hvilken person Messias kan være, om
han allerede er kommet, eller om vi kan vente at Messias vil komme
en gang i framtiden.

Rabbinernes store dilemma har bestandig vært det forholdet at
TIDEN FOR MESSIAS KOMME ALLEREDE HAR VÆRT, men
at Messias ikke har åpenbart seg for det jødiske folket, slik at de
kunne se ham og anerkjenne ham som sin Messias. Rabbinerne og
de religiøse lederne i Israel har forsøkt å løse dette problemet på
følgende måter:

1.) Rabbi Hillel mente at kong ESEKIAS VAR MESSIAS. Dette
kommer til uttrykk i Sanhedrin 99 a, hvor det står: «Israel kan ikke
vente Messias lenger, for de har allerede gledd seg over ham i kong
Esekias dager.»

Hillel bygget sin antagelse på det som står i Esaias 7,14-16.
«Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir frukt
sommelig og føder en sønn (Messias), og hun gir ham navnet
Immanuel (Gud med oss). Fløte og honning skal han (Esekias) ete
ved den tid han skjønner å forkaste det onde og velge det gode, for
før gutten skjønner å forkaste det onde og velge det gode, skal det
land hvis to konger du (kong Akas) gruer for, ligge øde.»

Rabbi Hillel har her blandet sammen to profetiske utsagn. Det
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første går på Messias komme, mens det andre går på Esekias
barndom.

Ingen av Hillels kolleger var enige med ham, og en av dem
uttalte: «Må Gud tilgi Hillel, siden han motsier Guds profet Sakarias
(som levde flere århundreder etter Esekias) som sa:» Fryd deg
storlig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge
konuner til deg, rettferdig er han og full av frelse, fattig og ridende
på et asen, på aseninnens unge fole.»(Sak.9,9.)

Dette siste betyr at profeten Sakarias mente, at Messias ennå
var en FRAMTIDIG PERSON på hans tid.

2.) Rabbi Shemuel bar Nehmani mente at MESSIAS BLE
FØDT PÅ DEN DAGEN DA DET ANDRE TEMPLET BLE ØDE
LAGT. Dette kommer til uttrykk i Bereshit Rabbati 133, hvor det
står: «På den dagen da templet ble ødelagt, led Israel mye på grunn
av sine synder... Og hvorfra kan vi vite at Messias ble født på den
dagen? For det er skrevet: «Før hun var i bamsnød, ha hun født
(Messias).»

Rabbi Shemuel ben Nehmani refererte her til Esaias 66,6-7, hvor
det står: «Hør» Bulder fa byen! En røst fra templet. Herrens røst,
han som gjengjelder sine fiender det de har gjort. Før hun
(Jerusalem) var i bamsnød, før veene kom over henne, har hun født
et guttebam (Messias) til verden.»

Rabbi Shemuel ben Nehmani har rett i at v.7 angår Messias
fødsel, men han har ikke rett i at v.6 angår det andre templets
ødeleggelse av romerne. V.6 angår Jesu gjenkomst og hans hevn
over sine fiender.

3.) MESS AIS ER ALLEREDE KOMMET og HAN SITTER I
DAG I PARADIS-PORTEN I ROMA og hjelper de syke og de
fattige og forbinder sine egne sår. Han vil komme tilbake når jødene
vil høre på hans røst. I den babylonske Talmud, Sanhedrin 98 a,
står det følgende om dette: «Rabbi Joshua ben Levi fant en dag
profeten Elias stående ved inngangen til sin grotte. Han spurte da
profeten: «Når kommer Messias»? Elias svarte: «Du kan jo spørre
ham selv!» Deretter sa rabbi Joshua: «Hvor er han da?» Ved Romas

port.» «Og hvordan skal jeg finne ham?» «Han sitter blant de sjuke
og forbinder sine såre lemmer.»
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Da begav Joshua seg til Messias og hilste ham med ordene:
«Fred være med deg, min Herre og mester.» Deretter sa Messias:
«Fred være med deg, Levis sønn.» Rabbi Joshua spurte: «NÅR,
HERRE, VIL DU ÅPENBARE DEG?» Den andre svarte: «I DAG.»

Da reiste rabbi Joshua tilbake til Elias, som spurte ham: «Nå,
hva sa han?» «Han løy for meg, for han sa at han skulle komme i
dag.» Profeten svarte ham: «Dermed ville han si til deg: I DAG
OM DERE VILLE HØRE HANS RØST.»

Det står videre i Sanhedrin 98 a:... Rabbi Joshua, Levis sønn, så
Elias stå ved inngangen til Rabbi Simeon Johains grotte, og sa til
ham (til Elias, som kjenner Messias hemmelighet): Får jeg komme
inn i den konunende verden? Elias svarte: Dersom denne Herren
tillater det. Rabbi Joshua, Levis sønn sa: «Jeg ser to og hører en
tredje røst (Den treenige Gud).» Han spurte også: «Når skal Messias
komme?» Elias svarte: «Gå og spør ham selv!» Da svarte Rabbi
Joshua: «Hvor har han sitt sete?» «Ved Romas port» «Og hvorledes
skal jeg kjenne ham?» « Han sitter hos de syke og fattige...» (Bibel-
fortolkeren Rasji har sagt at Romas port er den såkalte Paradis-
porten i Roma.)

4.) MESSIAS ER KOMMET og HAN BESØKER NÅ DE
STORE BYENE I VERDEN. I ENDETIDEN VIL HAN KOMME
TILBAKE TIL ISRAEL. I Bereshit Rabbati står det følgende om
dette: «Ve, for Israels frelse er forsvunnet!, men en røst kom fra
himmelen som sa: «Elias (en rabbiner), det er ikke som du tenker,
men han (Messias) vil være 400 år ved Det store hav (Middelahavet),
og 80 år sammen med Korahs barn, hvor røyken stiger opp, og 80
år ved Romas port, og resten av årene vil han reise rundt i de store
byene inntil enden.»

Dette synet blir stadfestet i en annen av rabbinernes Skrifter,
hvor det står følgende om dette: «Han begynte å arbeide rundt
Middelhavet, drog til Samaria (Korah), deretter Roma og i resten
av verden.»

Disse 4 utsagnene stadfester at Messias allerede er kommet, men
at han har TRUKKET SEG TILBAKE FRA JØDEFOLKET. Han
lever nå ute blant de forskjellige folkene i verden. Han hjelper de
syke og fattige der. I tillegg til dette forbinder han sine egne sår. I
endetiden vil han komme tilbake til Israel.
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Disse utsagnene stadfester en del av det som Bibelen sier om dette:
a) På grunn av jødenes synder og det forholdet at de ikke ville

anerkjenne Jesus fra Nasaret som deres Messias, måtte han
trekke seg tilbake fra Israel.

b) Han trakk seg ikke tilbake til de forskjellige land i verden,
men han trakk seg tilbake til himmelen.

c) Han sendte derimot Den Hellige Ånd 10 dager etter sin
himmelfart. Han virker i hele verden.

d) På slutten av den store trengselen vil han komme tilbake
igjen på himmelens skyer, for å frelse jødene. Det som
utløser hans gjenkomst, er jødenes bønn om at han må
komme tilbake.

5.) I og med at rabbinerne ikke greide å forene lidelses- og
herlighetssiden ved Messias, så har en del av dem ment at det vil
KOMMME TO MESSIASER. Den første, Messias ben Josef, vil
føre to store kriger i endetiden. Den ene vil være krigen mot Jordan
(Es.63,1-6.), og den andre er DEN STORE KRIGEN MOT ROMA.
De kalte den siste krigen for krigen mot Gog og Magog. Han ville
miste livet i disse krigene som et offer for Israels synder.

Etter hans død, ville Messias ben David komme. Han skulle
vinne krigen og oppreise Messias ben Josef fra de døde og herske
over jødenes fiender. (Talmud. Sukka 52 a.) (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 4. Kapittel: Messias er Herrens lidende tjener.)

6.) Innenfor liberal jødedom eller reformjødedommen BLIR IKKE
MESSIAS BETRAKTET SOM EN PERSON, men derimot som en
FREDSPERIODE. De såkalte liberale jøder venter ikke på en personlig
Messias, men de venter et FREDSRIKE UTEN MESSIAS.

7.) Både før og etter Jesu tid har det dukket opp en rekke
personer, som har påstått at de er Messias. Dette gjelder både jøder
og hedninger.

Umiddelbart før Jesu fødsel hører vi om to falske messiaser,
som opptrådte i Israel. Det var Teudas og Judas fra Galilea. «For
noen tid siden framstod Teudas, som sa seg å være noe, og omkring
400 menn slo seg sammen med ham. Han ble drept, og alle de som
lød ham, spredtes og ble til intet. Etter ham framstod Judas fra
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Galilea i skatteutskrivingens dager og forførte folket til å følge
seg. Også han omkom, og alle de som lød ham, ble spredt.»
(Ap.gj.5,36-37.)

De to meste kjente av de falske messiaser, som har opptrådt i
historien, er Bar Kochba og Sabbatei Zwi. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 2: Kapittel: Falske profeter og falske messiaser,
hvor Jeg refererer 28 av disse.)

8.) I dag er det mange innenfor Habad- eller Lubavicher-
bevegelsen, som er en gren av den cassidiske bevegelsen, som mener
og håper på at Menachem Mendel Schneersohn er Messias. Han er
leder for denne bevegelsen i Brooklyn i New York. Han er 91 år
gammel og har dårlig helse. Han har allerede hatt to hjerteattaker,
og han har mistet evnen til å tale. Mange innenfor denne bevegelsen
venter på at han skal stå fram og erklære seg som Jødenes Messias.

Rabbi Menachem Schneersohn er den 7. lederen i denne beveg
elsen. Det ble profetert allerede på et tidlig tidspunkt at bevegelsen
ville komme til å ha bare 7 ledere, at den 7. ikke ville få barn, og at
Messias ville komme i hans dager.

Ettersom Menachem Schneersohn oppfyller disse kravene, tror
mange at han er Messias.

I tillegg til dette har han kommet med profetiske utsagn både
om Golf-krigen og andre hendelser, som har vist seg å stemme.
Han har likeledes sagt at i 1991 ville Gud vise både Jødene og verden
store undergjerninger.

Han har likeledes insistert på at han ikke vil gå av som åndelig
leder, før Messias kommer.

Mer enn 175 av rabbinerne i denne bevegelsen har undertegnet
et opprop der de erklærer Mennachem Schneersohn for å ha status
som Messias. Denne erklæringen er i samsvar med det som Rabbi
Rambam sa om Messias identitet.

Rabbi Rambam, som levde fra 1135-1204, var en av de fremste
rabbinere, som har levd. Han har uttalt- sammen med mange andre
rabbinere- at det i enhver tidsperiode vil være et menneske som
kan vise seg å være Messias, dersom de åndelige forutsetningene
er til stede, for at dette kan skje.

De tror ikke at Messias vil være Gud. De tror heller ikke at
Messias vil være i stand til å utføre mirakler i den første tiden av
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sin tjeneste, men at hans åndelige kraft vil utvikle seg etter hvert.
Etter at hele verden har sett hans styrke på det åndelige området og
anerkjent ham, vil han bli akseptert av alle mennesker og kronet til
jødenes Messias.

Dette synet og denne vurderingen av Messias peker framover
mot Antikristens komme og hans evner til å utøve sataniske
undergjerninger. På grunn av dette vil han bli anerkjent som både
jødenes og verdens falske Messias.

Det som gjenstår før Schneersohn kan bli utropt til Messias, er
et siste tegn fra himmelen om at han er Messias. Dersom dette tegnet,
som vil være at han får talen igjen, kommer, vil det være himmelens
svar på at han er Messias, og at jødenes forløsning og frelse er
begynt.

På plakater og skilter mange steder i Israel er det satt opp bilder
av denne gamle rabbineren med følgende innskrifter: «Forbered deg
til Messias kommer.» «Vi ønsker Messias nå.» «Vellkommen kong
Messias.»

I en brosjyre som bevegelsen har gitt ut, står det følgende: «Vi
snakker om vår konge Messias, som vil løse oss ut i nær framtid.
Han er i sannhet den jødiske leder, verdens rette fundament fra det
davidiske dynasti, som utbrer Thoraen og «mitzvot» til hele Israel,
og som i fremtiden vil bygge det tredje tempel, og samle folket fra
eksilet.

Det er den samme personen som forbereder verdens nasjoner til et
liv i rettferdiget og oppriktighet, og som vil samle menneskeheten rundt
troen på den ene Gud. Det er Lubbavitcher -rabbien som er vår konge,
Messias. Må han leve lenge og lykkelig. Amen.» (Shneersohn døde
den 12. juni 1994. Han var ikke jødenes Messias.)

Grunnen til at slike vranglærer kan bre seg blant jødene, er det
forholdet at mange jøder ikke ser på Messias som en
GUDDOMMELIG SKIKKELSE. De ser på ham som et menneske,
som har estrordinære kvaliteter. De har glemt at når Messias
kommer, så kommer han fra himmelen på himmelens skyer.

Vi må be om at den PROFETISKE TRADISJONEN i Israel

må bli sterkere, og at jødene må anerkjenne det som profetene sier
i Tenach framfor at de setter sin lit til rabbinernes mange
fortolkninger av det som Bibelen sier om Messias guddommelige
opprinnelse og karakter. «Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner
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se hvorledes en som lignet på en menneskesønn, kom med
himmelens skyer (englene og de hellige), han gikk bort til den gamle
av dager og ble ført fram for ham.» (Dan.7,13.)

Dr. C.F. Heman har for mer enn hundrede år siden summert
opp de forskjellige Messias-forestillingene på følgende måte:

a) Messias er en POLITISK SKIKKELSE, som med kongelig
makt skal opprette riket for Israel.

b) Messias er en RELIGIØS SKIKKELSE, og når han
åpenbares, skal riket opprettes.

c) Messias er EN EPOKE, en religiøs, sosial og moralsk epoke.
d) Messias er DEN MODNE MENNESKELIGE FORNUFT,

som står over all vitenskap, alle autoriterer og åpenbarelser.
e) Messias er REVOLUSJONEN FOR DE UNDERTRYKTE,

kampen for de fattiges rettigheter og for rettferdighet
overhodet.

f) Messias er HELE MENNESKEHETENS FRIGJØRELSE.
g) Messias er JØDEDOMMENS GJENOPPRETTELSE,

religiøst og materielt.
h) Messias er DET FORVANDLEDE ISRAEL, som er satt til

LYS FOR HEDNINGENE. Det heter nemlig i Es. 42,6: «Jeg
vil sette deg til et lys for hedningene.» Og i Es. 49,6: «Så
vil jeg sette deg til et lys for hedningene.»

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva har vært rabbinernes store dilemma med hensyn til
Messias komme?

2.) Hvem mente Rabbi Hillel at Messias var?
3.) Hvilket Bibel-ord brukte han for å bevise dette?
4.) Når mente Rabbi Shemuel ben Nehmani at Messias ble født?
5.) Hvilket Bibel-ord brukte han for å bevise dette?
6.) Hvor er Messias i dag i følge Sanhedrin 98 a?
7.) Hva gjør han i Romas port?
8.) Når vil han komme tilbake?
9.) Hvor er Messias i dag i følge Berechit Rabbati?
10.) Hvorfor mener en del jøder at det er to messiaser, som

kommer?
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11.) Hva er det innbyrdedes forholdet mellom disse?
12.) Hvordan ser reformjødedommen på Messias?
13.) Hvilke 2 falske messiaser framstod på Jesu tid?
14.) Hva er de mest kjente av de falske messiaser?
15.) Hvem mener Habad-bevegelsen at Messias er?
16.) Hvem er Rabbi Menechem Mendel Schneersohn?
17.) Hva sier propagandaen om denne rabbineren?
18.) Hvordan kan mange jøder tro at Messias kan være et vanlig

menneske?

19.) Hvordan vil dette synet på Messias være med på å bane
veien for Antikrist?

20.) Hva sier Bibelen om Messias?
21.) Hvordan har C.F.Heman summert opp de forskjellige

forestillingene om Messias?
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DEN ÅNDEUGE BASIS FOR JESU
GJENKOMST

Gud har ikke gitt opp sine planer med jorden og med skaper
verket. Han har FREDSPLANER med både mennesker, dyr, fugler
og hele skaperverket. Ved skapelsen var hele skaperverket «såre
vel», men Satan og de onde åndene har forpurret Guds planer og
motarbeidet Gud i mange år. «Og Gud så på alt det han hadde gjort,
og se, det var såre vel...» (1.Mos. 1,31.)

I og med at Satan og de onde åndene ved sitt store åndelige fall
og opprør mot Gud har gått fortapt for Guds rike, så forsøker de å
få med seg så mange mennesker som mulig inn i den tidsalderlige
ild, som er tiltenkt Satan og hans engler. «Da skal han også si til
dem ved sin venstre side: Gå bort fra meg, dere forbannende, i den
tidsalderlige ild (som skal komme i tidsalderen), som er beredt for
djevelen og hans engler!» (Mat.25,41.)

Vi vet at forsoningsverket ikke gjelder Satan og de falne engler.
Det gjelder derimot «Abrahams ætt». Det vil si både jøder og
hedninger i enhver tidsperiode, som har fått del i troen på Den
treenige Gud som EN GAVE. «For engler tar han seg jo ikke av,
men Abrahams ætt tar han seg av.» (Hebr.2,16.)

Gud vil fullføre sine planer både med Israel, den kristne menig
heten, alle frelses-grupperinger, verden, hele skaperverket og alle
skapninger. Han skal føre alt dette fram, slik at i 1000 års-riket
skal det være EN HJORD og EN HYRDE (og det vil være Messias).
«Jeg har også andre får (troende), som ikke hører med til denne sti
(de jøde-troende på Jesu tid), også dem skal jeg føre fram (i 1000
års-riket), og det skal bli en hjord og en hyrde.» (Joh. 10,16.)

Vi må skille mellom Guds VELBEHAGELIGE VHJE og GUDS
TILLATELIGE VILJE. Guds velbehagelige vilje angår de krav som
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han stiller til menneskene og de planene som han har på de for
skjellige områdene. Gud kan ikke forandre på sin opprinnehge og
velbehagelige vilje. Han fører fram sine planer i overenstemmelse
med sitt ord. Det kan TA TID før Guds planer kan bli realisert, men
de blir satt ut i livet, når tiden er kommet til at dette kan skje. Gud
arbeider etter SITT EGET TIDSSKJEMA. Ingen kan forpurre hans
tider og stunder.

Det er bare TILSYNELATENDE at Satan og de onde åndene
greier å utsette og forandre Guds planer. I og med at Gud har gitt
alle skapninger en FRI VILJE, så har han tillatt at det onde skjer.
Dette er Guds tillatelige vilje. Han tillater at det onde skjer, men
det onde kommer ikke fra ham. Det onde kommer fra Satan. Han
er den store løgneren og forføreren. Han er en manndraper, og han
står på ingen måte i sannheten. Når han taler løgn, taler han ut ifra
sin egenart og sitt vesen.

Det er sant det som Bibelen sier, at Jesus har fått ALL MAKT i
himmelen og på jorden. «Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa:
Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» (Mat.28,18.)

Det er også sant at han ennå ikke fullt ut har tatt i bruk av denne
sin store makt, og grunnen til det ligger i hans planer med de
FORSKJELLIGE TIDSALDRENE. Det er ikke før RIKETS
TIDSALDER at Jesus skal regjere sammen med de troende av de
forskjellige frelseskategorier over hele skaperverket. «For han skal
være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter.
Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden.» (1.Kor. 15,25-26.)

Det er sant det som står i Hebreerbrevet, kap.2. v.8 at vi ennå
ikke kan se og forstå fullt ut, at alle ting er underlagt Jesus, «alle
ting la du (Gud) under hans (Jesu) føtter. For i det du underla ham
alle ting, unntok han ingen ting av det som er ham underlagt, men
nå ser vi ikke at alle ting er ham underlagt.»

Jorden og himmelrommet, der som Satan og de onde åndene
har sitt tilholdssted, blir betraktet som OPPRØRSKE PROVINSER
og OMRÅDER i Guds skaperverk. Disse områdene er blitt overgitt
til Satan og hans styre i de onde tidsperiodene. Ved sin
forsonergjeming på Golgata kjøpte Jesus tilbake til seg selv og til
Gud disse områdene. Han har derfor krav på dem og KAN TA DEM
TILBAKE når som helst, men han respekterer det som han har sagt
i sitt ord om de forskjellige tidsperiodene.
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Den åndelige basis for overtagelsen av jorden og himmelrummet
er lagt i det som skjedde på Golgata, da Jesus sonet all verdens
synd og kjøpte tilbake alt det som tilhører ham. Alt dette er ned
skrevet både i Tenach og i N.T., og både den frelses-historiske og
den verdslige historie bekrefter til fulle at dette er sant.

Både Tenach og N.T. taler om Jesu første og andre komme. Det
har vi skrevet utfyllende om i kapitlene ovenfor. Alt det som er
skrevet og sagt om jødenes Messis, stemmer med Jesu liv og
gjerning. HAN ER JØDENES MESSIAS.

Det skal komme en tid da alle mennesker, dyr og skapninger
skal anerkjenne ham som verdens frelser og jødenes Messias. Den
FØRSTE ANERKJENNELSEN av ham skjer ved inngangen til
den store trengselstiden på 7 år. Da skal alle bøye seg for ham.
«Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden
og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter
på tronen (Gud) og Lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen
og styrken i tidsaldrenes tidsaldere (som er all evighet.)» (Åp.5,13.)

Etter at den store trengsel er over, og Satan, Antikrist, Den falske
profet, kongene over hele jorden og de onde åndene er dømt og
fengslet, vil Jesus samle de gjenværende av alle folkeslag i Jerusalem
og dømme dem etter deres tro og etter det forholdet som de har hatt
til jødene i trengselstiden. «(Mat.25,31-46.)

1 1000 års-riket vi Jesus regjere som konge og yppersteprest ut
ifra Israel og Jerusalem. Israel skal da være MIDTPUNKTET I
VERDEN, og alle skal komme til Jerusalem for å tilbe, ofre gaver
til og underkaste seg Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messias.

Ved slutten av 1000 års-riket skal Satan slippes løs fra sitt fengsel
en kort tid. Han skal da samle folkene til den SISTE KAMPEN
mot Jerusalem og Israel, hvor Jesus og de hellige styrer og bor.
Gud skal tilintetgjøre sine fiender ved at han lar ild falle ned over
dem. «Og de (Guds motstandere) drog opp over den vide jord (det
kan også oversettes med «landets høyslette») og kringsatte de
helliges leir og den elskede stad (Jerusalem). Og ild falt ned fra
himmelen og fortærte dem.» (Åp.20,9.)

Etter den tid får vi den nye himmelen og den nye jorden, hvor
ikke bare rettferdigheten BESTEMMER, slik som i 1000 års-riket,
men hvor RETTFERDIGHETEN OGSÅ BOR. Retteferdigheten har
med andre slått seg til ro i verden. Den nye himmelen og den nye
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jorden deles videre inn i «de kommende tidsaldrene».
Hele frelseshistorien har sin basis i Jesu forsonergjeming på

Golgata. Det var helt nædvendig at Jesus gav seg selv som et offer
for hele verden. Dersom han ikke hadde gjort det, hadde en vesentlig
del av Guds skaperverk vært underlagt Satan og hans onde planer
for alltid, men slik er det heldigvis ikke. ser framover med
FORVENTNING til Jesu gjenkomst og alt det som skal skje i
forbindelse med dette.

Når vi ser at det profetiske ordet går i oppfyllelse, da vet vi at
Jesus snart konuner ned i lufthimmelen, for å hente sin menighet.
Det skal skje i et nå, i et øyeblikk ved den siste basun. «Se, jeg sier
dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle
forvandles, i et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen
skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal
forvandles.» (l.Kor. 15,51-52.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) For hvem er ildsjøen skapt?
2.) Hvem tar Gud seg av?
3.) Når skal Gud føre fram de troende, slik at det blir en hjord

og en hyrde?
4.) Hva er Guds velbehagelige vilje?
5.) Hva er Guds tillatelige vilje?
6.) Hvorfor kan det ta tid før Gud realiserer sine planer?
7.) Hvordan er Satans karakter?
8.) Hvem har fått all makt i himmel og på jord?
9.) Hvorfor har ikke Jesus gjort bruk av sin store makt ennå?
10.) Når skal Jesus styre som konge?
11.) Hvordan kan vi betrakte jorden og himmelrummet?
12.) Hva skjedde på Golgata?
13.) Når skjer den første anerkjennelsen av Jesus?
14.) Hva vil Jesus gjøre med de gjenlevende etter den store

trengselen?
15.) Hva skjer med Satan på slutten av 1000 års-riket?
16.) Hva er forskjellen på 1000 års-riket og den nye himmel og

den nye jord?
17.) Hvordan skal bortrykkelsen bli?
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DE 7 JØDISKE HØYTIDENE PEKER PÅ
JESU FØRSTE OG ANDRE KOMME.

Vi skal i det følgende sette opp en oversikt over de 7 jødiske
høytidene, slik som de kommer til uttrykk i 3.Mos.23.

1.) Den første høytiden er PÅSKEN. Den heter på hebraisk
«PESACH», og selve ordet betyr «forbigang». Denne høytiden skal
feires den 14 NISAN, som svarer til mars-april i vår kalender. Nisan
er den første måneden i jødenes religiøse kalender, for det var i
den måneden at jødefolket forlot Egypt. «I den første måned (nisan),
på den 14. dag i måneden, mellom de to aftenstunder (mellom kl. 15
og 18), er det påske for Herren.» (3.Mos.23,5.)

2.) Den andre høytiden er DE USYREDE BRØDS HØYTID.
Den heter på hebraisk «HAG HA MATZOT». Denne starter den
15.NIS AN og varer i 7 DAGER. Disse to høytidene blir ofte sett
på som en enhet. «Og på den femtende dag i samme måneden er
det de usyredes brøds høytid for Herren, i 7 dager skal dere ete
usyret brød.» (3.Mos.23,6.)

3.) Den tredje høytiden er FØRSTEFRUKTENS HØYTID eller
SVINGEKORNBÅNDETS HØYTID. Den heter på hebraisk
«Bikkurim», og den finner sted på DAGEN ETTER DEN FØRSTE
SABBATEN etter påsken. «Tal til Israels barn og si til dem: Når
dere kommer inn i det land som jeg vil gi dere, og dere høster dets
grøde, da skal dere komme til presten med det første kombånd av
deres høst. Og han skal svinge kombåndet for Herrens åsyn, for at
Herren kan ha velbehag i dere, dagen etter sabbaten (søndagen)
skal presten svinge det.» (3.Mos.23,10-ll.)
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4.) Den fjerde høytiden er UKEFESTEN, DE TO SVINGE-
BRØDENES HØYTID eller PINSEN. Selve ordet «pinse» er gresk,
og det betyr «den femtiende». Denne festen heter på hebraisk
«SHAVOUT». Den skal finne sted 50 DAGER ETTER

SVINGEKORNBÅNDETS HØYTID. Denne dagen finner sted i
måneden silvan. «Fra dagen etter sabbaten, fra den dag (søndag)
dere bærer fram svingekombåndet, skal dere telle fulle 7 uker. 50
dager skal dere telle til dagen etter den syvende sabbat, og da skal
dere bære fram et offer for Herren et offer av den nye grøden. Fra
deres hjemsteder skal dere komme med 2 svingebrød, som er laget
av to tiendeler av en efa fint mel og bakt med surdeig, de er en
førstegrøde for Herren.» (3.Mos.23,15-17.)

5.) Den femte høytiden er BASUNKLANGDAGENS HØY
TID. Den heter på hebraisk «ROSH HA SHANAH», og den finner
sted den l.TISHRI. Dette svarer til vårt september-oktober. På denne
dagen starter også det jødiske nyttåret i følge den sivile kalenderen.
«Tal til Israels barn og si: I den syvende måned, på den første dag i
måneden, skal dere holde kviledag med basunklang til ihukommelse
og en hellig sammenkomst. Da skal dere ikke gjøre noen arbeids-
gjeming, og dere skal ofre ildoffer til Herren.» (3.Mos.23,24-25.)

6.) Den sjette høytiden er FORSONINGSDAGEN. Den heter
på hebraisk «YOM KIPPUR». Den begynner 10 DAGER ETTER
BAUNKLANGDAGENS HØYTID, altså på den TIENDE TISHRI.
«Men på den 10. dag i den syvende måned er det soningsdag, da
skal dere holde en hellig sammenkomst, og dere skal faste og ofre
ildoffer til Herren. Den dagen skal dere ikke gjøre noe arbeid, for
det er en soningsdag, da skal det gjøres soning for dere for Herren,
deres Guds åsyn. For enhver som ikke faster den dagen, skal
utryddes av sitt folk. Intet arbeid må dere gjøre den dag, det skal
være en tidsalderlig (den skal vare i tidsalderen) lov, fra slekt til
slekt, hvor dere bor. En høyhellig sabbat skal den være for dere, og
dere skal faste, på den niende dagen i måneden om aftenen, fra den
aften til den neste, skal dere holde sabbatskvile.» (3.Mos.23,27-32.)

7.) Den sjuende høytiden er LØVHYTTEFESTEN. Den heter
på hebraisk «SUKKOT». Den begynner den 15.TISHRI, og den
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skal vare i 7 DAGER. «Tal til Israels barn og si: På den 15. dag i
den samme syvende måned skal løvsalenes fest holdes for Herren,
og den skal vare i 7 dager. På den første dag skal det være en høy-
hellig seimmenkomst. Dere skal ikke gjøre noen arbeidsgjeming. I
7 dager skal dere ofre ildoffer til Herren, på den åttende dag skal
dere holde en hellig sammenkomst og ofre ildoffer til Herren, det
er en festsammenkomst. Dere skal ikke gjøre noen arbeidsgjeming.»
(3.Mos.23,34-36.)

Ved siden av at disse 7 jødiske festene har et spesielt JØDISK
INNHOLD og BUDSKAP, som angår jødefolket og dets Guds
tjeneste, har de også et SKJULT BUDSKAP om både Jesu første
og andre komme og om viktige begivenheter som skal skje med
den kristne menigheten. De har med andre ord et SKJULT
MESSIANSK BUDSKAP. «La derfor ingen dømme dere for mat
eller drikke, eller i spørsmål om HØYTID eller nymåne eller sabbat,
disse ting er en SKYGGE av det som skulle komme, men legemet
hører Kristus til.» (Kol.2,16-17.)

De 5 første høytidene har en spesiell tilknytning til den kristne
menigheten, mens de 2 siste angår Israel og jødene.

Mens de 4 første høytidene har tilknytning til Jesus første
konune, har de 3 siste tilknytning til Jesu gjenkomst.

De 4 første høytidene foregår innenfor et begrenset tidsrom om
våren. Deretter konuner det et opphold på nesten 4 måneder. På
bakgrunn av dette kan vi bedre forstå følgende utsagn av Jesus. «Sier
ikke dere at det er 4 MÅNEDER, så kommer høsten? se, jeg sier dere:
Løft deres øyne og se markene, de er alt kvite inntil høsten.» (Joh.4,35.)

Til slutt kommer de 3 siste høytidene i rask rekkefølge i den 7.
måned.

Den 3. og den 4. høytiden er innhøstingshøytider om våren. Den
tredje høytiden, som er førstefruktens høytid, markerer begynnelsen
på komhøsten. Da blir byggen, som blir moden først, høstet inn.
Denne komhøsten blir avsluttet 50 dager senere. Da blir resten av
komet høstet inn.

Når vi kommer til den 5. høytiden, som er Basunklangdagens
høytid, er vi kommet til måneden tishri. Da er det blitt høst i Israel.

Den 7. høytiden, som er løvhyttefesten, er også en inn høst-
ingsfest. Den markerer slutten på innhøstingen i Israel. Vi skal i
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det følgende beskrive det jødiske innholdet i disse 7 høytidene, i
det vi sammenholder det med det skjulte budskapet, som angår
viktige sider ved både personen Jesus og den kristne menighet.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Nevn de 7 høytidene i den jødiske religiøse kalenderen?
2.) Når finner disse høytidene sted?
3.) Beskriv innholdet i dem.

4.) Hvilket skjult budskap har disse høytidene?
5.) Hvordan fordeler disse høytidene seg i forhold til Jesu første

og andre komme?
6.) Hvilke av disse 7 høytidene er innhøstingshøytider?
7.) Hva vil dette si i en videre sammenheng?
8.) Hva mente Jesus da han sa at det ennå var 4 måneder inntil

høsten? (Joh.4,35.)
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PÅSKEFEIRINGEN.

Jødene feirer påsken til minne om at Gud fridde dem ut fra
fangenskapet og ufriheten i Egypt. Ved siden av at jødene feiret
denne høytiden en gang i Egypt, skulle de feire denne høytiden når
de kom inn i landet, Eretz Israel.

Til minne om denne store utfrielsen skulle hver familie ofre et

LYTELØST LAM. Dette skulle skje den 14.NISAN, som er en
torsdag. Dette lammet skulle være årsgammelt. Det skulle slaktes
mellom de to aftenstundene (mellom kl.l5 og 18.). (l.Mos.12,5.)

Jødene skulle ta BLODET av dette lammet og smøre det på det
øverste dørtreet og på begge dørstolpene i sine hus. Kjøttet på
lammet skulle de derimot spise. (2.Mos. 12,7-9.)

I forbindelse med Guds dom over Egypt skulle dødsengelen
drepe alle førstefødte i Egypt. Dette gjalt både de førstefødte av
sønnene og av budskapen. Når dødsengelen så blodet på dørstolpene
i husene til jødene, skulle han gå forbi disse husene og ikke drepe
jødenes førstefødte. Det var med andre ord BLODET som frelste
jødene. (2.Mos. 12,13.)

Påskefeiringen var en av de tre høytidene i Israel, hvor alle menn
måtte møte opp i Jerusalem, for å ofre i templet, og for å spise
påskemåltidet, enten i byen eller i dens nærhet. De to andre
obligatoriske høytidene var pinsefesten og løvsalenes høytid. «Tre
ganger om året skal alle menn blant dere møte fram for Herrens,
Israels Guds åsyn.» (2.Mos.23,17.)

I følge den jødiske historieskriveren Josefus ble det slaktet ca.
256500 lam i forbindelse med påskefeiringen, og det er anslått at
ca. 3 millioner jøder var til stede under feiringen. Alle disse lammene
ble slaktet på tempelplassen i løpet av ettermiddagen den 14. nisan.
For at slaktingen skulle gå så raskt som mulig, ble folket delt inn i
3 puljer, og slaktingen begynte etter at det ble gitt et signal. Når
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den ene puljen var ferdig med slaktingen, slapp den neste til.
Det var ikke prestene som forestod slaktingen, men lekfolket.

Mens folket slaktet sine påskelam, sang levittene Hallel, som består
av Salmene 113-118. Denne mektige hyllesten til Gud ble sunget
helt til jødene var ferdig med slaktingen.

Det er følgende likheter mellom den jødiske påskefeiringen og
Jesu død:

a) På samme måten som hver jødisk familie måtte slakte et
lytefritt lam til minne om utfrielsen av Egypt, ofret også Gud sin
enbårne Sønn til soning for all verdens synd.

På samme måten som dette lammet var uten lyte, var også Jesus
feilfri og uten synd. Ingen kunne overbevise Jesus om at han hadde
gjort synd. Han brakte det FULLKOMNE SONINGSOFFERET til
Gud. Han ofret seg en gang for alle mennesker, for at vi skulle få del i
frelsen. Det er JESU BLOD, som ligger til grunn for frelsen, «for dere
vet at dere ikke med uforgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt
fra deres gamle ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre
blod som blodet av et ulastelig og feilfritt lam.» (1.Pet. 1,18-19.)

«Men da Messias kom som en yppersteprest for de kommende
goder, gikk han gjennom det større og fulkomnere telt (himmelen),
som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning,
og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en
gang inn i helligdonunen og fant en tidsalderlig (forsoningen kom i
en bestemt tidsalder) forløsning.» (Hebr.9,11-12.)

b) På samme måten som påskelammet skulle slaktes mellom
kl. 15 og 18 på tordag den 14. nisan, på samme måten ble Jesus
korsfestet den 15. nisan (fredag) ved det samme tidspunktet. «Og
ved den 9. time ropte Jesus med høy røst og sa: Eli! Eli! lama
sabaktani! det er: Min Gud! Min Gud» hvorfor har du forlatt meg.»
(Mat.27,46.) (Tidsutrykket den 9.time kan bety både kl 15 og de tre
timene mellom kl. 15-18.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at jødene begynte sin nye
dag om kvelden kl. 18, og den varte til kl. 18 neste dag. Grunnen til
at de hadde denne inndelingen var det forholdet at i forbindelse
med Guds skapelse av himmelen og jorden, begynte den første dagen
med en kveld. «Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt.
Og det ble aften, og det ble morgen, første dag.» (l.Mos.1,5.))
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Både jøder og hedninger har dermed fått et FULLKOMMENT
PÅSKELAM. «Rens derfor ut den gamle surdeig (synden), så dere
kan være ny deig, likesom dere er usyret (uten synd i Messias), for
vårt påskelam er jo slaktet: KRISTUS.» (l.Kor.5,7.)

Tenach forteller oss at uten at blod blir utgydt, kan ikke
menneskene få syndenes forlatelse. Dyrenes blod la seg som et
DEKKE OVER SYNDEN, slik at Gud ikke tilregnet menneskene
synden, «for kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på
alteret til å GJØRE SONING FOR DERES SJELER, for BLODET
ER DET SOM GJØR SONING, fordi sjelen er i det.» (3.Mos. 17,11.)

Mens dyrenes blod la et dekke over synden i Tenach, så TOK
JESU BLOD BORT SYNDEN. «For så sant blodet av bukker og
okser og asken av en kvige, når den sprenges på de urene, helliger
til kjødets renhet (en ytre renhet), hvor meget mer skal da Kristi
blod, han som ved en tidsalderlig Ånd (Ånden kom i en bestemt
tidsalder) bar seg fram for Gud (ofret seg selv) som et ulastelig
offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjeminger til å tjene
den levende Gud.» (Hebr.9,13-14.)

«For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.»
(Hebr. 10,4.)

Ved innstiftelsen av nattverden den 14. nisan sa Jesus selv at hans
blod var den nye pakts blod, som ble utgydt for mange til syndenes
forlatelse. «For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som UTGYDES
FOR MANGE TIL SYNDENES FORLATELSE.» (Mat.26,28.)

c) Det påskelammet som jødene skulle slakte den 14. nisan,
skulle velges ut av husfaren den 10. nisan. Det utvalgte lammet
skulle betraktes og undersøkes i 4 dager fram til den 14. nisan, for
å se om det holdt mål som det feilfrie påskelammet. «Tal til hele
Israels menighet og si: På den 10. dag i denne måned skal hver
husfar ta seg ut et lam, et lam for hvert hus... Og dere skal gjemme
det til den 14. dag i denne måned, da skal hele Israels menighet
slakte det mellom de to aftenstunder.» (2.Mos.l2,3 og 6.)

Jesus fulgte det samme tidsskjemaet som dette påskelammet.
Jesus kom til Betania den 8. nisan før solnedgang.

Han spiste kveldsmat i Betania den 9. nisan. Her ble han salvet
med olje av Marta den samme kvelden. Dette betydde at han ble
innvidd til Herren til å utføre en bestemt handling. Jesus sa selv at
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Marta ved dette gjorde ham beredt til hans begravelses dag. «6 dager
før påske kom da Jesus til Betania (den 8. nisan), hvor Lasarus var,
han som Jesus hadde oppvekt fra de døde. Der gjorde de et måltid
for ham (den 9. nisan), og Marta gikk til hånde, men Lasarus var en
av dem som satt til bords med ham. Maria tok da et pund ekte, såre
kostelig nardus-salve og salvet Jesu føtter, og tørket hans føtter med
sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft).» (Joh. 12,1-3.) (Denne
salven kostet ca. kr. 200. Det var det samme som en årslønn.)

Den neste dagen, som var den 10. nisan, red Jesus inn i
Jerusalem. Denne dagen kaller vi for «palme-søndag». Storde deler
av det jødiske folket trodde at han var Messias og ville gjøre ham
til konge, men Jesus ønsket ikke det, for hans store oppdrag med
forsoningen var ennå ikke gjennomført. «Den følgende dag (10.
nisan), da meget folk som var kommet til høytiden, fikk høre at
Jesus kom til Jerusalem, tok de palmegrener og gikk ut for å møte
ham, og ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens
navn, ISRAELS KONGE.» (Joh. 12,12-13.)

Det var på denne dagen at Jesus «ble stilt fram» for det jødiske
folket, slik som profeten Daniel omtaler det. «Og du skal vite og
forstå: Fra den tid ordet (befalingen) utgår om å gjenreise og
ombygge Jerusalem, inntil, MESSAIS, en fyrste, står fram, skal det
gå 7 uker (49 år) og 62 uker (434 år), det skal igjen settes i stand og
oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel.»
(Dan.9,25.)

Denne befalingen ble gitt av den persiske kongen Artaxerxes
den første den 14. mars i året 445 før Messias. Når vi regner 483 år
fra dette tidspunktet, kommer vi ffam til den 10. nisan (6 april) i
året 32 etter Messias. Dette er uttreknet både av Bibel-granskere og
av Det Kongelige Astronomiske Observatorium i Greenwich. (Se
kapitlet: Tidspunktet for Jesu første komme og min bok: Jødenes
Konge. Bind 4. s,163-175.)

På samme måten som det jødisk påskelammet ble vurdert om
det hadde de kvalifikasjonene som skulle til, for at det kunne bli
slaktet den 14. nisan, på sanune måten ble også Jesus vurdert både
av folket og av de religiøse lederne i tidsperioden fram til
korsfestelsen.

Store deler av folket mente at han var Messias, og at riket for
Israel stod foran sin opprettelse. De ville gjøre ham til konge den
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14. nisan, men det ønsket ikke Jesus.
De religiøse lederne i Israel ønsket derimot å dømme Jesus til

døden, fordi han hevdet at han var Gud, noe som han også er. «Men
yppersteprestene og hele rådet søkte falsk vitnesbyrd mot Jesus,
for at de kunne drepe ham, men de fant ikke noe, enda mange falske
vitner kom fram...» (Mat.26,59-60.)

Også Pontius Pilatus, som var romernes representant i Israel,
eksaminerte Jesu, men kunne ikke finne at han var skyldig til noen
straff. Han var uten skyld. «Pilatus sier til ham: Hva er sannhet?
Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til
dem: Jeg finner INGEN SKYLD hos ham.» (Joh. 18,38.)

d) På samme måten som ikke noe bein skulle være brukket på
det jødiske påskelammet, på samme måten ble heller ikke noe bein
brukket på Jesus. «I ett hus skal det etes, du skal ikke la noe av
kjøttet komme utenfor huset, og dere skal ikke bryte noe bein på
det.» (2.Mos. 12,46.)

Det var vanlig at et menneske som ble korsfestet, levde både 24
og 48 timer etter at korsfestelsen hadde funnet sted, men Jesus døde
bare etter 6 timer på korset. De romerske soldatene brøt benene på
de to som ble korsfestet sammen med Jesus, men i og med at Jesus
allerede var død, så var dette ikke nødvendig. En av de romerske
soldatene stakk ham i siden med et spyd, og det kom ut VANN og
BLOD, som rant ned i Golgatas jord. Dette betyr at jorden også er
forsonet ved Jesu blod. Den skal defor BLI NY en gang i framtiden.
«Stridsmennene kom da og brøt beinene på den første og på den
andre som var korsfestet sammen med ham, men da de kom til
Jesus og så at han allerde var død, brøt de ikke hans ben, men en
av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det
ut blod og vann.» (Joh. 19,32-34.)

e) Kjøttet på påskelammet skulle enten spises opp i løpet av
den 14. nisan, eller det skulle graves ned i jorden. Det var forbudt å
oppbevare noe av det til neste morgen. «Og dere skal ikke levne
noe av det til om morgenen, er det noe igjen om morgenen, skal
dere brenne det opp i ilden.» (2.Mos.l2,10.)

På samme måten ble heller ikke Jesu legeme hengende på korset
til den 16.nisan (lørdag). Det ble tatt ned av korset samme dagen
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som han døde. Dersom de døde legemene ble hengende på korset
til sabbaten, ville de gjøre både folket og landet ureint. «Det var
beredelsesdagen (den IS.nisan), for at nå legemene ikke skulle bli
hengende på korset sabbaten over- for den sabbatsdag var stor (den
16.nisan)- bad jødene Pilatus om at deres ben måtte bli brutt sønder
og legemene tatt ned.» (Joh. 19,31.) (Denne sabbatsdagen ble kalt
stor, fordi det var den ukentlige sabbaten i den usyrde brøds høytid.)

f) De to viktigste elementene ved påskelammet, var blodet og
kjøttet. Dette pekte framover mot Jesu blod og Jesu legeme. Jesus
bar synden på sitt legeme opp på korset, og sonet der all verdens
synd ved at han gav sitt blod eller liv for all verdens synd. Ved at vi
tror på Jesus, blir vi gjort delaktige i hans død og seier på Golgata.

Da Jesus innstiftet nattverden under påskemåltidet, la han spesielt
vekt på blodet og kjøttet. Han sa at vinen og kjøttet var hans BLOD
og LEGEME. Det var ikke bare symboler på det, for dersom de
hadde vært det, da hadde han sagt det rett ut. Ved at Jesus delte ut
vinen og blodet, skjedde det et UNDER, slik at blodet og kjøttet,
både var blod og kjøtt, men også Jesu blod og legeme. «Men mens
de åt, tok Jesus et brød (et usyret brød), velsignet og brøt det, gav
disiplene og sa: Ta, et! Dette ER MITT LEGEME. Og han tok en
kalk og takket, gav dem alle derav og sa: Drikk alle derav! For
dette ER MITT BLOD, DEN NYE PAKTS BLOD, som utgydes
for mange til syndenes forlatelse.» (Mat.26,26-28.)

I Israels historie har følgende 6 begivenheter skjedd den 14.nisan:
1.) Gud gjorde en pakt med Abraham. (l.Mos.15,18.)
2.) Det siste påskemåltidet ble feiret i Egypt i år 1411 før

Messias. (2.Mos. 12,41.)
3.) Den første påsken ble feiret i Israel i år 1451 før Messias.

(Josva 5,11-12.)
4.) Lovens bok ble gjenoppdaget under kong Josias. (2.

Krøn.34,31.)
5.) Det andre templet ble innviet i år 515 før Messias. (Esra

(6,16-19.)
6.) Jesus feiret det siste påskemåltidet i år 32 etter Messias.

(Mat.26,17-36.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor feirer jødene påsken?
2.) Hvordan skulle påskelammet være?
3.) Hvor mange lam ble slaktet i Israel under påskefeiringen?
4.) Hvor ble disse lammene slaktet?

5.) Hvor mange mennesker deltok i påskefeiringen i Jerusalem?
6.) Hvilke likheter er det mellom den jødiske påskefeiringen

og Jesu død?
7.) Når ble Jesus korsfestet?

8.) Hva er forskjellen på påskelammets blod og Jesu blod?
9.) Når skulle påskelammet utvelges?
10.) Hvorfor skulle det bli undersøkt i 4 dager?
11.) Hva foretok Jesus seg i tidsrommet 8-15 nisan?
12.) Hvorfor ble ikke Jesu bein brukket?
13.) Hva skjedde med kjøttet på påskelammet?
14.) Hvorfor kunne ikke de døde legemene bli hengende til

sabbaten?

15.) Hvilken sabbat er det her snakk om?
16.) Hva er vinen og brødet i nattverden?
17.) Hvilke 6 begivenheter har skjedd i Israels historie den 14.

nisan?
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JESU DØDSDAG.

Det er tre forskjellige vurderinger angående dagen for Jesu død,
og det er:

a) Han døde onsdag den 13.nisan.
b) Han døde torsdag den 14.nisan.
c) Han døde fredag den 15.nisan.

1.) De som har den første oppfatningen, mener at en kan ikke
regne med onsdagen som Jesu dødsdag, i og med at dette skjedde
sent på onsdag. De regner dermed torsdag, fredag og lørdag som
Jesu dødsdager. Jesus stod dermed opp fra de døde ved solnedgang
på slutten av lørdag den 16.nisan.

2.) De som har den andre oppfatningen, baserer den på følgende
momenter:

a) Jesus måtte dø SAMTIDIG med at påskelammet ble slaktet.
Det ble slaktet mellom kl. 15 og 18 torsdag den 14.nisan.

b) Da påskelammet ble slaktet i templet, sa ypperstepresten:
Det er fullbrakt.

Det samme sa Jesus da han hang på korset. «Da nå Jesus
hadde fått edikken, sa han: DET ER FULLBRAKT. Og
han bøyde sitt hode og oppgav (overgav) sin ånd (til
Faderen)» (Joh. 19,19,30.)

c) Jesus måtte være NØYAKTIG 3 dager og 3 netter i døden
og ikke bare deler av dette tidsrommet. «Men han svarte
og sa til dem: En ond og utro generasjon krever tegn, og
tegn skal ikke gies den, uten profeten Jonas tegn. For
likesom Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk, således
skal Menneskesønnen være 3 DAGER og 3 NETTER i
jordens skjød.» (Mat. 12,39-40.)
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Når en regner med at Jesus døde ved avslutningen av
torsdag den 14.nisan og oppstod igjen ved avslutningen av
lørdagen, blir dette nøyaktig 3 dager og 3 netter.
De som har denne oppfatningen, mener at de ganunel-
testamentlige forbilder for både Jesu døds-og oppstand-
elsesdag, må oppfylles fullt ut, også med hensyn til
tidspunkter og hele dager.

d) Det siste måltidet, som Jesus delte med sine apostler, var ikke
selve påskemåltidet, som ble holdt etter at påskelammet var
slaktet, men det var et måltid som ble holdt om kvelden den
13. nisan. Det var et måltid uten at påskelammet ble spist.
De som har dette synet, benytter seg spesielt av en del
utsagn i Johannes evangelium, som de mener beviser at
deres syn er det rette. «Men FØR PÅSKEHØYTIDEN, da
Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort
fra denne verden til Faderen- likesom han hadde elsket sine
egne, som var i verden, så elsket han dem inntil enden. Og
mens de HOLDT MÅLTID, da djevelen allerede hadde
inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet at han skulle
forråde ham.» (Joh. 13,1 -2.)
«De førte da Jesus fra Kaifas til borgen. Det var TIDLIG
PÅ MORGENEN, og de gikk ikke selv inn i borgen, for at
de ikke skulle bli urene, men kunne ETE PÅSKE.»
(Joh.18,28

e) De mener at den sabbatsdagen som Johannes taler om, ikke
var den ukentlige sabbaten, men at det var den 15. nisan,
som også ble regnet som en sabbat. Det var den første dagen
av de usyrede brøds høytid. De mener at denne dagen var
så hellig for jødene at hverken forhørene av eller kors
festelsen av Jesus kunne finne sted på denne dagen. Den
måtte derfor finne sted på torsdag den 14.nisan. «Det var
beredelsesdagen, for at nå legemene ikke skulle bli
hengende på korset sabbaten over-for denne sabbatsdag var
stor- bad jødene Pilatus om at deres bein måtte bli brutt
sønder og legemene tatt ned.» (Joh. 19,31.)

3.) De som har den tredje oppfatningen, baserer den på følgende
momenter:
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a) De mener at det er helt ULOGISK og UJØDISK at ikke
Jesus skulle feire det jødiske påskemåltidet sammen med
sine apostler.

b) De mener at de synoptiske evangeliene gir klart uttrykk for
at Jesus døde fredag den 15. nisan, og at han feiret den
vanlige jødiske påskefesten sammen med sine disipler om
kvelden den 14.nisan. «Men på den første dag av de usyrede
brøds høytid (torsdag den M.nisan) gikk disiplene og sa til
ham: Hvor vil du vi skal gjøre i stand for deg til å ete påsken
(påskelammet)? Han sa til dem: Gå inn i byen til en mann
der og si til ham: Mesteren sier: Min tid er nær, hos deg vil
jeg holde påske med mine disipler. Og disiplene gjorde som
Jesus bød dem, og de forberedte påsken (påskelammet).
Men da det var blitt AFTEN (torsdag den 14.nisan) satte
han til bords sammen med sine disipler.» (Mat.26,17-20.)
«Og på den første dag av de usyrede brøds høytid, da påsken
(påskelammet) ble slaktet...» (Mark. 14,12.)
«Så kom de usyrede brøds høytid, da påsken (påskelammet)
skulle slaktes.» (Luk.22,7.)
«Og da timen kom, satte han seg til bords, og apostlene
med ham. Og han sa til dem: Jeg har hjertelig lengtet etter
å ete denne påsken (dette påskelammet) med dere før jeg
lider, for jeg sier dere: Jeg skal aldri mer ete det, før det er
blitt fullkomment i Guds rike.» (Luk.22,14-16.)

c) De mener at utsagnene i Johannes evangelium lett kan
innordnes i dette synet. Når det f.eks står i Johannes 18,28
at yppersteprestene og de skriftlærde ikke kunne gå inn i
borgen til Pilatus, slik at de ikke skulle bli urene til «å ete
påske», så menes det ikke det vanlige påskemåltidet, som
fant sted den 14. nisan, men det menes det påskemåltidet
som fant sted i forbindelse med et fredsoffer (chagigah),
som ble båret fram i templet den 15. nisan.

d) De mener videre at Jesus var 3 dager og 3 netter i graven
og i dødsriket, for påbegynt dag blir regnet som hel dag i
jødedommen. Jesus var «død» en del av fredagen, hele
lørdagen og første del av søndagen. Han stod opp tidlig på
søndag morgen, som var den første dagen i uken. «Men på
den første dagen i uken, tidlig i dagningen, kom de til
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graven, og hadde med seg velluktende urter, som de hadde
tilberedt.» (Luk.24,1.)

Til tross for at den andre oppfatningen har en del viktige tanker
og momenter i seg, så har undertegnede den siste oppfatningen når
det gjelder tidspunktet for Jesu død og oppstandelse.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 3 forskjelliger vurderinger er det når det gjelder Jesu
dødsdag?

2.) Hva blir de forskjellige vurderingene begrunnet med?
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DET JØDISKE PÅSKEMÅLTIDET.

I Og med at Jesus skal feire påsken når han kommer tilbake,
skal vi gi en beskrivelse av det som skjer i det jødiske påskemåltidet.
Ved sitt siste påskemåltid sammen med sine apostler sa Jesus til
dem at han ikke skulle delta i påskemåltidet, før både påskelammet
og vinen var blitt fullkomment i Guds rike. Dette betyr at det gamle
påskelammet og vinen ikke hadde sin fulle mening ennå. Det fikk
det først ved Jesu død. I 1000 års-riket skal Jesus delta i
påskemåltidet på den fullkomne måten. «Og han sa til dem: Jeg
har hjertelig lengtet etter å ete dette påskelam med dere før jeg
lider, for jeg sier dere: Jeg skal aldri mere ete det FØR DET ER
BLITT FULLKOMMENT I GUDS RIKE (1000 års-riket). Og han
tok en kalk, takket og sa: Ta dette og del det mellom dere. For jeg
sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt
FØR GUDS RIKE ER KOMMET.» (Luk.22,15-18.)

Selve påskemåltidet foregår etter et bestemt rituale. Dette blir
kalt for «sedeD>, som betyr «orden». Vi skal i det følgende beskrive
dette ritualet og se hvordan også det peker fram mot Jesu første og
andre konune.

1.) Det første som skjer, er at LYSENE BLIR TENT. Det er
fruen i huset som har den oppgaven. Det er naturlig at det er kvinnen
som skal tenne påselysene, for VERDENS LYS, som er Jesus, skulle
komme fra KVINNENS SÆD.

Jesus sa om seg selv at han er verdens lys. «Atter talte Jesus og
sa til dem: Jeg er verdens lys, den som følger meg, skal ikke vandre
i mørket, men ha livets lys.» (Joh.8,12.)

2.) Deretter blir det FØRSTE BEGER MED VIN drukket. Dette

— 427 —



blir kalt for HELLIGGJØRELSENS BEGER. Det blir drukket FØR
selve måltidet, som er et bilde på Jesu forsoning.

Jesus sa følgende om dette begeret med vin. «Men jeg sier dere at
nå skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dag da jeg skal
drikke den ny med dere i Guds rike (1000 års-riket.)» (Mat.26,29.)

Det første begeret med vin peker derfor framover mot Jesu
gjenkomst og riket for Israel.

3.) Etter dette blir HENDENE til alle de tilstedeværende ved
måltidet VASKET. På denne måten skal de være seremonielle reine
til å innta påskemåltidet.

Jesus gikk et steg videre i sin tjeneste for sine apostler. Han
vasket føttene til sine disipler under påskemåtidet. Dette gjorde han
for å vise at den som ville være størst i Guds rike, måtte være ALLES
TJENER. Dette er selve dynamikken i kjærligheten, «så står han
opp fra måltidet og legger sine klær av seg og tar et linklede og
binder om seg. Deretter slår han vann i et fat, så begynner han å
vaske disiplenes føtter og tørke dem med hnldedet som han var
ombundet med.» (Joh. 13,4-5.)

4.) Deretter blir de forskjellige SMÅRETTENE, som
påskemåltidet består av, spist. De skal minne jødene om trældommen
i Egypt og befrielsen fra dette:

a) Først blir litt PERSILLE eller SALAT dyppet i SALTVANN.
Persillen symoliserer selve livet, mens saltvannet symboliserer
de tårene og den smerten som jødefolket måtte utstå i Egypt.
Salaten symoliserer også den isopen som skulle dyppes i
påskelammets blod og strykes på dørkarmene til jødenes hus.
(l.Mos.12,22.)
Under påskemåtidet sa Jesus til sine apostler. «Og mens de
satt til bords og åt, sa Jesus: Sannelig, sier jeg dere: En av
dere skal forråde meg, den som eter med meg: Da begymte
de og bedrøves og en for en å si til ham: Det er da vel ikke
meg? Han sa til dem: Det er en av de 12, den som dypper
med meg i fatet.» (Mark. 14,18-20.)

b) Deretter blir det spist BITRE URTER sammen med
USYRET BRØD. De bitre urtene symboliserer jødenes slit
i Egypten, og det usyrde brødet symboliserer jødenens raske
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befrielse fra Egypt. Det foregikk så raskt at de ikke fikk
tid til å bake brød med surdeig i.

c) Deretter blir en VELSMAKENDE KOMPOTT spist. Den
består av epler, rosiner, mandler, sukker og saft eller vin.
Denne kompotten er rød av farge, og den skal minne jødene
om alle de mursteinene som de ble tvunget til å lage i Egypt.

d) Det neste som blir spist, er et HARDKOKT EGG. Egget
symboliserer det daglige offeret som ble gjort i templet.

Etter templets ødeleggelse symboliserer egget det jødiske folks
smerte over tapet av templet og Guds-tjenesten der. Det ble dyppet
i salt vann.

5.) Under hele påskemåtidet blir det bare spist usyret brød. Det
heter på hebraisk «matza». Gjennom hele Bibelen er surdeig et bilde
på synd og vranglære.

Jesus er et bilde på dette usyrede brødet. Han tok all vår synd
og skyld på seg og forsonet oss med Gud og seg selv i døden. I det
som Jesus gjorde, er vi fri for synd overfor Gud. Vi er blitt til NY
DEIG, som er uten synd. «Rens derfor ut den gamle surdeig
(synden), så dere kan være NY DEIG, likesom dere er USYREDE
(uten synd), for vårt påsklam er jo slaktet for oss.» (l.Kor.5,7.)

6.) På påskebordet er det plassert 3 USYREDE BRØD.
Husfaren tar det MIDERSTE av de 3 usyrede brødene, og deler det
i 2 deler. Den største delen av dette innehyller han i et kvit klede.
Dette blir gjemt på et HEMMELIG STED. Etter at måltidet er ferdig,
skal det taes fram igjen og fordeles som en etterrett til alle som er i
huset. Jødene kaller denne etterretten for «afikomen».

Det var akkurat det som skjedde med Jesus. Etter at han hadde
gått i døden for oss, gikk han til et HEMMELIG STED, som var
dødsriket. Der talte han til de åndene som var i varetekt, og som
hadde vært gjenstridige, «og i denne (Den Hellige Ånd) gikk han
bort (til dødsriket) og prekte for åndene som var i varetekt, de som
fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet
ventet i Noahs dager, mens arken ble bygget, i hvilken noen få- 8
sjeler- ble frelst- gjennom vann.» (l.Pet.3,19-20.)

I forbindelse med Jesu himmelfart tok han med seg de troende,
som befant seg i dødsriket, til himmelen. «Derfor sier Skriften
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(Tenach): 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
(dødsriket)? Han som for ned, er den samme som for opp over alle
Wmler for å fylle alle ting. (Ef.4,8-10.)

Etter jødisk skikk skal det usyrede brød ha av tre egenskaper:
a) Det skal være bakt UTEN SURDEIG.
b) Det skal lages med MANGE STRIPER og UJEVNHETER.

Det skal være mange «sår» på det.
c) Det skal lages, slik at det skal være MANGE HULROM

inne i det. Det skal være «gjennomstunget».
Det usyrede brødet er uten tvil et BILDE PÅ JESUS:

d) Han er uten synd.
e) Ved hans sår har vi fått legedom. «Men han er såret for

våre overtredelser, knust for våre msigjemingger, straffen
lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi
fått legedom.» (Es.53,5.)

f) Han er gjennomstunget på korset. «... og de skal skue opp
til meg (aleph tavh), på ham som de har gjennomstunget.»
(Sak. 12,10.)
Det er tre jødiske forklaringer på hva eller hvem de tre
egenskapene i det usyrede brødet kan være et bilde på:

g) Det kan være et bilde på patriarkene Abraham, Isak og
Jakob.

h) Det kan være et bilde på ypperstepresten, levittene og det
jødiske folket.

i) Det kan være et bilde på de tre kronene i jødedommen,
kronene til de lærde, kronene til prestene og kronene til
kongene.

Disse 3 fortolkningene er ikke korrekte. Det usyrede brødet som
ligger i midten, er et bilde på Jesus Messias. Dette symboliserer
Jesu forsoning og det som skjedde på Golgata.

De to andre brødene er symboler på Faderen og Den Hellige
Ånd. Da Jesus led døden og forsonet synden, så gjorde han det på
vegne av Den Treenige Gud.

7.) Deretter blir de 4 SPØRSMÅLENE stilt angående hva det
var som var så spesielt med påskeaften og påskefeiringen. Husfaren
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leser opp det som stod i Hagaddah om dette. Alt det som skjedde i
forbindelsen med jødenes utfrielse av Egypt, blir opplest. I tillegg
til dette blir rabbinernes tolkninger av dette også opplest.

Når alt dette er blitt opplest, blir første del av Hallel (Salmene
113-114) sunget. Til slutt blir det det andre begeret med vin blir
drukket. Det blir kalt for PLAGENES BEGER.

8.) Deretter begynner selve hovedmåltidet. I Tenach skulle
PÅSKELAMMET spises oppreist og i hast. Det skulle være et bilde
på jødenes snarlige oppbmdd fra Egypt.

På Jesu tid og senere ble det inntatt, mens deltagerne satt. Det
samme gjorde Jesus og hans apsostler. Dette skal vise oss at
FORSONINGEN ALT ER SKJEDD, og at vi alle sanunen, både
jøder og hedninger, ER FRIDD UT FRA SYNDENS SLAVERI ved
Jesu død og oppstandelse.

I dag er det FORBUDT å spise påskelammet for jødene, og
grunnen til det er at templet ikke eksisterer lenger. Jødene har intet
sted, hvor de kan slakte påskelammet.

I stedet for påskelammet plasserer jødene i dag et bein av et
lam på påskebordet.

Dette betyr at de jødene, som holder seg til jødedommen, ikke har
noen virkelig tilgivelse for synd, for det står i 3. Mos.17,11 at uten at
blodet blir utgydt på alteret, kan ikke syndenes folatelse skje.

9.) Etter at hovedmåltidet er ferdig, er tiden konunet til at barna
skal firme det AVBRUTTE USYREDE BRØDET, «afikomen», som
ble gjemt før måltidet tok til. Den som finner det, skal få en
belønning.

Den som finner det usyrede brødet, som er Jesus, som ble
iimehyllet i et kvit laken og ble sønderbrutt i døden, får en stor
belønning. Han får sine synder tilgitt, og han blir medarving til alt
det som Jesus har. «men er vi ham, 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.)

10.) Etter at hovedmåltidet er ferdig, blir det tredje begeret med
vin drukket. Dette blir kalt for FORSONINGENS BEGER.

Det var dette begeret Jesus drakk sanunen med sine apostler da
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han innstiftet nattverden. Han sa at dette begeret var den nye pakts
blod, som ble utgytt for alle mennesker. (Mat.26,28.)
«For jeg har mottatt fia Herren dette som jeg også har overgitt

dere, at den Herre Jesus i den natt da han ble forrådt, tok et brød,
takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme som er for dere, gjør
dette ti minne om meg! Likeså også krdken etter aftensmåltidet, i
det han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, gjør dette, så
ofte som dere drikker den, til minne om meg. For så ofte som dere
eter dette brød og drikker derme kalk, forkynner dere Herrens død,
INNTIL HAN KOMMER.» (1.Kor.11,23-26.)

11.) Etter at resten av Hallel (Salmene 115-118) er opplest, blir
det 4. beger med vin drukket. Det blir kalt for FUllENDELSENS
BEGER.

Dette betyr at det var fullendelsen eller slutten på selve
påkemåltidet. Dessuten var det begynnelsen til JESU FULL
ENDELSE. Etter at påskemåltidet var ferdig, gikk Jesus sammen
med sine apostler til Oljeberget. (Mat.26,30.)

12.) Under hele påskemåltidet har det stått en ledig stol, som
ingen har sittet i, og et fullt beger med vin, som ingen har drukket
av. Dette er ELIAS STOL og ELIAS BEGER. Ved påskemåltidets
avslutning blir døren åpnet, slik at profeten Elias kan komme inn
og varsle at Messias snart vil komme.

Etter jødisk vurdering skal dette skje en gang i framtiden, men
sarmheten er at jødenes Messias allerde er kommet for snart 2000
år siden. Profeten Elias var et forbilde på døperen Johannes. Han
stod fram i Israel FØR Jesus fra Nasaret, og aimonserte ham som
JØDENES MESSIAS og som det GUDS LAM SOM BAR
VERDENS SYND. «Dagen deretter ser han Jesus komme til seg
og sier: SE DER GUDS LAM, SOM BÆRER (BORT) VERDENS
SYND.» (Joh.3,29.)

Spørsmål og oppgaven

1.) Hvorfor er det naturlig at det er fruen i huset som skal tenne
påskelysene?
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2.) Hvem er verdens lys?
3.) Hva heter det første begeret med vin?
4.) Hva peker dette begeret med vin framover mot?
5.) Hva er salaten og saltvannet symboler på?
6.) Hva er de birte urtene, den søte kompotten, det hardkokte

egget og det usyrede brødet symboler på?
7.) Hva heter det usyrede brødet på hebraisk?
8.) Hvor mange usyrede brød blir satt fram på bordet?
9.) Hva gjør husfaren med det midterste brødet?
10.) Hvilke 3 egenskaper skal de usyrede brødene ha?
11.) Hvilke 3 forskjellige jødiske forklaringer er det angående

de 3 brødene?
12.) Hva er den riktige forklaringen på de 3 brødene?
13.) Hva går de 4 spørsmålene ut på?
14.) Hvordan skal påskelammet spises?
15.) Hvorfor sitter jødene i dag, når de spiser påskemåltidet?
16.) Hvorfor er det forbudt å spise påskelammet i dag i

jødedommen?
17.) Hva har jødene i stedet for påskelammet?
18.) Hva betyr dette med hensyn til forsoningen?
19.) Hva skjedde med den som fant den delen av det usyrede

brødet, som var gjemt?
20.) Hva kalles det tredje begeret med vin?
21.) Hva kalles det Qer^ begeret med vin?
22.) Hva er Elias stol og Elias beger?
23.) Hvem var profeten Elias et forbilde på?
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DE USYREDE BRØDS HØYTID.

Denne høytiden begynner den 15.NISAN og varer i 7 DAGER.
I løpet av denne tiden har jødene ikke lov å spise annet enn usyret
brød og en del annen mat som ikke inneholder surdeig. Det var
forbundet med livsfare både å oppbevare og spise syret brød i denne
tiden. «Og på den 15.dag i høytiden i samme måneden er det de
usyrede brøds høytid for Herren, i 7 dager skal dere ete usyret brød.»
(3.Mos.23,6.)

Etter reglene skal all mat med surdeig være gjemt unna på en
hemmelig plass om kvelden den 13.nisan eller på formiddagen den
14.nisan.

Det usyrede brødet og den usyrede maten, som de skal spise i
løpet av disse 7 dagene, skal minne jødene om elendigheten i Egypt
og det forholdet at de måtte forlate Egypt i en slik fart, at de ikke
hadde tid til å lage brød på vanlig måte med surdeig. Det usyrede
brødet ble derfor sett på som et uttrykk for FRELSE fra egypterne
og en NY BEGYNNELSE.

Surdeigen er i N.T. symbol på vranglære og synd. På samme
måten som jødene gjemte bort surdeigen, sonet Jesus all verdens
synd på et kors på Golgata på den første dagen av de usyrede brøds
høytid. Jesus gjemte unna all synden, slik at den som tror på ham,
får del i frelsen. Dette gjorde Jesus på en FULLKOMMEN MÅTE.
Gud minnes ikke engang at synden har vært. Han har kastet syndene
våre bak seg i forglemselens hav. Det er virkelig KVALITET over
Jesu forsoningsverk.

Som personlige troende skal vi leve et liv I SEIER uten synd. I
Jesu forsoningsverk er vi DØD BORT IFRA SYNDEN. Vi kan
ikke leve i det som vi er avdød i fra. I en kristens vandring blir det
derfor viktig at vi lever et HELLIG LIV i forsakelse og tro. Det vil
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Den Hellige Ånd hjelpe oss med, slik at vi kan greie det. «Rens
derfor ut den gamle surdeig (synden), så dere kan være ny deig
(uten synd), likesom dere (i Jesus) er usyrede (uten synd)! for vårt
påskelam er jo slaktet. Messias.» (l.Kor.5,7.)

«Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde
kjødets begjeringer.» (Gal.5,16.)

«at han etter sin herlighets rikdom må gi dere å styrkes med
kraft ved hans Ånd i deres innvortes menneske.» (Ef.3,16.)

I Israels historie har følgende 3 hendelser skjedd den 15. nisan:
1.) Jødene gikk ut fra Egypti år 1411 før Messias.

(2.Mos.l2,41.)
2.) Jesus ble korsfestet og døde i år 32 etter Messias.

(Mat.27,26-50.)
3.) Jødene ble nedkjempet på Massada i år 72 etter Messias.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Når begynner de usyrede brøds høytid?
2.) Hva gjør jødene med surdeigen?
3.) Hva symboliserer surdeigen?
4.) Hva er surdeigen et symbol på i N.T.?
5.) Hva gjorde Jesus med synden den 15. nisan?
6.) Hvordan skal vi leve vårt liv med hensyn til synden?
7.) Hvem vil hjelpe oss til å leve et liv i forsakelse og tro?
8.) Hvilke 3 hendelser i Israels historie har skjedd den 15.nisan?
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FØRSTEFRUKTENS ELLER

SVINGEKORNBÅNDETS HØYTID.

Denne høytiden skal be^nne på DAGEN ETTER SABBATEN.
«Tal til Israels barn og si til dem: Når dere kommer inn i det land
som jeg vil gi dere, og dere høster dets grøde, da skal dere komme
til presten med det første kombånd av deres høst. Og han skal svinge
kombåndet for Herrens åsyn, for at Herren skal ha velbehag i dere,
dagen etter sabbaten skal Herren svinge det.» (3.Mos.23,10-ll.)

Det er 2 forskjellige vurderinger blant Bibel-forskerne om
hvilken dag dette gjelder:

a) Noen mener at det gjelder dagen etter den 15.nisan, som
også ble betraktet som en sabbat. Fariseerne hadde f.eks.
dette synet..

b) Noen mener at det gjelder dagen etter den ukentlige
sabbaten, altså søndagen, som blir den 17.nisan.
Sadduseeme hadde det siste synet.

Denne dagen skulle markere BEGYNNELSEN PÅ KORNHØS-
TEN. Det var BYGGEN som skulle høstes inn. Komhøsten ble
avsluttet 50 DAGER etter ved innhøstingen av HVETEN. Presten
skulle svinge det første kombåndet som en takk til Herren for at
han nok en gang hadde gitt jødene en ny innhøsting.

Den mest sannsynlige datoen for denne sabbaten er søndagen.
Denne festdagen symboliserer Jesus som den første av de som har
stått opp fra de døde. Han stod opp tidlig på søndag den 17. nisan.
Jesus er FØRSTEGRØDEN.

Et annet forhold som viser oss at denne dagen må være den 17.
nisan, er det forholdet at etter at den første påsken ble holdt i Egypt
den 14.nisan, fikk jødene lov til å dra 3 dagsmarsjer inn i ørkenen
for å tilbede Gud der. Jødene forlot Egypt dagen etter påskefeiringen,
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altså den IS.nisan. Den IT.nisan slo de leir ved Rødehavet, og på
den samme dagen ble de berget av Herren som åpnet havet, slik at
de kunne gå trygt gjennom det. Dette skjedde 3 dager etter at de
hadde feiret den første påsken i Egypt.

Det forholdet at Jesus er førstegrøden av de dødes oppstandelse,
betyr at det følger flere avdelinger av oppsttndelsen etter Jesu
oppstandelse, «for likesom alle dør i Adam, sa skal også alle
levendegjøres i Kristus. Men hver i sin egen avdeling. Kristus er
førstegrøden, deretter skal de som hører Kristus til levendegjøres
ved hans komme, deretter kommer enden (på oppstandelsen), når
han overgir riket (1000 års-riket) til Gud og Faderen, når han har
tilintetgjort all makt og all myndighet og velde.» (1.Kor. 15,22-24.)

I Israels historie har følgende 4 hendelser skjedd den 17. nisan:
1.) Noahs ark landet på pellet Ararat. (l.Mos.8,4.)
2.) Israel krysset Rødehavet i år 1411 før Messias.

(2.Mos.l4,13-14.)
3.) Jødene spiste førstefrukten av landets grøde etter at

mannaen hadde opphørt i år 1451. (Josva 5,10-12.)
4.) Jesus stod opp fra de døde i året 32. (Mat.28,1-10.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Ved hvilken dato skal svingekombåndets høytid begynne?
2.) Hvilke to oppfatninger er det blant Bibel-fortolkerne

agående tidspunktet for denne dagen?
3.) Hvilken dato er sannsynligvis den rette?
4.) Ved hvilke 3 andre tilfeller ble mennesker frelst på den

samme datoen?

5.) Hvilken innhøsting skal begynne i forbindelse med denne
festen?

6.) Hva skal svinges for Herren?
7.) Hva betyr det at man svinger et kombånd for Herren?
8.) Hva vil det si at Jesus er førstegrøden?
9.) Hvor mange avdelinger av oppstandelsen beskriver Paulus

i l.Kor.15,22-24.)

10.) Hvilke 4 hendelser har skjedd i Israels historie den 17.nisan?
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UKEFESTEN, DE TO SVINGE-
BRØDENES HØYTID ELLER PINSEN.

Denne festen har mange navn. Den skal feires 7 UKER ETTER
AT DET FØRSTE KORNBÅNDET ER BLITT SKÅRET og er
blitt svinget av presten foran Herrens åsyn. Det vil si 7 uker etter
den ukentlige sabbaten. «Fra dagen etter sabbaten, fra den dag
(søndag) dere bærer fram svingekorbåndet, skal dere telle fulle 7
uker. 50 dager skal dere telle til dagen etter den 7. sabbat, og da
skal dere bære fram for Herren et offer av den nye grøden. Fra
deres hjemsteder skal dere komme med 2 SVINGEBRØD, som er
laget av to tiendedeler av en efa fint mel og bakt MED SURDEIG,
de er en FØRSTEGRØDE for Herren.» (3.Mos.23,15-17.)

Denne festen blir holdt den 6.SIWAN, som tilsvarer vår mai-
juni. Det er en INNHØSTINGSFEST, som angår HVETEN. Den
har følgende jødiske motiver:

a) For det første er den en takke- og gledesfest. Jødene gleder
seg over den nye grøden og ofret disse to svingebrødene til
Herren som en takk for den grøden de har fått fra ham. De
anerkjenner med dette at gavene kommer fra Herren. Han
skal ha førstegrøden av det som ble innhøstet.

b) For det andre skal disse brødene bakes med surdeig. Disse
kakene skal REPRESENTERE FOLKET og være et
syndoffer til Herren. Folket har synd, og det er grunnen til
at disse kakene skal bakes med surdeig.

c) Det knytter seg også en annen jødisk tradisjon til denne
festen. Tradisjonen sier at det tok nøyaktig 50 dager fra
utgangen fra Egypt og til Moses fikk de 10 bud og en del
av loven på Sinai. Ved denne festen blir også Moseloven
lest og studert av jødene.
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Når vi ser på denne høytiden ut fra et ny-testamentlig synspunkt,
har pinsen følgende motiver:

a) Den Hellige Ånd ble gitt på pinsefestens dag. Den ble først
gitt til de jødene som var til stede i Jerusalem ved denne festen.
Den Hellige Ånds gave er først og fremst et løfte som var gitt til
jødene. «Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på
samme sted. Og med ett kom det en veldig lyd fra himmelen som
av et framfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. Og det
viste seg for dem tunger likesom av ild, som skilte seg 02 satte seg
på enhver av dem. Da ble de alle FYLT av Den Hellige Ånd, og de
begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav dem åtale.»
(Ap.gj.2,1-4.) (Se kapitlet: Den Hellige Ånds komme.)

På samme måten som det første svingekombrødet symboliserer
Jesus som førstegrøden i forbindelse med de usyrede brøds høytid,
er det klart at de troende jødene var den ABSOLUTTE FØRSTE
GRØDEN ved den nye i innhøstingen på pinsefestens dag. Dette
stadfester også Jakob i sitt brev, som han skrev til JESUS-
TROENDE JØDER. «Etter sin vilje har han født oss ved sannhets
ord, for at vi (de troende jøder) skal være en FØRSTGRØDE av
hans skapninger.» (Jak. 1,18.)

b) De to svingebrødene, som skal svinges for Herren, og som
er bakt med surdeig, skal også symbolisere at Den Hellige Ånds
gave både er gitt til jøder og hedninger. Begge typer mennesker er
vi syndige i oss selv, men i den ny-testamentlige tid er det ingen
forskjell på jøder og hedninger med hensyn til Guds gaver. Det
skillet som det var mellom jøder og hedninger i Tenach, ble brutt
ved Jesu forsoning, og det eksisterer ikke i den frie nådes
tidsperiode. «For han er vår fred, han som gjorde de to (jøder og
hedninger) til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, i det
han ved sitt kjød (legeme) satte til side (som indirekte frelsesvei)
den lov (Moseloven) som kom med bud og forskrifter, for at han
ved seg selv kunne skape de to til et nytt menneske, i det han gjorde
fred.» (Ef.2,14-15.)

11000 års-riket skal det igjen bli EN FORSKJELL mellom jøder
og hedninger. Jødene vil da igjen nyte godt av den FORRETTEN
som de har som Guds folk. De vil da, etter at de har anerkjent
Jesus fra Nasaret, som sin Messias, få vandre fullt ut i de løftene
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og de velsignelsene som Gud har lovet dem. Jødene skal da være
PRESTER og MISJONÆRER ut over hele verden. Det er blant
annet det utvelgelsen går ut på. «Dersom du nå hører på Herrens,
din Guds røst, så du akter 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,l.)

«Herren skal gjøre deg til HODE og IKKE TIL HALE, og du
skal ALLTID VÆRE OVENPÅ og al5:i være under, såfremt du
hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byder deg å ta vare
på.» (5.Mos.28,13.)

c) På samme måten som jødene fikk den YTRE LOVEN ved
Siani, på samme måten fikk de den INDRE LOVEN på pinsefestens
dag. Det er Den Hellige Ånd som bor i våre hjerter, som både
forklarer Guds lov for oss og hjelper oss, slik at vi kan holde den.
«Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære (forstå) det
ennå, men når han konuner, SANNHETENS ÅND, konuner, skal
han veilede dere til HELE SANNHETEN, for han skal ikke tale av
seg selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende
ting skal han forkynne dere.» (Joh. 16,13.)

I Israels historie har følgende 2 hendelser skjedd den 6. siwan:
1.) Moses fikk de 10 bud. (2.Mos.l9,ll.)
2.) Den Hellige Ånd ble utgydt i år 32 etter Messias. (Ap.gj.2,

1-15.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Når skal ukefesten feires?
2.) Hvilke andre navn er det på denne festen?
3.) Hvordan skal de to svinegkombåndene være?
4.) Hvorfor skal det være 2 svingekombånd?
5.) Hvorfor skal disse 2 brødene være bakt med surdeig?
6.) Hvilken type fest er denne høytiden?
7.) Hvilke jødiske motiver har pinsen?
8.) Hvem er den absolutte førstegrøden?
9.) Hvorfor er det i den frie nådes tidsperiode ikke noe skille

mellom jøder og hedninger?
10.) Hvordan vil dette være i 1000 års-riket?
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11.) Hvilke oppgaver skal jødene ha i 1000 års-riket?
12.) Hva er den ytre loven, og når ble den gitt?
13.) Hva er den indre loven, og når ble den gitt?
14.) Hvilke 2 hendelser har skjedd i Israels historie den 6. siwan?
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BASUNKLANGDAGENS HØYTID.

Denne høytiden skal holdes på den FØRSTE DAG I DEN 7.
MÅNEDEN. Det er måneden TISHRI. Det har med andre ord gått
nesten 4 MÅNEDER siden den forrige høytiden, og det er blitt
høst i Israel. Denne måneden tilsvarer vår september-oktober. «Tal
til Israels barn og si: I den 7. måned, på den første dag i måneden,
skal dere holde kviledag med basunklang til IHUKOMMELSE og
EN HELLIG SAMMENKOMST. Da skal dere ikke gjøre noen
arbeidsgjeming, og dere skal ofre ildoffer til Herren.» (3.Mos.23,24-
25.)

Etter jødenes religiøse kalender er «tishri» den 7. måned i året,
men etter den sivile jødiske kalenderen er dette den 1. måneden i
året. Jødene regner med at det nye året begynner den 1. tishri. Jødisk
tradisjon lærer at det var på den dagen at Gud skapte både himmel
og jord.

Det som spesielt kjennetegner denne dagen, er de MANGE
BLÅSINGENE I BASUNENE. Det jødiske hornet er kalt for
«shofar». Det er ikke laget av messing, slik som våre basuner er
det, men det er et bukkehom, og det gir derfor andre typer toner
(lyder) enn våre basuner.

Grunnen til at den jødiske basunen er laget av et bukkehorn, er
det forholdet at da Abraham skulle ofre Isak, sendte Gud en buldc,
som han skulle ofre i stedet for gutten. Jødene mener at denne
bukken, som ble sendt fra Gud, er et BILDE PÅ MESSIAS. Bukke
hornet skal dermed minne jødene om GUDS GODHET.

Jødene mener videre at det venstre hornet av denne bukken var
den basunen, som ble blåst på Sinai i forbindelse med at loven ble
gitt. De kaller denne basunen for DEN FØRSTE BASUNEN.

Det høyre hornet til denne bukken er det som ble brukt på
basunklangdagens høytid.
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Det er mye blåsing i basunene i forbindelse med de jødiske
høytidene:

a) På den første dag i hver måned i den jødiske kalenderen
blir det blåst i en basun.

b) Hver dag i måneden før tishri blir det blåst i en basun, for å
varsle at i neste måned skal 3 viktige høytider begynne.

c) På selve dagen den 1.tishri blir det blåst i basunen i 3
FORSKJELLIGE SERIER. Hver serie har 30

BLÅSINGER hver. Disse blir avsluttet med 10 blåsinger.
Ved slutten av disse blåsingene kommer det en siste blåsing.
Det er «Tekiah Gedolah». Det betyr DEN STORE
BLÅSINGEN eller DEN SISTE BASUNEN. Denne
basunen blir høyere og høyere mot slutten av blåsingen.
Denne basunen skal minne jødene om at Gud kom ned på
Sinai-Qellet, for å gi Moses de 10 budene og loven.

d) Blåsing i basunen er nevnt mer enn 100 ganger i Tenach.
Det ble brukt for å samle folket i de store høytidene, og det
ble brukt til å samle soldatene til krig.

Vi skal i det følgende beskrive de forskjellige vurderingene som
de ortodokse jøden har tillagt den siste basunen:

1.) Blåsingen i den siste basunen skal minne jødene om DERES
SYNDER. Denne dagen kalles også for MINNEDAGEN, for den
innleder en periode på 10 dager, der utfallet av Guds dom over
jødene i det foregående året, vil bli gjort kjent på den neste høytiden,
som er Yom Kippur. I disse 10 dagene skal de minnes sine synder
og forsøke å forbedre sin stilling overfor Gud.

I tillegg til dette blir også dagen kalt for DOMSDAGEN, for
det er på den dagen at Gud vil dømme jødene i forhold til deres
synder og misgjerninger.

På denne dagen blir det åpnet 3 bøker i himmelen. Den ene er for
de rettferdige. Den andre er for de som går fortapt, og den tredje er for
dem som ennå har mulighet til å få del i fielsen. I denne sammenhengen
betyr ftelsen det at de får leve i det nye året. De fleste jødene blir ført
inn i den tredje boken, og i en periode på 10 dager skal de ved gode
gjerninger forsøke å forbedre sin stilling overfor Gud, slik at han fører
navnet deres over i den første boka. Utfallet av denne vurderingen fra
Guds side vil bli gjort kjent på Yom Kippur.
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Jødedommen skiller mellom to slags synder:
a) Det er synder som ER GJORT MOT GUD. Disse krevde

at jødene ofret SYNDOFFERET til Gud. Deretter ble disse
syndene tilgitt av Gud.

b) Det er synder som jødene HAR GJORT MOT
MEDMENNESKER. Disse syndene krevde at jødene ofret
SKYLDOFFERET. Deretter måtte jødene oppsøke de
mennskene som synden var gjort imot, for å få tilgivelse
av dem. Deretter gikk menneskene til Gud, for å få tilgivelse
av ham. Gud kunne ikke tilgi denne synden, før med
menneskene hadde tilgitt den.

Det samme er også tilfelle med Jesu lære, som er nært knyttet
til jødedommen. «Derfor når du bærer ditt offer (skyldofferet) fram
til alteret, og der kommer i hu at din bror har noe imot deg, så la
ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med
din bror, og kom så og bær ditt offer fram.» (Mat.5,23-24.)

«For dersom dere forlater menneskene deres overtredelser, da
skal deres himmelske Fader også forlate dere.» (Mat.6,14.)

«Dersom dere forlater noen deres synder, da er de dem forlatt,
dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.»
(Joh.20,23.) (Dette gjelder de syndene som et menneske har gjort
mot et medmenneske.)

I disse 10 dagene må jødene tilstå sine synder både overfor
menneskene og Gud. I tillegg til dette må de vise anger. Dette ordet
heter på hebraisk «teshuvah». Denne angeren må gå ut på to ting:

a) En må vende seg bort fra synden.
b) En må vende seg til Gud og forandre sin livsførsel.

2.) Den siste basunen skal også forvirre Satan, som vil stå foran
Gud og anklage jødene for deres lovbrudd, slik at han ikke greier å
komme fram med alle sine anklager.

Sett ut i fra et kristent synspunkt er det følgende domsscener,
som skal finne sted:

a) I forbindelse med den kristne menighets bortrykkelse, som
skjer før selve trengselstiden, skal vi alle, som har fått del i
bortrykkelsen, framstilles for Jesu eller Guds domsstol i
himmelen. Ved denne domsstolen skal vi få våre liv som

kristne vurdert av Herren. Det som ikke er godt nok i Guds
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øyne, blir slettet ut, og det som holder mål, skal få sin lønn.
Dette kaller vi for NÅDELØNNEN. Den nådelønnen, som
hver enkelt har fått, skal bestemme de oppgavene som
vedkommende skal ha i 1000 års-riket og videre i de
kommende tidsaldere. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
1. Kapittel: Jesu eller Guds domsstol i himmelen.)

b) I forbindelse med endens tid og opprettelsen av riket for
Israel skal alle de som har overlevd trengselstiden, møte
fram i Jerusalem og få sin dom av Herren, som både er
konge og dommer. (Mat.25,31-46.)

c) Alle troende døde, som ikke har del i bortrykkelsen, skal
stå opp og bedømmes for Jesu domsstrone i Jerusalem. Alle
disse som står opp på det tidspunktet, får gå inn i 1000 års-
riket. (Åp.20,4-6.)

d) Etter at 1000 års-riket er slutt, kommer den endelige dom
over de ufrelste. Dette er de urettferdiges dom. Alle de som
blir dømt der, går fortapt. (Åp.20,11-15.)

3.) Den siste basunen skal også minne jødene om at de engang
skal samles i Jerusalem igjen. Blåsingen av den siste basunen vil
etter jødisk vurdering samle de jødene som lever i diasporaen, slik
at de kan komme tilbake til Israel. «Og det skal skje på den tid at
Herren skal slå ned frukter like fra Storelven (Eufrat) ti Egyptens
bekk (Nilen), og dere, Israels barn, dere skal SANKES OPP, EN
FOR EN. Og det skal skje på den tid at de (englene) skal støte i en
stor basun, og da skal de komme de fortapte i Assurs land og de
fordrevne i Egyptens land, og de skal tilbe Herren på det hellige
berg (Sion) i Jerusalem.» (es.27,12-13.)

I dag er det bare litt over 4 millioner jøder som lever og bor i
Israel. Totalt kan det være 44 millioner jøder i verden. Det er ingen
uten Gud som har den fulle oversikten over dette. I løpet av de siste
2,5 årene har det kommet tilbake mer enn 600000 jøder. De er
hovedsakelig kommet fra det forhenværende Sovjet-unionen og Etiopia.

Jødene vil komme tilbake til Israel nå i endetiden, men DEN
STORE INNHØSTINGEN av jødene vil utstå til Herren selv henter
dem hjem i forbindelse med sin gjenkomst. Englene vil samle dem
inn, og dette vil skje på den den store forsoningdagen, Yom Kippur.
«Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de
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skal samle hans utvalgte (jødene) fra de 4 verdenshjørner, fra
himmelbryn til himmelbryn.» (Mat.24,31.)

Det har skjedd mange miralder i løpet av den siste generasjonen
i Israel. Jødene mener at vi er gått inn i de MESSIANSKE TIDER,
og at den tiden vi lever i i dag, er en OVERGANGSTID til Messias
komme. Jeg er enig i denne vurderingen.

Av de store undergjerningene som jødene spesielt regner med,
skal jeg nevne:

a) Opprettelsen av staten Israel i 1948.
b) Innlenunelsen av gamlebyen av Jerusalem og klagemuren

i 1967. (I den forbindelse gjorde jødene en stor feil, og det
var det forholdet at de gav tempelområdet tilbake til
araberne, etter at disse hadde forlatt området uten kamp.
Arabeme har nemlig utsagn i Koranen som sier at Israel
tilhører jødene. I sura 5, vers 21 står det: «Å, mitt hellige
folk. Gå inn i det land som er blitt lovet dere.»)

c) De store seirene i alle krigene, som de har hatt mot arabeme.
(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 1. Kapittel: Messias er
høvdingen over Herrens hær.)

d) Jødenes hjemkomst fra det forhenværende Sovjet-unionen
og fra Etiopia.

e) Det forholdet at Israel hverken ble blandet inn i Golf-krigen
eller at de irakiske Sckud-rakettene, som ble avfyrt mot
Israel, bare gjorde minimal skade i Israel.

4.) De ortodokse jødene mener videre at vi vil få de DØDES
OPPSTANDELSE i forbindelse med den siste basunen.

Etter kristen oppfatning er det stor sannsynlighet for at den
kristne menighet blir bortrykket i skyen til Herren på
basunklandagen. Det er gmnn til å tro at i forbindelse med den siste
basunen, når jødene er samlet i Jemsalem eller andre steder, for å
avslutte feiringen av det nye året, da skjer DEN KRISTNE
MENIGHETS BORTRYKKELSE. Det er ingen som kjenner
årstallet for denne begivenheten, men datoen for denne festen kan
vi vite for de kommende årene. Datoene er bestandig de samme,
men dagene, som er knyttet til de forskjellige datoene, vil variere.

Paulus skrev at den kristne menighet vil bli bortrykket ved DEN
SISTE BASUNEN. Han henviste ikke til de 7 domsbasunene i
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Åpenbaringsboka, for det var ikke gjort kjent på det tidspunktet da
Paulus skrev dette.

Jeg ser ikke bort i fra at den kristne menighets bortrykkelse kan
skje i forbindelse med denne høytiden. Dersom dette er riktig, så
vil Jesus selv komme ned i lufthimmelen, og vil vil få høre enda 3
basunblåsinger. og det er:

a) Jesu stemme.
b) En overengels stemme. Han gjengir det som Jesus sier.
c) Guds stemme. (l.Tess.4,16.)
Paulus fikk vite en HEMMELIGHET angående den kristne

menighets bortrykkelse, og det var det forholdet at både de døde
troende og de som levde, skulle bortrykkes til Jesus, som skulle
møte dem i skyen. «Se, jeg sier dere en HEMMELIGHET: Vi skal
ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i en nå, i et øyeblikk
(gr.en atomos, som betyr i et brøkdel av en udelelig tid), ved DEN
SISTE BASUN. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå
uforgjengelige, og vi skal forvandles.» (l.Kor.15,51-52.)

I og med at det er en mulighet for at den kristne menigheten vd bli
bortrykket på basunklangdagens høytid, vil vi sette opp en oversikt
over denne datoen for denne høytiden i årene fram til år 2000:

a) I 1993 var den den 16. september.
b) 1 1994 var den den 6. september.
c) I 1995 vil den være den 25. september.
d) 1 1996 vil den være den 14. september.
e) 1 1997 vil den være den 2. oktober.
f) 1 1998 vil den være den 21. september.
g) I 1999 vil den være den 11 september.
h) 12000 vil den yære den 30. september.
I Israels historie har følgende 2 hendelser skjedd den 1. tishri:
1.) Ypperstepresten Josva brakte det første offeret til det

nyoppbygde alteret. (Esra 3,1-6.)
2.) Esra leste loven for de jøder som hadde kommet tilbake

fra eksilet i Babylon. (Neh.8,2-3.)

Spørsmål og oppgaver

1.) Når skal basunklangdagen feires?
2.) Hvor langt tid har det gått siden den forrige høytiden?
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3.) Hva er forskjellen på de to jødiske kalenderne?
4.) Når begynner det jødiske nyåret?
5.) Hvorfor bruker jødene et bukkehorn som basun?
6.) Hva er det hebraiske navnet på denne basunen?
7.) Hva er denne bukken et bilde på?
8.) Hva skal dette bukkehornet minne jødene om?
9.) I hvilken forbindelse ble det venstre hornet benyttet?
10.) Hvilket hom benytter jødene på basunklangdagens høytid?
11.) I hvilke forbindelser blir det blåst i basuner i Israel?
12.) Hvor mange basunblåsinger er det på selve basunklangdagens

høytid?
13.) Hva heter den siste basunen som blir blåst på denne dagen?
14.) Hva skal den minne jødene om?
15.) Hvorfor kaller jødene denne dagen for Minnedagen?
16.) Hvofor kaller jødene den for Domsdagen?
17.) I hvilke 3 forskjellige bøker blir jødene innført denne dagen?
18.) Hvor mange dager har jødene til rådighet til å forbedre sin

stilling overfor Gud?
19.) Hvilke to typer synder regner jødedommen med?
20.) Hvilke to forskjellige offer skulle bmkes ved disse syndene?
21.) Hva er det hebraiske ordet for «anger»?
22.) Hva går angeren ut på?
23.) Hvorfor skal den siste basunen forvirre Satan?
24.) Hvilke 4 forskjellige framtidige domsscener har vi?
25.) Ved hvilken høytid skal jødene samles inn?
26.) Hvor mange jøder er det i verden i dag?
27.) Hva betyr det at vi er gått inn i de messianske tidene?
28.) Hvilke store undergjerninger har skjedd med jødene i denne

generasjonen?
29.) Når vil de døde oppstå—etter jødisk vurdering?
30.) Hva kan skje med den kristne menighet på basunklangdagens

høytid?
31.) Hvilken hemmelighet var det Paulus fikk åpenbart angående

oppstandelsen?
32.) Hva er en hemmelighet i bibelsk betydning?
33.) Når begynner basunklangdagens høytid i årene fram til 2000?
34.) Hvilke 2 hendelser har skjedd i Israels historie den 1 .tishri?

— 448 —



DEN STORE FORSONINGSDAGEN.

Den store forsoningsdagen (hebr.Yom Kippur) skal finne sted den
10. DAG I DEN SYVENDE MÅNED, som er TISHRI. «Men på den
10. dag i den sanune syvende måned er det soningsdag, da skal dere
holde en HELLIG SAMMENKOMST, og ders skal faste og ofre
ildofier til Herren. Den dagen skal dere ikke gøre noe arbeid, for det
er en SONINGSDAG, da skal det gjøres soning for dere for Herren,
deres Guds åsyn. For enhver som ikke faster den dagen, skal utryddes
av sitt folk. Intet arbeid må dere gjøre den dag, det skal være en
tidsalderhg (som skal være i tidsalderen) lov, fra slekt til slekt, hvor
dere bor. En HØYHELLIG SABBAT skal den være for dere, og dere
skal faste, på den niende dag i måneden om aftenen, fra den aften til
den neste, skal dere holde deres sabbatshvile.» (3.Mos.23,27-32.)

Denne dagen er den MEST HELLIGE av alle jødenes høytids
dager. Det er en forsoningdag for hele folket. Jødene har hatt 10
dager på seg fra det nye årets begynnelse og til den store forsonings
dagen til å forsøke å forbedre sin stilling overfor Gud, slik at deres
navn kan bli oppskrevet i de frelstes bok. På den store forsonings
dagen skal det bli gjort kjent hvem som skal leve i det nye året, og
hvem som skal dø.

Ypperstepresten hadde en SENTRAL ROLLE i gudstejensten
og i frambæringen av de forskjellige offer denne dagen. Det var
han som forrrettet ALL OFRING i templet.

Ved siden av de daglige offer ble det også foretatt en rekke
tilleggsoffer. Dessuten gikk han i det hele 4 GANGER inn i Det
Aller Helligste med forskjellige offer. Dette var den eneste gangen
i året at ypperstepresten gikk inn i Det Aller Helligste. «Og Herren
sa til Moses: Tal til Aron, din bror, og si at han ikke til enhver tid
må gå inn i helligdonunen innenfor forhenget, fram til nådestolen
som er over arken, for at han ikke skal dø, for jeg vil åpenbare
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meg i skyen (Shekina-skyen) over nådestolen.» (3.Mos.l6,2.)
For at ypperstepresten skulle greie alle sine gjøremål på en dag,

begynte offerhandlingene allerede ved midnatt, og tidlig om
morgenen var tempelplassen fylt med mennesker.

Vi skal i det følgende beskrive en del av de oppgavene
ypperstepresten hadde den dagen.

1.) Først ofret han det DAGLIGE OFFERET og de forskjellige
TILLEGGSOFRENE. Ved disse offerhandlingene hadde ypperst-
presten på seg en DRAKT AV GULL, etter at han på forhånd hadde
tatt et renseselsesbad og vasket hender og føtter.

I det hele tatt var renhetsforskriftene for ypperstpresten om
fattende. I det hele 5 ganger badet han sitt legeme, og han vasket
hender og føtter 10 ganger, for at han skulle være kultisk rein til å
utføre offerhandlingene.

2.) Etter at det daglige morgenofferet var forrettet, RENSET
ypperstepresten seg på nytt og tok på seg KVITE KLÆR. Han
gjorde seg i stand til offerhandlingene i Det Aller Helligste. «Han
skal kle seg i en hellig underkjortel av lin og ha benklær av lin på
sitt legeme og omgjorde seg med et belte av lin og binde en hue av
lin på sitt hode, dette er de hellige klær, og han skal bade sitt legeme
i vann, før han kler seg i dem.» (3.Mos. 16,4.)

Hver gang ypperstepresten gikk inn i Det Aller Helligste, tok
han på seg de kvite klærne. Disse klæme skulle symbolisere den
PERFEKTE RENHET.

Den GYLNE DRAKTEN, som ypperstepresten ellers bar,
symboliserte ypperstepresten som GUDS BRlff)GOM.

3.) Første gangen ypperstepresten gikk inn i Det Aller Helligste,
gikk W inn med RØKELSESOFFERET. Han tok med seg røkelse
som var blandet med ild fra røkofferalteret. Han skulle legge
røkelsen foran nådestolen, slik at skyen fra røkelsen etter hvert
dekket hele rommet. «Så skal han fylle ildkaret med glør fra alteret
for Herrens åsyn og sine hender med finstøtt velluktende røkelse
og bære det innenfor forhenget. Og han skal legge røkelsen på ilden
for Herrens åsyn, så skyen fra røkelsen skjuler nådetolen, som er
over vitnesbyrdet (de 10 bud), for at han ikke skal dø.»
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(3.MOS.16,12-13.)
Nådestolen var det samme som lokket på arken. I arken var det

oppbevart tre forskjellige ting: Det var LOVENS 10 BUD. Det var
ARONS STAV, som var et bevis på at han og hans slekt skulle inneha
yppersteprestembetet. Til slutt var det en KRUKKE MED MANNA.
Den skulle minne jødefolket om den store undergjerningen som Herren
hadde gjort mot folket, da han gav jødene mat i ørkenen i 40 år.

På lokket til arken var det tegnet inn 2 kjeruber. Over lokket på
arken befant Guds herlighet seg i form av Shekina-skyen. Gud var
med andre ord TIL STEDE i templet.

I det andre templet var dessverre både arken og Shekina-skyen
borte. Dette betydde at Gud IKKE VAR PERSONLIG TILSTEDE
i dette templet, slik som han hadde vært det i det første templet.

Når ypperstepresten gikk inn i Det Aller Helligste var det bundet
en snor omkring hans fot. Dersom han ikke forrettet ofringene riktig,
eller dersom Gud ikke godtok ofrene, så måtte han dø for folket
inne i Det Aller Helligste. Dersom dette skjedde, kunne prestene
dra han ut fra Det Aller Helligste med hjelp av denne snoren.

Dersom Gud godtok de ofrene, som han bar fram, fikk han
komme levende ut av Det Aller Helligste. Hver gang dette skjedde,
brøt det ut en STOR JUBEL fra folket, som hadde vært i INTENS
BØNN, mens ypperstepresten var inne i Det Aller Helligste. Gud
hadde TILGITT FOLKET DERES SYNDER, slik at de kunne få
leve videre i det nye året.

Vi vet at den jødiske ypperstepresten på mange måter var et
FORBILDE på Jesus fra Nasaret, selv om Jesus hørte med til en
annen stamme, og selv om han hadde en annen oppgave enn det
den jødiske ypperstepresten hadde i formidlingen av forsoning og
frelse til folket. Jesus representeret en ANNEN TYPE PRESTE-
DØMME. Han representerte prestedømmet etter Melkisedeks vis.
«det (håpet) vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast
og når innenfor forhenget, hvor Jesus gikk inn som en FORLØPER
for oss, i det han ble yppersteprest i tidsalderen (i en bestemt
tidsalder) etter Melkisedeks vis.» (Hebr.6,19-20.)

Til tross for at det var store forskjeller på disse to typene av
prestedømme, stod likevel ypperstepresten som REPRESENTANT
FOR DET JØDISKE FOLKET ovenfor Gud, og han kom levende
ut av Det Aller Helligste på grunn av at Gud godkjente hans
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offerhandlinger.
På samme måten godkjente Gud også JESU STORE OFFER

og reiste ham opp fra døden på den tredje dag. Døden og dødsriket
kunne ikke holde på Jesus, for han hadde IKKE PERSONLIG
SYND. (Se kapitlet: Jesu yppersteprestelige linje.)

4.) Den andre gangen ypperstepresten gikk inn i Det Aller
Helligste, var da han skulle gjøre SONING FOR SEG og SITT HUS,
etter at han hadde slaktet en okse som syndoffer. «Så skal han ta
noe av oksens blod og sprenge det med sin finger på framsiden av
nådestolen, og foran nådestolen skal han sprenge noe av blodet 7
ganger med sin finger.» (3 .Mos. 16,14.)

Før han slaktet denne oksen, leste han syndsbekjennelsen for
seg og sitt hus. Denne syndsbekjennelsen ble lest i det hele 3 ganger
ved disse offerhandlingene.

Det var ved disse syndsbekjennelsene at ypperstepresten uttalte
Guds navn, slik som han mente at det skulle uttales. Ellers måtte
dette navnet erstattes med andre navn. Dette gjalt uttalen av
tetragrammet JHVH.

5.) Når syndofferet for ham selv og hans hus var forrettet, skulle
ypperstepresten ta DE TO GJETEBUKKENE, som var stilt fram i
forgården til templet, og kaste lodd om dem. Den ene skulle ofres
som et SYNDOFFER FOR FOLKETS SYNDER TIL EN RESE-
NSELSE AV TEMPLET. Dette gjalt både Det Aller Hellgste og
Det Hellige. «Deretter skal han slakte den bukk som skal være
syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget, han skal
gjøre med dens blod likesom han gjorde med oksens blod, og
sprenge det på nådestolen og foran nådestolen. Således skal han
gjøre SONING FOR HELLIGDOMMEN og rense den for Israels
barns urenhet og for alle deres overtredelser, som de har forsyndet
seg med, og likeså skal han gjøre med sammenkomstens telt, som
er reist blandt dem midt i deres urenhet.» (3.Mos.l6,15-16.)

6.) Etter at han hadde gjort renselse for templet, skulle han legge
hendene på den andre bukken og på den måten OVERFØRE
FOLKETS SYNDER på den. Bukken skulle bære folkets synder ut
i ødemarken, til et sted langt borte, hvor ingen bodde. «Når han så
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har fullført soningen for helligdommen og for sammenkomstens
telt og for alteret, da skal han føre fram den levende bukk. Og Aron
skal legge sine hender på den levende bukks hode og bekjenne over
den ALLE ISRAELS BARNS MISGJERNINGER og ALLE
DERES OVERTREDELSER, som de har forsyndet seg med, han
skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en
mann som står rede dertil. Og bukken skal BÆRE ALLE DERES
MISGJERNINGER med seg ut i villmarken, og så skal han slippe
bukken løs i ødemarken.» (3.Mos. 16,21-22.)

Disse to ofrene må sees som EN ENHET og SOM ETT OFFER.
Det var grunnen til at det ble kastet lodd om dem. Den ene bukken
kunne like godt utføre den andre bukkens oppgave, og det fikk
være opp til Gud hvilken bukk han ville foretrekke til de forsjellige
oppgavene.

Dessuten skulle osgå disse to bukkenene være helt like.
Den første bukken skulle gjøre soning for Israels synder. Han

måtte DØ FOR SYNDEN. Vi vet at uten at blod blir utgydt, skjer
ikke syndenes forlatelse. (3.Mos. 17,11.)

Den andre bukken derimot TOK PÅ SEG FOLKETS SYNDER
og brakte dem ut i ødemarken. Folket ble med dette RENSET I
SIN SAMVITTIGHET for de syndene som de hadde gjort. Denne
bukken kom ikke tilbake igjen, men ble værende ut i ødemarken.
På den måten ble jødefolkets synder værende i ødemarken.

Vi vet at disse to bukkene var begge et bilde på Jesu forsoning.
Den ene bukken representerte JESU LIDELSE og DØD, mens den
andre bukken representerte Jesus som den som TOK BORT ALL
VERDENS SYND.

Etter tradisjonen skulle denne bukken overlates til en fremmed,
en ikke-jøde, som skulle føre den ut i ørkenen.

Det var også dette som skjedde med Jesus. Han ble av jødene
overlatt til hedningene (romerne), for å dømmes til døden av dem.
Jødene hadde ikke anledning til å dømme noen til døden. Denne
retten hadde Synedriet mistet i året 7 etter Messias.

På det andre templets tid drog også folket hår ut av denne bukken
og skrek sint etter den, da den ble ledet ut i ødemarken. Det samme
skjedde også med Jesus. Til tross for at han bar jødenes synder,
skrek store deler av folket mot ham at han måtte bli korfestet. De
ville heller ha Barrabas som fri mann og ikke Jesus.
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Etter hvert utviklet det seg den praksis i Israel at denne bukken
ble skjøvet utenfor et fjell i ørkenen, slik at den mistet livet. Denne
tradisjonen har ikke noe belegg i Tenach.

Frelsen består av to aspekter. Det er for det første det forholdet
at SYNDEN BLIR SONET.

For det andre er det det forholdet at den som har gjort synd,
BLIR RENSET FRA SINE SYNDER.

Ved disse to ofringene ble jødefolket både forsonet for sine
synder, og det ble renset på samvittigheten- så langt som disse
ofringene kunne gjøre dette.

Som vi vet, pekte nesten alle ofringene i Tenach på det FULL
KOMNE OFFERET, som er Jesus fra Nasaret. Han var både
YPPERSTEPREST og OFFER på en og samme tid. Han tok på
seg all verdens synd, og gav dem som vil tro på ham, en VIRKELIG
GOD SAMVITTIGHET. Det å være frelst betyr blant annen at en
har en god samvittighet overfor Gud. «Men da Kristus kom som
en yppersteprest for de kommende goder, gikk han gjennom det
større og fiillkomnere telt, som ikke er gjort med hender, det er:
som ikke er av denne skapning, og ikke med blod av bukker og
kalver, med med SITT EGET BLOD, en gang inn i helligdommen
og fant en tidsalderlig forløsning. For så sant at blodet av bukker
og okser og asken av en kvige, når den sprenges på den urene,
HELLIGER TIL KJØDETS RENHET, hvor meget mer skal da
Messias blod, han som ved en tidsalderlig Ånd (han kom i en
bestemt tidsalder) bar seg selv fram (ofret seg), som et ulastelig
offer for Gud, RENSE DERES SAMVITTIGHET, fra døde
gjerninger til å tjene den levende Gud!» (Hebr.9,11-14.) (Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 3, hvor jeg skriver mye om de forskjellige
ofringene i Israel.)

På samme måten som den andre bukken ble ført ut i ørkenen,
der hvor ingen bodde, for også Jesus ned til dødsriket, etter at han
hadde sonet all verdens synd. «For også Kristus led en gang for
synder, EN RETTFERDIG FOR URETTFERDIGE, for å føre oss
fram til Gud, han som led døden i kjødet (legemet), men ble levende
gjort av Ånden, og i denne (ved Ånden) gikk han bort og prekte
for åndene (de avdøde) som var i varetekt, de som fordum hadde
vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Nohas
dager, mens arken ble bygget, i hvilken noen få- 8 sjeler- ble frelst
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gjennom vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde (Jesu
legeme). Dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urehet, men en
GOD SAMVITTIGHETS PAKT med ved Jesu Kristi oppstandelse.»
(l.Pet.3,18-21.)

7.) Offerhandlingene ble avsluttet med at ypperstepresten sendte
RESTENE av syndofferoksen og syndofferbul^en til et sted utenfor
byen, hvor de skulle brennes.

Det var det samme som skjedde med Jesus. Han ble også full
stendig brent opp eller knust på et kors på Golgata. Golgata lå
utenfor byen Jerusalem. Jødene avlivet sine forbrytere utenfor byen,
for at ikke byen skulle bli forurenset av de døde legemene. «Denne
innskrift leste da mange av jødene, for det sted hvor Jesus ble
korsfestet, var nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin
og gresk.» (Joh. 19,20.)

Samtidig med at restene av syndofferoksen og syndofferbukken
ble sendt for å bli brent, leste ypperstepresten en rekke Skrift-avsnitt,
som hadde med denne dagen å gjøre. I det hele ble det bedt 8 bønner
i forbindelse med denne opplesningen fra loven.

8.) Guds-tjenesten ble avsluttet med at ypperstepresten lyste
VELSIGNELSEN over folket- noe som han også hadde gjort 3
ganger tidligere på dagen. Dette skjedde både ved morgen- og
ettermiddagsgudstjenesten og ved tilleggsofrene.

9.) Etter dette måtte han ofre det vanlige KVELDSOFFERET, og
til slutt måtte han gå inn i Det Aller Helligste en flerde gang for å
HENTE UT røkelsen og røkelseskaret, som hadde stått der hele dagen.

Som vi vet ble jødenes tempel ødelagt år 70 etter Messias. Jødene
har dermed ikke noe sted, hvor de kan bære fram de foreskrevne offer.
Som en erstatning for ofrene har jødene utviklet følgende erstatninger:

a) Det blir ofret en KYLLING (hebr. kappora). I forbindelse
med denne ofringen blir det uttalt følgende ord: «Denne
kyllingen er min erstatning. Dette er min utveksling. Dette
er min forsoning. Denne kylling vil dø, og jeg vil gå inn i
et godt og langt liv og inn i fred.»

b) Rabbinerne mente at BØNN TIL GUD sammen med
GAVMILDHET og ANGER kunne være en god erstatning
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for de blodige offer. Rabbi Elieser uttrykte det på følgende
måte: «tre elementer erstatter en hard forordning. De er:
bønn, gavmildhet og anger.»

c) Noen rabbinerne har ment at dersom jødene holder FRED
MED HVERANDRE, så vil de ble spart for Guds vrede
på Yom Kippur. Rabbi Elazar har uttalt: «..., for til og med
om Israel tilber fremmede guder, dersom de holder freden
og er samlet, så vil de ble spart for den Allmektiges dom.»

d) Noe jøder henviser til FEDRENES RETTFERDIGE
GJERNINGER, og mener at de er nok til offer for Israel.

e) Noen mener at det også var ANDRE RETTFERDIGE i
Israel, som de kan bruke som mellommenn mellom Gud
og mennesker.

f) Noen beviser til DE SMÅ BARN og deres uskyldighet
overfor Gud.

g) Noen mener at OPPLESNINGEN AV OFFERLOVENE er
nok til at forsoningen kan finne sted.

h) Andre igjen mener at ABRAHAMS OFFER AV ISAK er
nok til at forsoningen kan finne si cd.

i) Noen mener at KJÆRLIGHETEN kan være nok som
sonoffer mellom Gud og menneskene. (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 4. Kapittel: Syndsbergrepet i jødedommen.

Ingen av disse forholdene, som er nevnt ovenfor, kan bringe
frelse eller forsoning til jødene. Det enese som kan bringe forsoning,
er troen på Jesus fra Nasaret som verdens frelser og jødenes Messias.
Dersom jødene ikke vil tro på Jesus, så har de INGEN FORSONING
for sine synder i dag, men slik skal det ikke være for bestandig. En
gang i framtiden vil de OMVENDE SEG TIL JESUS FRA
NASARET. Det vil skje på Yom Kippur-dagen en gang i framtiden.

Den store forsoningsdagen peker derfor framover mot
JØDENES FRELSE og JESU GJENKOMST. Etter at jødene har
erkjent SIN STORE FEILTAGELSE og SIN STORE NASJONALE
SKYLD over at de har forkastet den som Gud utsendte, Jesus
Messias, skal Jesus komme tilbake på himmelens skyer og frelse
jødene.

Denne store frelseshistoriske begivenheten skal skje ca. 2000
år etter Jesu første komme. «Jeg (Messias) vil gå min vei, jeg vil
vende tilbake til mitt sted (himmelen), inntil de erkjenner seg
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SKYLDIGE og søker mitt åsyn (Messias), i sin trengsel (den store
trengselen) skal de LETE ETTER MEG. Kom (sier de), la oss vende
om til Herren. For det er han som har sønderrevet, men han vil
også lege oss, han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre
oss LEVENDE etter to dager (2000 år), på den tredje dag (i 1000
års-riket) vil han OPPREISE OSS, og VI SKAL LEVE FOR HANS
ÅSYN.» (Hos.15,15-6,2.)

«For jeg sier dere (jødene): Fra nå av skal dere ikke se meg før
dere sier: VELSIGNET VÆRE HAN SOM KOMMER I
HERRENS NAVN!» (Mat.23,39.)

De 10 dagene som vi har mellom feiringen av nyttår og den store
forsoningsdagen, vil være en tid for jødene, hvor de vil orientere seg
mer og mer mot Jesus fra Nasaret. De vil litt etter hvert forstå at de har
gjort en STOR FEILTAGELSE, når de har inngått en fredspakt med
Anti-Messias. Etter 3,5 år vil han dessuten bryte denne pakten, i det
han invaderer Israel og krever guddommelig tibedelse.

Den kristne menighets bortrykkelse vil også bli et STORT TEGN
for både jøder og hele verden angående Guds eksistens. Når de
kristne forsvinner ved bortrykkelsen, blir det klart for alle at JESUS
FRA NASARET ER JØDENES MESSIAS, for det er de som har
trodd på ham, som blir bortrykket til himmelen.

Den store forsoningsdagen er også kalt for GJENKOMSTENS
SABBAT. Dette gjenspeiler to forhold:

a) For det første vil jødene komme tilbake til Gud ved at de
kommer til tro på Jesus fra Nasaret på den dag.

b) For det andre vil dette utløse Jesu gjenkomst til jødene. De
skal se opp til ham som de har gjennomstunget på korset,
og deretter skal han komme tilbake og hans føtter skal stå
på Oljeberget. «Men over Davids hus og Jerusalems inn
byggere vil jeg utgyde NÅDENS og BØNNENS ÅND, og
de skal skue opp til meg (aleph tavh), PÅ HAM som de
har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en
sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som
en klager over sin førstfødte.» (Sak. 12,10.)

«På den dag skal HANS FØTTER STÅ PÅ OLJEBERGET, som
ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over
mot øst og vest, så det blir en stor dal, i det den ene halvdel av
jøellet viker mot nord og den andre halvdel mot syd.» (sak. 14,4.)
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På den store forsoningdagen gjentok også jødene det egentlige
navnet på Gud, etter at ypperstpresten hadde uttalt det på den riktige
måten. Deretter bøyde de sine knær og tilbad Gud.

Det samme vil skje i forbindelse med jødenes omvendelse i
endens tid. De vil da som folk og nasjon for første gangen uttale
det riktige navnet på sin Messias, som er JESUS FRA NASARET,
og de vil bøye kne for ham, som er HERRENES HERRE og
KONGENES KONGE.

De forskjellige seremoniene på den store forsoningsdagen blir
også avsluttet med at det blir blåst i EN STOR BASUN. Denne
blåsingen blir kalt for «Shofar Ha Gadol», og den ble blåst idet
templets porter ble lukket ved avslutningen av Yom Kippur.

Denne basunen symboliserer JØDENES SAMLING TIL
ISRAEL. Gud vil samle jødene i Israel, og det vil skje på den store
forsoningsdagen. Han vil samle dem etter at denne basunen har
lydt. Det er I ISRAEL at JØDENE SKAL BLI FRELST. «Og det
skal skje på den tid at Herren skal slå ned frukter like fra Storelven
(Eufrat) til Egyptens bekk (Nilen), og dere, Israels barn skal
SANKES OPP en for en. Og det skal skje på den tid at de (englene)
skal støte i en stor basun, og da skal de komme de fortapte i Assurs
land og de fordrevne fra Egyptens land, og de skal tilbede Herren
på det hellige berg (Sion) i Jerusalem.» (Es.27,12-13.)

«Og han skal sende ut sine engler med BASUNENS VELDIGE
RØST, og de skal samle hans utvalgte (jødene) fra de fire
verdenshjømer, fra hinunelbryn til himmelbryn.» (Mat.24,31.)

For både jøder og hedninger er Jesus fra Nasaret den som opp
fyller alt det som foregikk på den store forsoningdagen. Mens den
store forsoningsdagen for de kristne var LANGFREDAGEN, som
faller på den 16. nisan, så vil Gud forsone seg med jødefolket den
10. tishri. Vi vet ikke årstallet for denne forsoningen, men etter at
den kristne menighet er bortrykket vil det gå ca. 7 år til jødenes
omvendelse.

I Israels historie har følgende 2 hendelser skjedd den 10. tishri:
1.) Aron gjorde den første soningen for jødene i ørkenen.

(4.Mos.l6,l-28.)
2.) Israel ble angrepet av arabeme i år 1973 etter Messias.
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Spørsmål og oppgaver.

10 Når skal den store forsoningdagen finne sted?
2.) Hva skal skje med den enkelte jøde på denne dagen?
3.) Hvor mange dager er det mellom basunklangdagens høytid

og den store forsoningdagen?
4.) Hvordan skal jødene benytte disse dagene?
5.) Hvilke oppgaver hadde ypperstepresten den dagen?
6.) Hvilke typer offer ble forrettet denne dagen?
7.) Hvilke offer forrettet ypperstepresten først?
8.) Hvor mange ganger vasket han sitt legeme denne dagen?
9.) Hvor mange ganger vasket han sine hender og føtter den drtgen?
10.) Hvilken drakt hadde han på seg ved de første ofringene?
11.) Hvorfor tok ypperstepresten på seg en kvit drakt, når han

gikk inn i Det Aller Helligste?
12.) Hva symboliserte drakten av gull?
13.) Hva symboliserte den kvite drakten?
14.) Hva gjorde ypperstepresten første gangen han gikk inn i Det

Aller Helligste?
15.) Hva var nå^stolen?
16.) Hvilke 3 gjenstander var i arken?
17.) Hvor befant Gud seg i templet?
18.) Hvorfor var det bundet en snor til yppersteprestens fot, når

han gikk inn i Det Aller Helligste?
19.) Hvorfor brøt det ut en stor jubel blant folket, når

ypperstepresten kom ut fra Det Aller Helligste?
20.) Hvilket prestedønime representerte ypperstepresten?
21.) Hvilket prestedømme representerer Jesus?
22.) Hvilke likheter er det mellom disse to typene yppersteprester?
23.) Hvorfor kunne ikke døden og dødsriket holde på Jesus?
24.) Hva gjorde ypperstepresten andre gangen han gikk inn i tem

plet?
25.) Hvor mange ganger ble syndsbekjennelsen lest denne dagen?
26.) I hvilken forbindelse uttalte ypperstepresten Guds navn, slik

som han mente at det skulle bli uttalt?

27.) Hva skulle ypperstepresten gjøre med de to gjetebukkene?
28.) Hva skulle skje med den første bukken?
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29.) Hva skulle skje med den andre bukken?
30.) Hvorfor må vi betrakte disse to bukkenes oppgaver som en

enhet?

31.) Hva var disse to bukkene et forbilde på?
32.) Hvem skulle- etter tradisjonen- føre bukken ut i ødemarken?
33.) Hva skjedde med denne bukken på det andre templets tid?
34.) Av hvilke to aspekter består frelsen?
35.) Når fikk menneskene en virkelig god samvittighet overfor

Gud?

36.) Hva skjedde med resten av syndofferoksen og
syndofferbukken?

37.) Hvor mange ganger ble velsignelsen lyst over folket denne
dagen?

38.) Hva gjorde ypperstepresten den fjerde gangen han gikk inn
i Det Aller Helligste?

39.) Hvilke 9 forskjellige erstatninger har jødene for de blodige
offer?

40.) Hvem er den eneste personen som kan gi oss del i frelsen?
41.) Når vil jødene bli frelst?
42.) Hva peker Yom Kippur framover mot?
43.) Hva vil skje i de 10 dagene mellom nyttårsdagen og den

store forsoningsdagen?
44.) Hvorfor vil den kristne menighets bortrykkelse være et bevis

på at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias?
45.) Hva betyr det at Yom Kippur blir kalt for «Gjenkomstens dag»?
46.) På hvilken dag vil Gud samle jødene til Israel?
47.) Hvilke 2 hendelser har skjedd i Israels historie den 10. tishri?
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LØVHYTTEFESTEN.

Den siste og sjuende av de jødiske høytidene er LØVHYTTE
FESTEN eller LØVSALENES HØYTID. Den skal feires den
15.DAGEN I MÅNEDEN TISHRI. Det vil si 5 dager etter at den
store forsoningsdagen er slutt. Den skal vare i 7 dager. «Tal til Israels
barn og si: På den femtende dag i den samme syvende måned skal
løvsalenes fest holdes for Herren, og den skal vare i 7 dager. På
den første dag skal det være en HELLIG SAMMENKOMST. Dere
s^ ikke gjøre noen aibeidsgjeming. 17 dager skal dere o&e ildoffer
til Herren, og på den åttende dag sl^ dere holde en HELLIG SAM
MENKOMST og ofre ildoffer til Herren, det er en FESTSAM-
MENKOMST. Dere skal ikke gjøre noen arbeidsgjerning.»
(3.Mos.23,34-36.)

Denne festen blir også kalt for FESTEN FOR INNHØSTINGEN
AV HØSTENS AVLING, INNSAMLINGENS HØYTID, FESTEN
FOR FRUKTHØSTEN, GLEDESFESTEN OVER LOVEN,
FESTEN eUer JAHVEHS FEST.

Denne festen skal være en GLEDESFEST og en TAKKEFEST
for jødene, og den skal symbolisere følgende forhold:

1.) For det første skal den være en MINNEFEST over vand
ringen i ørkenen i 40 år. På samme måten som jødene bodde i
provisoriske hus og hytter i ørkenen i 40 år, skal jødene bo i løv
hytter i de dagene som festen varer. «Dere skal bo i løvhytter i 7
dager, alle in^ødte i Israel skal bo i løvhytter, for at deres etter
kommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter da jeg førte
dem ut av Egyptens land, jeg er Herren, deres Gud.» (3.Mos.23,42-
43.)

Under denne festen gikk også hele folket en gang hver dag rundt
brennofferalteret i templet med kvaster av palmegreiner og greiner
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av myrter og palmer. En slik kvast ble kalt for «lulav». Det samme
var også tilfellet med prestene. De bar med seg greiner, som de
plasserte ved alteret. På den syvende dagen gikk de 7 ganger rundt
alteret, i det de mintest hvordan Jerikos murer hadde falt ned foran
jødefolket, etter at folket hadde gått 7 ganger rundt byen på den
syvende dagen.

Denne seremonien skulle også symbolisere det forholdet at en
gang i framtiden skulle hedenskapet underkaste seg Jahvehs
autoritet. Dette skulle skje i riket for Israel.

Da Jesus red inn i Jerusalem på palmesøndagen, la folket også
palmegreiner på veien foran Jesus, for de mente at 1000 års-riket
ville bli opprettet med det samme. De sa både at GUDS RIKE ville
komme, at Jesus var den DAVIDS-SØNNEN, som skulle opprette
riket, og at Jesus var KONGEN i dette riket, «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.)

«Velsignet være vår far DAVIDS RIKE som kommer! Hosianna
i det høyeste!» (Mark.11,10.)

«Velsignet være KONGEN som kommer i Herrens navn! Fred i
himmelen, og ære i det høyeste!» (Luk. 19,38.)

2.) For det andre skal denne festen være en TAKKEFEST over
at høstens grøde er innsamlet. «Men på den 15. dag i den syvende
måned, når dere samler inn landets grøde, skal dere holde Herrens
fest, og den skal vare i 7 dager. Den første dag skal være kviledag,
og den åttende dag skal være kviledag.» (3.Mos.23,39.)

Jødene ber også om REGN på denne festen, for det er OM
HØSTEN AT DE SÅR DET KORNET SOM SKAL HØSTES INN
NESTE VÅR, og komet er avhengig av både regn og fint vær.

På samme måten som både svingekornbrødets og de to
svingekorabåndenes høytid er innhøstingsfester, så er også denne
høytiden det. Om våren blir byggen og kveiten samlet inn. Om
høsten blir den øvrige avlingen høstet inn. Dette gjelder både det
som vokser i jorden og de forskjellige fmkter.

Disse 3 festene har videre perspektiver enn bare å gjelde inn
høstingen av landets grøde. De peker også på de forskjellige inn
høstinger av både jøder og hedninger inn i Guds rike.
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Ved den 4. høytiden, som er det samme som pinsen, ble et stort
antall av jøder høstet inn i Guds rike. Denne innhøstingen har fortsatt
nå i snart 2000 år, og den angår først og fremst hendingene, for det
store flertallet av jøder har dessverre vendt seg bort fra Jesus fra
Nasaret, som er deres Messias.

I eskatolgisk betydning er vi nå kommet LANGT INN I
HØSTTIDEN. I dag høstes det store mengder mennesker inn i Guds
rike. Jo lenger vi kommer inn i endetiden, JO STØRRE VIL
INNHØSTNINGEN BLI. Selve hovedhensikten med endens tid og
trengselstiden er det forholdet: At Gud vil prøve dem som bor på
jorden, om de vil tilhøre Messias eller Satan, om de ønsker å bli
medlemmer i riket for Israel, eller om de ønsker å få del i «sjøen
som brenner med ild og svovel.»

I løpet av denne tiden vil Israel bli frelst som folk og levning. I
1000 års-riket, som løvssalenes fest er et bilde på. skal jødene tjene
Gud etter Guds planer og det kall Gud har for dem.

1000 års-riket vil være den VIRKELIG STORE INNHØST-
NINGSTIDEN for Guds rike. Da skal Gud innby alle folkeslag til
et stort gjestebud i Israel. Gjestebudet er et bilde på riket for Israel.
«Og Herren, hærskarenes Gud skal på dette Qell (Sion) gjøre et
gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud
med gammel vin (Den Hellige Ånd), med fete margfulle retter, med
klaret ganunel vin. Og han skal på dette fjell tilintetgjøre det slør
som som omslører alle folkene, og det dekke som dekker alle
hedningefolkene.» (Es.25,6-7.)

3.) For det tredje skal denne høytiden være en takkefest for at
Gud hadde gitt jødene LOVEN. På denne høytiden blir lesningen
av loven eller de 5 Mosebøkene avsluttet. I løpet av det foregående
året har jødene lest hele loven. De deler den opp i 52 seksjoner og
leser en seksjon hver uke.

Etter at jødene er ferdig med lesningen av loven, begynner de
på nytt igjen, slik de kan avslutte lesningen ved neste løvhyttefest.

De ortokse jødene setter loven HØYEST av alle Skriftene i
Tenach, for den er gitt direkte fra Gud til Moses, og ikke gjennom
en mellomann. Den LOVISKE TRADISJONEN er sterkere i
jødedommen enn den PROFETISKE TRADISJONEN. Det som de
forskjellige profetene skrev, må sees i sammenheng med det som
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loven sier. De øvrige profetene må underordne seg Moses.
Vi vet at både Moseloven og profetenes Skrifter er fra Gud.

Alle Skriftene i Tenach er like mye Gud-inspirert. Denne
tradisjonen, som har utviklet seg i jødedommen, er derfor MEGET
UHELDIG, for den skygger for Messias som en Herrens lidende
tjener og det Guds lam som bar bort all verdens synd. Dette er en
av grunnene til at mange av de jødiske rabbineme ikke forstod
forsoningsiden ved sin egen Messias.

4.) For det flerde skal denne festen være en GLEDESFEST over
at dommen er tatt bort fra jødefolket, ved at de har overlevd Guds
dom på Yom Kippur. Beviset på at folkets synder er blitt tilgitt, er
det forholdet at de kan delta i løvsalenes fest.

Denne festen peker derfor framover mot jødenes stilling overfor
Gud i 1000 års-riket. Etter at Gud har prøvet og testet den jødiske
nasjonen i løpet av en trengselstid på 7 år, skal de sanmien med de
øvrige nasjoner leve i fred i 1000 år.

1000 års-riket er den store KVILE- eller SABBATSPERIGDEN
for hele verden. Etter at menneskene har levd i strid med hverandre
i snart 6000 år, vil Gud innføre en SABBATSKVILE for sitt folk.
«Alstå står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk. For den som
er kommet inn til hans kvile, han har og fått kvile fra sine gjerninger,
likesom Gud fra sine.» (Hebr.4,9-10.)

Det er ikke bare menneskene som skal få delta i denne kvilen. Den
gjelder HELE SKAPERVERKET. Hele skapningen sukker og er i
smerte inntil nå, og den ser fram til den tid da menneskene skal bli
frigjort fra forgjengeligheten. Dyrene og hele skaperverket er også
gjenstand for Jesu forsonergjeming. «For skapningen lenges og stunder
etter GUDS BARNS ÅPENBARELSE (Jesu gjenkomst sammen med
de troende), skapningen ble jo lagt inn under forgjengelighet- ikke
godvillig, men etter hans vilje som la den derunder- i håp om at også
skapningen skal bh frigjort fra forgjengehghetens trældom til GUDS
BARNS HERLIGHETS FRIHET.» (Rom.8,19-21.)

Det er to grunner til at vi får denne gyldne perioden etter de
mange kriger og lideler:

a) For det første er Jesus bhtt konge. Han skal styre hele verden
ut ifra sitt tempel i Jerusalem.

b) For det andre er Satan sammen med de onde åndene bundet
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i 1000 år. De kan ikke lenger forføre menneskene, slik som
de har gjort i de 6000 årene.

Denne festen peker framover mot 1000 års-riket og opprettelsen
av DAVIDS FALNE HYTTE, som er en betegnelse på at Davids
kongedømme skal opprettes igjen og vare i 1000 år. «På den dag
vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte, og jeg vil igjen mure
dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den, og jeg vil
bygge den opp igjen som i fordums dager.» (Amos.9,11.)

På samme måten som Jesus drog til himmelen for snart 2000 år
siden, på samme måten vil han komme tilbake igjen. Han som for
opp fra Oljeberget i Jerusalem, er den samme som den som vil
komme tilbake til Oljeberget. «Og mens de stirret opp mot himmelen
i det han for bort, se, da stod to menn (engler) hos dem i kvite klær,
og de sa: Dere galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot
himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, skal
komme igjen PÅ SAMME MÅTE SOM DERE SÅ HAM FARE
OPP TIL HIMMELEN.» (Ap.gj.1,10-11.)

5.) For det femte peker denne festen på DEN HELLIGE ÅNDS
KON^IE og UTGYDELSE over det jødiske folket. Hver dag i løpet
av denne festen hentet prestene VANN fra Siloas dam og bar det i
mektige prosesjoner til templet, hvor de tømte det over i et kar
foran alteret i templet. Under denne seremonien jublet hele folket.

Denne seremonien skulle minne jødene om at Gud hadde gitt
jødefolket vann, da han bad Moses om at han skulle slå på klippen i
ørkenen. «Se, jeg vil stå der foran deg på klippen ved Horeb, og du
skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke.
Og Moses gjorde således så Israels eldste så på det.» (2.Mos.l7,6.)

Denne vannseremonien skulle likeledes minne jødene om den
vannkilden som en gang skulle velle fram fra templet og både gå ut
til Middelhavet i vest og Dødehavet i øst. «Og på den dag skal
LEVENDE VANN strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel av
det til havet i øst og den andre halvdel av det til havet i vest, både
sommer og vinter skal det være så.» (Sak. 14,8.)

Dette vannet fra denne kilden er bilde på tre forhold, som skal
skje i 1000 års-riket:

a) Det er et bilde på DEN HELLIGE ÅND, som skal utgydes
over alle typer mennesker. Denne Ånds-utgydelsen skal
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begynne i Israel og spre seg ut over hele verden.
b) Det er et bilde på VANLIG VANN, som skal gi liv til både

ørkenen, som skal blomstre som Edens hage, og til
Dødehavet, hvor det igjen skal være liv.

c) Det er et bilde på jødenes frelse en gang i framtiden. «Jeg
vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene,
og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil
sprenge RENT VANN (DEN HELLIGE ÅND) på dere.
Og dere skal bli RENE, fra alle deres urenheter og fra alle
deres motbydelige avguder vil jeg rense dere.» (Esek.36,24-
25.)

Vi hører også om at Jesus deltok i løvsalenes fest. På den siste
dagen i denne store høytiden, i det vannet fra Siloa-dammen ble
tømt over i et større kar i templet, stod Jesus fram i templet og sa til
folket: At den som var tørst, skulle komme til ham, og at den som
trodde på ham, skulle få Den Hellige Ånd i overflod. «Men på den
siste, den store dag i høytiden stod Jesus og ropte ut: Om noem
tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, av
hans liv skal det, som Skriften (Tenach) har sagt: Rinne SRØMMER
AV LEVENDE VANN. Dette sa han om den Ånd de skulle få som
trodde på ham, for Ånden var ennå ikke konmiet, fordi Jesus ennå
ikke var herliggjort.» (Joh.7,37-39.)

Rabbinerne mente dessuten at SILOAS VANN VAR ET BILDE

PÅ MESSIAS. I og med at det både var et bilde på Den Hellige
Ånd og Messias, peker vannet på to av personene i Treenigheten.

Under denne høytiden ble også de fire store lysestakene i
kvinnenes forgård tent hver kveld, slik at hele tempelplassen var
opplyst. I tillegg til disse to lysene var det også en mengde andre
lys i templet. Rabbineme sa at lyset fra templet disse dagene var så
sterkt at det var ikke noe hus i Jerusalem som ikke ble opplyst av
dette lyset.

Dette lyset skulle minne jødene om Guds herlighetssky eller
Shekina-herligheten, som var et uttrykk for Gud selv. Denne lysende
skyen var det også som ledet jødefolket i 40 år i ørkenen etter
mørkets frambrudd. Etter jødisk tradisjon kom denne skyen til syne
for første gang den 15.tishri.

I løpet av denne festen stod også Jesus fram og sa: At han var
VERDENS LYS. Den som trodde på ham, skulle ha dette lyset og
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behøvde ikke å vandre i mørket. «Atter talte da Jesus til dem og sa:
JEG ER VERDENS LYS, den som følger meg, skal ikke vandre i
mørket, men ha livets lys.» (Joh.8,12.)

Jesus er dette lyset for verden som Gud har utsendt. Han er
både verdens lys og den SYNLIGE MANIFESTASJON av Guds
Shekina-herlighet.

I løpet av denne festen ble det slaktet 70 OKSER. Disse oksene
skulle symbolisere HEDNINGENASJONENE. Jødene regnet med
at det var 70 hedningenasjoner. Ofringen av disse 70 oksene
symboliserte den tiden da også hedningene skulle underkaste seg
Israels konge og Israels lover og komme til Israel for å ofre der. Vi
vet fra Tenach at dersom ikke hedningene kommer til løvsalenes
fest, skal Herren ikke sende dem regn i det kommende året.

Vi ser at 1000 års-iikets tid ikke sl^ basere seg bare på FRIVILLIG
UNDERKASTELSE, men ogrå på LOVER og TVANG. «Og alle de
som blir igjen av alle de hecUgefolk som angrep Jerusalem, skal år
etter år dra for å tilbe kongen. Herren, hærsk^nes Gud, og for å
delta i løvsalenes fest. Men om noe av jordens folk ikke dr^ opp til
Jerusalem for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes Gud, skal det ikke
komme regn hos deuL» (Sak.14,16-17.)

I Israels historie har følgende hendelse skjedd den IS. nisan:
1.) Salomos tempel ble innviet på den dagen. (l.Kong.8,1-2.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Spørsmål og oppgaven

Når skal løvhyttefesten finne sted?
Nevn andre navn på denne festen?
Hvorfor bor folket i løvhytter?
Hvorfor gikk prestene og folket rundt brennofferalteret med
palmegreiner?
Hvilken innhøsting markerer denne festen?
Hva peker denne innhøstingsfesten videre på?
Hva er den virkelig store innhøstingsperioden i Guds rike?
Hvilken lesning avslutter jødene ved denne festen?
Hvordan ser de ortodokse jødene på loven?
Hvordan ser de ortodokse jødene på forholdet mellom loven
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og profetenes Skrifter?
11.) Hvorfor er denne lov-tradisjonen i Israel meget uheldig?
12.) Hvilken periode er 1000 års-riket?
13.) Hvem gjelder forsoningen?
14.) I hvilken tilstand er skapningen i dag?
15.) Hva lengter skapningen etter?
16.) Hva skal skje i 1000 års-riket med Davids falne hytte?
17.) Hvorfra hentet prestene vann?
18.) Hva gjorde prestene med vannet?
19.) Hvilke to ting skulle vannet minne jødene om?
20.) Hva var vannet i Siloa-dammen et bilde på?
21.) Hva gjorde Jesus på den siste dagen i denne høytiden?
22.) Hva skulle det kraftige lyset i templet minne jødene om?
23.) Hva sa Jesus om seg selv som verdens lys?
24.) Hvorfor ble det slaktet 70 okser ved denne høytiden?
25.) Hvilken hendelse har skjedd i Israles historie den 15. tishri?
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ISRAEL ER HERRENS BRUD OG HUSTRU.

Som jeg har skrevet utfyllende om i min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 3. Kapitlene: Israel er Herrens brud og hustru, Salomos
Høysang, En sammenligning mellom den jødiske bruden og det
krisme legemet og Kongesønnens bryllup, mener jeg at det il±e er
den krisme menighet som er Herrens brud og hustru, men derimot
DE FRELSTE JØDER av de forskjellige ffelseskateogorier.

Vi kan si at det er følgende faser i Guds ekteskap med Israel:

1.) Allerede fra utkallelsen av Abraham ønsket Gud å være
jødenes ektemann. «For DIN SKAPER ER DIN EKTEMANN,
Herren, hærskarenes Gud, er hans navn, og Israels Hellige er din
gjenløser, all jordens Gud kalles han.» (Es.54,5.)

«Se, dager kommer, sier Herren, da vil jeg opprette en ny pakt
med Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakt med deres
fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av
Egyptens land, den pafe med meg som de brøt, enda JEG VAR
DERES EKTEMANN.» (Jer.31,31-32.)

Tiden fra Abraham og til inngåelsen av loven ved Sinai, var
ISRAELS UNGDOMSTID. Gud hadde Israel kjær allerede fra
begynnelsen av. Før han satte landegrensene til de andre nasjonene,
hadde han utvalgt seg Israel som sitt folk og sin arvedel. «Da Israel
var ung, HADDE JEG HAM KJÆR, og fra Egypten kalte jeg min
sønn.» (Hos. 11,1.)

«Da Den Høyeste gav folkene arv, da han skilte menneskenes
bam, satte han folkenes landemerker etter tallet på Israels bam.
For HERRENS DEL ER HANS FOLK, Jakob er hans arvelodd.»
(5.Mos.32,8-9.)

2.) Ved Sinai inngikk det jødiske folket et LØFTE OM EKTE-
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SKAP, men selve BRYLLUPET BLE UTSATT til et senere
tidspunkt. Ved Sinai lovet alle jødene at de ville holde alle de budene
og forskriftene som Herren kom til å pålegge dem. Vi kan derfor
betrakte Sinai-pakten som en EKTESKAPSPAKT mellom Gud og
Israel.

Den kommer ikke i stedet for Abraham-pakten, men er satt ved
siden av denne pakten. «Hva skulle da loven til? Den ble lagt til
(ved siden av Abraham-pakten) for overtredelsenes skyld, inntil den
ætt (Jesus) kom som løftet gjalt- gitt ved engler, ved en mellomanns
hånd.» (Gal.3,19.)

Jeg vil sitere hva J.R.Church sier i sin bok: Hidden prophecies
in the Psalms, s.137, om Herrens ekteskap med Israel ved Sinai.
«Temaet for Salme 48 passer perfekt med Israels utvandring ut fra
det egyptiske fangenskapet. Gud brakte dem som en brud til Sinai
og opprettet en ekteskapspakt (Moseloven). Israel ble «Jehovas
hustru»...»

3.) Det store flertallet av jødene var utro mot sin framtidige
ektemann i vandringen i ørkenen, men til tross for dette, fornyet
Gud ektepakten med jødefolket, etter at han lot den generasjonen,
som hadde deltatt i utvandringen fra Egypt, dø i ødemarken. Av de
personene som var med i utvandringen fra Egypten, var det bare to
som fikk lov til å bli med inn i det lovede landet, og det var Josva
og Kaleb.

På Moabs ødemarker FORNYET GUD KONTRAKTEN
mellom seg og folket. Denne pakten bestod av Moseloven pluss
den nye pakten, som vi kaller for Land-pakten. Det fant sted en
FORNYELSE av ekteskapspakten. «Dette er den pakts ord som
Herren bød Moses å gjøre med Israels bam i Moabs land, foruten
den pakt han hadde gjort med dem på Horeb.» (5.Mos.29,l.)

4.) Etter at jødene var kommet inn i det lovede landet, gjorde
store deler av folket opprør mot Herren en rekke ganger, men når
folket eller deler av det var villig til å komme tilbake til Herren og
be om tilgivelse, så tilgav han folket og FORNYET PAKTEN
mellom seg og folket.

Den delen av folket, som ikke var villig til å komme tilbake til
Herren og omvende seg, ble ikke lenger betraktet som Herrens brud.
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Den delen ble betraktet som en HORKVINNE og en ENKE. «Hvor
den er blitt til en HORKVINNE, den trofaste by (Jerusalem), som
var full av rett, hvor rettferd hadde hjemme, og nå- mordere.»
(Es.1,21.)

På grunn av jødenes utroskap mot Gud ble det SKILSMISSE
mellom Gud og store deler av jødefolket. På grunn av synd måtte
Gud gi store deler av jødefolket SKILSMISSEBREV og sa opp
ekteskaps-kontrakten mellom den delen av folket og seg selv. «Men
deres misgjerninger har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud,
og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.»
(Es.59,2.)

«Og jeg sa at enda jeg hadde latt det frafalne, Israel (nord-riket),
fare og gitt henne hennes skilsmissebrev, fordi hun hadde drevet
hor, fryktet allikevel ikke hennes søster Juda, den troløse, men gikk
avsted og drev hor hun også, og med sitt frekke hor vanhelliget
hun landet, og hun drev hor med stein og med tre.» (Jer.3,8-9.)

Hele tiden var det en del av folket som holdt fast ved Herren
som sin frelser og ektemann. Det er RESTEN eller LEVNINGEN.
Disse har bestandig hørt med til Herrens brud.

Gud har aldri gitt jødene skilsmissebrev. Han har heller aldri
solgt jødene til noen annen. Gud etterlyser det eventuelle
skilsmissebrevet som han har gitt jødene. Det er ikke han som har
sviktet jødefolket, men det er store deler av det jødiske folket som
har vært uto mot sin ektemann. «Så sier Herren: HVOR ER DERES
MORS SKILSMISSEBREV, som jeg har jaget henne bort med?
Eller hvem av dem som har noe å kreve av meg, har jeg solgt dere
til? Nei, for deres misgjerningers skyld er dere blitt solgt, og for
deres ovetredelsers skyld er deres mor blitt jaget bort.» (Es.50,1.)

Gud kan aldri forlate sin ungdomshustru, som han elsker. «For
dine skapere (det står flertall i grunnteksten) er din ektemann. Herren
hærskarenes Gud, er hans navn, og Israels hellige er din gjenløser,
all jordens Gud kalles han. For som en forlatt kvinne med sorg i
sitt hjerte kaller Herren deg, og en ungdomshustru- skulle hun
forskytes? sier din Gud. Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med
stor barmhjertighet vil jeg samle deg.» (Es.54,5-7.)

For de trofaste jødene har Gud bestandig vært deres ektemann.
«Vend tilbake dere frafalne barn, sier Herren, for JEG ER DERES
EKTEHERRE, og jeg vil ta dere, en av en by og to av en ætt, og
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føre dere til Sion.» (Jer.3,14.)
11000 års-riket skal ikke bare jødene være Guds hustru, da skal

også landet Israel kalles for «ektehustru». «Du (jødene) skal ikke
mere kalles den forlatte, og ditt land skal ikke mere kalles en
ødemark, men du skal kalles MIN LYST, og ditt land skal kalles
EKTEHUSTRU, for Herren har sin lyst i deg, og ditt land skal taes
til ekte. For som en ung mann tar en jomihi til ekte, således skal
dine barn ta deg til ekte, og som en bmdgom gleder seg over sin
brud, skal din Gud glede seg over deg.» (Es.62,4-5.)

5.) Da TIDENS FYLDE kom, utsendte Gud jødenes Messias
til jødefolket. Han hadde følgende oppgaver blant jødene:

a) Jesus forkynte at RIKET FOR ISRAEL VAR NÆR. Dette
betyr at det kunne ha blitt opprettet, dersom jødene hadde
anerkjent ham som sin frelser og Messias. «Fra den tid
begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes
rike (1000 års-riket) er nær.» (Mat.4,17.)
Dette betyr videre at at KONGESØNNENS BRYLLUP
med den jødiske bruden var nært forestående, for riket for
Israel er det samme som kongesønnens bryllup. «Og Jesus
tok atter til ordet og talte til dem (jødene) i lignelser og sa:
Himlenes rike (riket for Israel) er å ligne med en konge
(Gud) som gjorde bryllup for sin sønn (Jesus). Og han
sendte sine tjenere ut for å be de innbudne (jødene) om å
komme, men de (de fleste av dem) ville ikke komme. Atter
sendte han andre tjener ut og sa: Si til de innbudne: se, jeg
har gjort i stand mitt måltid: mine okser er slaktet og mitt
gjøfe er slaktet, og ALT ER FERDIG, KOM TIL
BRYLLUPET.» (MAr.22,1-4.)

b) Jesus gjorde alle de undergjerningene, som Tenach har
forutsagt, at Messias skulle gjøre, når han kom. Under
gjerningene var TEGN på at Jesus er Messias, og at riket
for Israel kunne ha blitt opprettet ved Jesu første komme.
«Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes
det som dere hører og ser: Blinde ser og lamme går,
spedalske renses og døve hører og døde står opp, og
evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke
tar anstøt av meg.» (Mat. 11,4-6.)
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c) Jesus ønsket å føre jødene tilbake til det ekteskapet med
Gud, som en stor del av folket hadde forkastet. Døperen
Johannes, som på en spesiell måte var Messias herold, sa
at JESUS VAR BRUDGOMMEN, og at DE TROENDE I
ISRAEL VAR BRUDEN. «Dere er selv mine vitner at jeg
sa: Jeg er ikke Messias, men: Jeg er utsendt foran ham.
DEN SOM HAR BRUDEN, HAN ER BRUDGOM, men
brudgommens venn (Johannes) som står og hører på ham,
gleder seg storlig over brudgommens røst. DENNE MIN
GLEDE ER NÅ BLITT FULLKOMMEN (for bryllupet
var i ferd med å bli etablert.)» (Joh.3,28-29.) (Dette er sagt
lenge før den kristne menigheten var gjort kjent eller
etablert.)

d) Jesus skulle dø på et kors på Golgata for all verdens synd.
«Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der
Guds lam, som BÆRER BORT VERDENS SYND.»
(Joh.1,29.)
«og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for
våre, men og for hele verdens.» (l.Joh.2,1.)

6.) Da jødene ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret som sin frelser
og Messias, førte Gud inn en ny frelses-periode, som vi kaller for
den KRISTNE MENIGHETS TIDSPERIODE. Den har nå vart i
snart 2000 år. I denne tiden har jødene stått utenfor HOVED
STRØMMEN i Guds-rikets manifestasjoner i verden. Jødene har
stort sett vært passive tilskuere til det som har skjedd på det åndelige
området, og den ortodokse jødedommen har bare stadfestet og
forsterket sine mange dogmer og læresetninger, som ikke fører fram
til målet, som er et liv til oppstandelse og deltagelse i 1000 års-
riket og kongesønnens bryllup.

7.) Etter at den kristne menighet er bortrykket til Gud før treng
selstiden på 7 år, vil Gud igjen ta seg av det jødiske folket. Jødene
vil få en periode på 7 år, hvor de skal orientere seg mot Gud og
mot Jesus fra Nasraet, som de forkastet som folk og nasjon for
snart 2000 år siden.

Når jødene omvender seg folk og levning i slutten av den store
trengselen, er tiden endelig kommet til at Kongesønnens bryllup
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kan finne sted med den jødiske bruden. Bruden blir da
KONGESØNNENS HUSTRU.

At dette forholdet er riktig, ser vi også av den plasseringen som
omtalen av Kongesønnens bryllup har fått i Åpenbaringsboka. Den
er omtalt i forbindelse med Jesu gjenkomst til jødene og til verden.
Dette vil skje ca. 7 år etter at den kristne menigheten er bortrykket
til Herren.

Dessuten ser vi også at den frelsedrakten som bruden bærer,
ikke er den rettferdighetsdrakten som den krisme menighet har. Den
bærer den frie nådes rettferdighetsdrakt, som er det samme som
troen på Jesus Messias.

På gresk heter denne frelsesdrakten «HIMATION.»
Den drakten som bruden bærer, er en drakt som består av «de

helliges rettferdige gjerninger.» «La oss glede oss og fryde oss å gi
ham æren! for LAMMETS BRYLLUP ER KOMMET, og HANS
HUSTRU HAR GJORT SEG REDE, og det er gitt henne å kle seg
i rent og skinnende fint lin (gr.byssinon). For det fine linet er de
helliges RETTFERDIGE GJERNINGER.» (Åp. 19,7-8.)

På gresk heter denne frelsesdrakten «BYSSINOS.»
Jeg gjør oppmerksom på at det er to hovedsyn angående HVEM

som er Herrens brud og hustru:

1.) Det ene synet er at dette er DEN KRISTNE MENIGHET. I
denne vurderingen blir det satt likhetstegn mellom det kristne
legemet og Herrens brud og hustru.

2.) Det andre synet er at dette er FORSKJELLIGE
AVDELINGER AV TROENDE JØDER. Undertegnede har den siste
vurderingen.
Vi må skille mellom følgende grupperinger av mennesker:
a) De troende jøder fra gammel-testamentlig tid. De er JESU

BRUD. De er nå i himmelen. Sara er et bilde på disse,
«for det er skrevet: Vær glad, du ufruktbare (Sara), du som
ikke føder, bryt ut og rop, du som ikke har veer! for den
enslige kvinnes ham (Saras bam) er mange flere enn hennes
som har mannen.» (Gal.4,27.)

b) Troende jøder og hedninger i den frie nådes tidsperiode.
De er JESU LEGEME.
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c) De troende jøder i trengselstiden etter menighetens
bortrykkelse. De er både JESU BRUD og HUSTRU.
O.K. Indergaard kalte disse troende jødene for «HUSTRU-
BRUDEN PÅ NYTT i Lammets bryllup.»
Ketura er et bilde på de troende jødene i 1000 års-riket.

d) De jødene som ikke får del i Guds rike, men som går fortapt.
Hagar er et bilde på disse. «For Hagar er (symboliserer)
berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå
er, for det er i trældom med sine bam.» (Gal.4,25.)

Det er også to hovedsyn angående TIDSPUNKTET for Konge
sønnens bryllup:

a) Det ene synet hevder at det vil finne sted I HIMMELEN i
forbindelse med Jesu komme for den kristne menighet.

b) Det andre synet hevder at det vil finne sted PÅ JORDEN
etter at Jesus er kommet tilbake. Undertegnede har den siste
vurderingen.

Jeg vil sitere fire andre Bibel-forskere som har den samme vurder
ingen som jeg:

a) Hal Lindsey skriver i sin bok: Det kommer en ny verden,
s,236 følgende om dette: «Den siste fasen i bryllupet
mellom Kristus og Forsamlingen er bryllupsmåltidet. Sant
og si uttaler Åp. 19,9 en velsignelse over gjestene ved dette
måltidet, men det framgår hverken tid eller sted for måltidet.
Man kan dra en viss slutning hvor dette måltidet skal finne
sted fra Jesu uttalelse i Matteus 26,29, når han drikker
kalken ved sin innstiftelse av nattverden. Han sa at han

ikke skulle drikke av den igjen før han drakk den i en ny
form med sine apostler i sin Faders rike.
«Hans Faders rike» er Kristi tusenårige regjering på jorden
straks etter den store trengsel og slaget ved Harmageddon.
Selv forestiller jeg meg at Lammets og brudens
bryllupsmåltid skal finne sted PÅ JORDEN aldeles I
BEGYNNELSEN AV GUDS TUSENÅRIGE RIKE.»

b) Odd Sverre Hove skriver følgende om dette i en tekst-
gjennomgåelse i Dagen den 14-6-93: «...Tredje Henoks Bok
48,10 støtter vår tolkning av Es.25 og plasserer denne festen
i Jerusalem, mens den såkalte Elia-apokalypsen sier at de
rettferdige skal feire denne festen sammen med Messias i
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en 40 årig lang overgangsfase mellom avslutningen av vår
tidsalder og den tidsalderen som kommer.
Ut fra sammenhengen mellom Åpenbaringen 19 og 20 (som
jeg mener må oppfattes som en tidsrekkefølge) er det
TUSENÅRSRIKET, som er den tidsalderen som introduseres
i og med bryllupsbildet. Og Robert H. Mounce resonnerer
seg i sin kommentar (som EF. Bruce har gitt ut) frem til at
den festtilstanden som måltidsbildet skildrer, er bilde på
FRELSESTH-STANDENI SELVE TUSENÅRSRIKET.»

c) Jeg vil også sitere hva John F. Walvoord sier om dette i sin
bok: Prophecy. s.l02: «Denne bryllupsfesten er beskrevet
i Åp. 19,7-9. Noen tror at festen vil fume sted i hinunelen,
andre antar at den vil firme sted i begyimelsen av 1000
års-riket. Da bryllupsfesten er beskrevet i Åp. 19,7-9 i for
bindelse med 1000 års-riket, kan den finne sted etter Jesu
gjenkomst.»

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem er Herrens brud og hustru?
2.) Når ble Herren interessert i Israel?
3.) Hvordan kan man beskrive tiden fra Abraham og til lovens

inngåelse ved Sina?
4.) Hva skjedde med forholdet mellom Gud og jødefolket ved

Sinai?

5.) Hva lovet jødene Gud ved Sinai?
6.) Hvordan kan vi betrakte Sinai-pakten med hensyn til

ekteskapet mellom Gud og jødefolket?
7.) Hvorfor fikk ikke den generasjon av jøder, som hadde vært

med på utvandringen fra Egypt, lov til å konune inn i det
lovede landet?

8.) Hva skjedde med eksteskapspakten mellom Gud og jøde
folket på Moabs ødemarker?

9.) Hvorfor har ikke Gud gitt skillsmissebrev til det jødiske
folket?

10.) Hva er resten eller levningen av jødefolket?
11.) Hvilke oppgaver hadde Jesus ved sitt første komme?
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12.) Hva er 1000 års-riket likt med?
13.) Hva skildrer lignelsen om kongesønnenes bryllup?

(Mat.22,1-14.)
14.) Hva var Jesu undergjerninger tegn på?
15.) Hva sa døperen Johannes om Jesu forhold til den jødiske

bruden?

16.) Hvilke to hovedsyn er det angående kongesønnens bryllup?
17.) Hva mener Hal Lindsey om dette?
18.) Hva mener Odd Sverre Hove om dette?
19.) Hva mener Robert H. Mounce om dette?
20.) Hva mener John F. Walvoord om dette?
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DEN JØDISKE BRYLLUPSFESTEN PEKER
PÅ JESU FØRSTE OG ANDRE KOMME.

På bakgrunn av det som er skrevet ovenfor, vil jeg gjøre en
sammenligning mellom forskjellige sider ved Guds ledelse av det
jødiske folket og inngåelsen av et jødisk ekteskap, som kan sammen
lignes med Guds ekteskap med jødefolket. Dette vil til slutt føre
fram til selve bryllupet, som blir beskrevet som KONGESØNNENS
BRYLLUP, som er et bilde på 1000 års-riket.

A. Eldersheim sier følgende om dette i sin bok: The life and
times of Jesus the Messiah: «Det synes som om forholdet mellom
Herren og hans folk (Israel), som brud og brudgom, alltid var i
jødenes tanker i forbindelse med bryllupsfeiringen. En kan derfor
si at BRUDEPARET PÅ BRYLLUPSDAGEN SYMBOLISERTE
GUDS EKTESKAPELIGE FORENING MED ISRAEL.»

1.) Det første som skjedde ved en inngåelse av et ekteskap, var
det forholdet at far til brudgonunen og far til bruden kom sammen
for å diskutere BETINGELSENE FOR EKTESKAPET og den
MEDGIFTEN (prisen) som brudgonunen skulle gi for bruden.

Etter at de to hadde forhandlet fra seg, beseglet de avtalen med
et glass vin. Vinen sikter også til 1000 års-riket.

Brudgonunens far var i dette tilfellet GUD, og brudens far var
ABRAHAM. Brudgommen er Jesus, og bruden er den troende del
av Israel.

Både brudgommens far og brudens far var enig i at EKTE-
SKAPET BURDE BLI INNGÅTT, og at BRYLLUPET BURDE
FINNE STED. Vilkårene for inngåelsen av ekteskapet finner vi i
Abraham-pakten (1.Mos. 12,2-3.), der Gud lover Abraham og det
jødiske folket følgende:
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a) Han ville gjøre ham til et stort folk.
b) Han ville velsigne ham.
c) Han ville gjøre hans navn stort.
d) Han skulle bli til en velsignelse.
e) I hans slekt (i Messias) skulle alle jordens folk bli velsignet.
I tillegg til dette måtte også Messias DØ FOR FOLKETS

SYNDER. Dette var den ypperste prisen som han måtte betale. Dette
er selve MEDGIFTEN, som Messias brakte med til det jødiske
folket. Alle Guds løfter og oppgaver er basert på Jesus for-
soningsverk. Dersom ikke forsoningen hadde funnet sted, hadde
ikke Guds løfter kunnet bli opprettholdt og realisert.

I Jesus Messias har alle Guds løfter både sitt «ja» og sitt «amen»,
«for så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, derfor får de
og ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss.» (2.Kor.l,20.)

2.) Etter at den FØRSTE DEL av ekteskapskontrakten var gjort
ferdig, kom BRUDEN INN I ROMMET. Brudgommen gav ut^kk
for sin kjærlighet til henne. Dersom hun aksepterte det framtidige
ekteskapet, sa hun «ja» til brudgommens forslag. Brudgommen gav
deretter bruden EN GAVE, vanligvis en forlovelses-ring, og sa til
henne: «Se, du er innviet til meg med denne ringen i henhold til
Moseloven og Israels lover.»

Det skulle være TO VITNER til stede ved inngåelsen av ekte
skapskontrakten, som var det samme som forlovelsen.

Det var dette som skjedde ved Sinai i forbindelse med inngåelsen
av loven mellom Gud og jødefolket. Jødefolket svarte alle som en
at de ville følge alle Guds bud og regler. «Da svarte folket alle som
en og sa: Alt det Herren har sågt, vil vi gjøre. Og Moses bar folkets
ord tilbake til Herren.» (2.Mos.l9,8.)

Den gaven som jødefolket fikk ved denne anledningen, var
MOSELOVEN. Vi kan legge merke til at Moseloven blir betraktet
som EN GAVE TIL JØDEFOLKET. Mange mennesker i den kristne
tradisjonen betrakter Moseloven som en byrde for jødene, som de
på ingen måte greier å oppfylle. De ser på Moseloven på den ene
siden og Jesu forkynnelse og de ny-testamentlige skriftene på den
andre siden som motsetninger. Dette er ikke en riktig vurderinger
av Moseloven. De troende jødene ELSKET GUDS LOV, og de
oppfylte med glede de ytre forpliktelsene i den.
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De to vitnene som var til stede ved inngåelsen av kontrakten,
var ENGLENE og MOSES. Moses var mellommannen mellom Gud
og Israel. «Men hva skulle da loven til? Den ble lagt til for
overtredelsens skyld, inntil den ætt kom som løftet gjalt-gitt ved
engler, ved en mellommanns (Moses) hånd, men en mellommann
er ikke bare for en, men Gud er en.» (Gal.3,19-20.)

3.) Etter at de to partene hadde blitt enige om en framtidig
inngåelsen av ekteskapet, ble det satt opp en KONTRAKT, mellom
de to partene, som gjalt SELVE BRYLLUPET. Den skulle inneholde
betingelser angående sted, tid og størrelse på bryllupet, og hvilke
rettigheter bruden skulle ha. Dette dokkumentet skulle bruden
beholde inntil bryllupet hadde funnet sted.

Når denne kontrtdcten var blitt beseglet, ble de to betraktet som
FORLOVET. Selve forlovelsen var LIKE BINDENE som selve

ekteskapet. Den som ville bryte en forlovelse, måtte skrive ut et
skilsmissebrev. Skilsmissebrevet var en rettighet til den forlovede
kvinnen. Dersom hun ikke hadde det, kunne hun ikke gifte seg med
en annen.

Gud inngikk en forlovelse med Israel ved Sinai på vegne av sin
Sønn, og bryllupskontrakten gikk ut på følgende ting:

a) Tiden for bryllupet skulle være ved Jesu første komme.
b) Stedet for bryllupet skulle være Israel.
c) Bryllupet skulle omfatte alle som hadde konunet fram til

en personlig tro på Jesus fra Nasaret.
d) Varigheten på første del av bryllupet skulle være i 2000 år.

Det er det samme som «Messias sine dager.»

4.) Etter at de to partene hadde blitt forlovet, forlot brudgommen
brudens hjem, i det han lovet å bygge et hjem for henne i tilknytning
til sin fars hus. Dette kunne være et tilbygg på farens hus eller et
annet hus på farens eiendom. Når dette var gjort, ville han komme
tilbake igjen og feire selve bryllupet og bryllupsfesten. Det tok
vanligvis et år å bygge det nye hjemmet.

I denne ventetiden skulle bruden forberede seg på beste måte
til brudgommen kom. Hun så fram til den dagen da brudgonunen
ville komme og hente henne fra hennes fars hus og føre henne til
sitt eget hus. Når brudgommen kom, ville bruden få vite dette ved
at de menneskene som bodde langs den veien som brudgommen
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kom, ville rope: «Brudgommen kommer.» Dette ropet ville bli
gjentatt, slik at både bruden og de av bryllups-gjestene, som var
samlet i brudens hus, ville høre ropene.

Et krav som ble stilt til bruden i ventetiden, var at hun måtte
være TROFAST mot sin brudgom.

Da Jesus fra Nasaret første gangen kom til sin brud, som er
jødefolket, hadde store deler av folket vært UTRO mot Herren. Ja,
de vatroe jødene hadde vært så utroe på det åndelige området at de
IKKE ENGANG KJENTE IGJEN SIN BRUDGOM. De ville IKKE
LUKKE OPP for brudgommen, da han banket på døren. «Jeg
(Messias) er kommet til min have (Israel), min søster, min BRUD.
Jeg har plukket min myrra og min balsam, jeg har ett min honning-
kake og min honning, jeg har drukket min vin og min melk. Et,
venner, og drikk! Drikk dere lystige, mine elskede! Jeg sover (sa
bruden), men mitt hjerte våker, da lyder min elskedes røst- han
BANKER PÅ: LUKK OPP FOR MEG, min søster, min venninde,
min due, du rene! For mitt hode er fiill av dugg, mine lokker av
nattens dråper. Jeg (bruden) sa: Jeg har tatt av meg min kjortel,
skulle jeg da ta den på igjen? Jeg har tvettet mine føtter, skulle jeg
da skitne dem til? Min elskede rakte sin hånd inn gennom luken,
da ble mitt hjerte rørt for hans skyld. Jeg stod opp, for å lukke opp
for min elskede, og mine hender dryppet av myrra, mine fingre av
flytende myrra, som vætte låsens håndtak. Jeg lukket opp for MIN
ELSKEDE, men min elskede HEDDE VENDT OM og GÅTT
BORT, min sjel var ute av seg selv over hans ord, jeg LETTE
ETTER HAM men FANT HAM IKKE, JEG ROPTE PÅ HAM,
men HAN SVARTE IKKE.» (Ordsp.5,1-6.)

«Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men
alle de som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de
som tror på hans navn» (Joh.l,11-12.)

5.) Da den jødiske bruden ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret
som sin frelser og brudgom, FORLOT HAN BRUDEN, for å
komme tilbake på et senere tidspunkt. Han ville komme tilbake
etter 2 dager, som står for 2000 åu:. Vi nærmer oss nå den tiden da
han skal komme tilbake. «Jeg (Messias) vil gå min vei, jeg vil vende
tilbake til mitt sted (hinunelen), inntil de ERKJENNER SEG
SKYLDIGE og SØKER MTTT ÅSYN (MESSIAS), i sin trengsel
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(i den store trengselen) skai de lete etter meg. Kom, la oss vende
om til Herren (sier de)! For det er han som har sønderrevet, men
han vil også læge oss, han slo, men han vil også forbinde oss. Han
vil aøre 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.) (Dersom vi setter år 32 som Jesu
dødsår og legger til 2000 år, kommer vi til år 2032.1 og med at
dette er profetiske år, må vi gange dette tallet med 360 og dele
summen på 365,2422. Vi konuner da fram til år 2002. (2032 ganger
360 delt på 365,2422 er 2002,8353.)

Som jeg før har skrevet i mine bøker, er ikke den kristne menighets
bortrykkelse beskrevet i evangeliene, for da Jesus underviste jødene,
var dette EN HEMMELIGHET, som ennå ikke var åpenbart. Det var
Paulus som først fikk åpenbaringen om dette. (l.Kor.15,51-52.)

Dette vil bl. a. ha som konsekvens at det som står i Joh. 14,1-3,
KKE ANGÅR JESU KOMME FOR DEN KRISTNE MENIG-
HET, men JESU KOMME TIL JØDENE, etter at han hadde beredt
dem sted ved forsoningen, slik at han kunne komme tilbake og ta
dem til seg i sin Faders hus i 1000 års-riket. «Deres hjerte forferdes
ikke! Tro på Gud og tro på meg! I min Faders hus (i Israel) er det
MANGE ROM, var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det, for jeg
går bort (både i døden og til himmelen) og BEREDER DERE STED
(ved forsoningen), og når jeg er gått bort og har beredt dere sted,
KOMMER JEG IGJEN og VIL TA DERE TIL MEG, for at dere
også skal være der jeg er.» (Joh. 14,1-3.)

Begrepet «min Faders hus» er i denne sammenhengen det samme
som Israel i 1000 års-riket. (Se kapitlet: En beskrivelse av Johannes
14,1-6.)

6.) I følge det profetiske ordet og i følge sine løfter vil Jesus
konune tilbake til sin jødiske brud etter at det har gått 2000 år. Han
vil da holde bryllup med henne. Den jødiske bruden blir da til
hustruen, LAMMETS HUSTRU.

Det typiske jødiske bryllupet fant sted om natten. Bruden befant
seg i sitt hjem. (Hjemmet til det jødiske folket er Israel). Når brud-
gonunen kom, ville gjestene, som var samlet i brudens hjem, forstå
at brudgommen kom ved at de hørte ropene: «Brudgommen
kommer!»
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I tillegg til dette ville de se at brudgommen nærmet seg på grunn
av at han og de som var sammen med ham, brukte brennende fakler,
som skulle lyse opp veien, som de kom på. Når brudgommen var
kommet nær til huset, ville også bryllupsgjestene rope de samme
ordene: «Brudgommen kommer!»

Når bruden hørte at brudgommen nærmet seg, ville hun fullføre
sine forberedelser. Først ville hun ta et bad. Deretter ville hun kle
seg i sin bryllupsdrakt, som var kvit og prydet med gull-og sølv-
broderier. På hodet hadde hun brudekronen, og sitt ansikt dekte
hun med et slør. Brudens drakt er beskrevet som «de rettferdiges
gode gjerninger.» (Åp. 19,8.)

Lignelsen om de 5 kloke og de 5 dårlige jomfruene er en beskriv
else av Jesu gjenkomst til sin jødiske brud i endens tid. Dette skjedde
midt på natten, og de 10 jomfruene, som var samlet i brudgommens
hjem, gikk ut for å møte brudgommen.

De 10 jomfruene er et bilde på DEN JØDISKE NASJONEN,
men på grunn av at det bare var 5 av brudejomfruene som hadde
Den Hellige Ånd i sitt hjerte som innsegl og pant, var det bare 5 av
jomfruene som fikk gå med irm til selve bryllupsfesten, som skulle
feires i brudgommens hjem, som er Jerusalem. «Da (ved Jesu gjen
komst) skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer (den jødiske
nasjonen) som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.
Men 5 av dem var dårlige (uforstandige) og fem kloke, de dårlige
tok sine lamper, men de tok ikke olje (som er et bilde på Den Hellge
Ånd) med seg, men de kloke tok olje i sine kanner sammen med
lampene. (Lampene er bilde på forventning). Men da brugommen
gav seg tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten (Jesus
kommer om natten) lød der et rop: SE, BRUDGOMMEN
KOMMER! GÅ HAM I MØTE! Da våloiet alle jomfruene og gjorde
sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss av deres
olje! for våre lamper slukner. Men de kloke svarte: Nei, det ville
ikke bli nok både til oss og til dere, gå heller til kjøpmennene og
kjøp til dere selv! Men mens de gikk bort, for å kjøpe, KOM
BRUDGOMMEN, og DE SOM VAR REDE, GIKK MED HAM
TIL BRYLLUPET (SOM ER 1000 ÅRS-RIKET), og døren ble
lukket.» (Mat.25,1-10.)

At brudgommens hjem er Jerusalem, kommer også til uttrykk i
Willy Høy^ bok: Endetiden EF og Dyret. s.50, hvor han skriver:
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«... Brudepikene kom fra «brudgommens hus», fra det sted hvor
brudgommen fortsettende skulle være. Altså fra Jerusalem, rikets
hovedstad. (Mat.25,31.) Tanken om kongens tilbakekomst møter
vi blant annet i Esaias som sier: «Hør! Dine vektere oppløfter sin
røst, de jubler alle sanunen, for like for sine øyne ser de Herren
vender tilbake til Sion.» (Es.52,8.)»

Selve bryllups-sermoniene ble ledet og ordnet av brudgommens
venn. Disse festene i forbindelse med bryllupet kunne vare i flere
uker. Til og med i tiden før brudgommen kom, ble bryllupsgjestene
samlet i brudens hjem, for å vente på brudgommen.

Dette blir også tilfellet når Jesus kommer tilbake. Det jødiske
folket har da vært samlet i brudens hjem (Israel) i lang tid, og har
forventet at brudgommen ville komme. Den store trengselsen på
3,5 år vil spesielt være en forberedelses- og ventetid for jødene. De
forstår da at de har tatt feil med hensyn til Antikrist. Han er ikke
deres Messias. I denne tiden vil de orientere seg mer og mer mot
sin virkelige Messias, som er Jesus fra Nasaret.

Brudgommens venn hadde en sentral rolle både før og under
selve bryllupet. Han hadde følgende oppgaver:

a) Det var han som på brudgommens vegne bad om å få
bruden.

b) Det var han som formidlet kontakten mellom bruden og
brudgommen i ventetiden på et år.

c) Det var brudgommens venn som skulle opprette
ekteskapskontrakten mellom bruden og brudgonmien.

d) Det var han som skulle opprette en kontrakt om brudens
morgengave og de gavene hun senere skulle gi til sine
slektninger.

e) Det var han som ledet de forskjellige seremoniene og
festene i forbindelse med bryllupet.

Vi vet hvem som var brudgonunens venn. Det var DØPEREN
JOHANNES. «Den som har bruden (de troende i Israel), han er
brudgom, men BRUDGOMMENS VENN, som står og høre på ham,
gleder seg storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nå
blitt fullkommen.» (Joh.3,29.)

Døperen Johannes oppgave var å BEREDE HERREN ET
VELSKIKKET FOLK, slik at Jesus, når han kom, kunne møte et
folk som var beredt til å inngå ekteskap med ham. Han både formidlet
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kontakten mellom det jødiske folket og Jesus, og bad det jødiske folket
om å anerkjenne Jesus som deres Messias. «Se, jeg sender dere Elias,
profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige, og han
skal vende fedrenes hjerte til hama og bamas hjerte til fedrene, så jeg
ikke skal komme og slå landet med bann.» (Mal.4,6.)

De to midlene som Johannes brukte, for å oppnå dette, var
FORKYNNELSEN og DÅPEN. «I de dager stod døperen Johannes
fram og forkynte i Judea ørken og sa: OMVEND DERE, FOR
HIMLENES RIKE ER KOMMET NÆR!» (Mat.3,1-2.)

«Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet om Jordan ut
til ham, og de BLE DØPT av ham i elven Jordan, i det de bekjente
sine synder.» (Mat.3,5-6.) (En regner med at 900000jøder ble frelst
ved Johannes virksomhet.)

En spesiell avdeling av bryllupets gjester, var BRUDES-
VENNENE. De skulle være sammen med brudgommen, da han
drog ut fra sitt hjem, for å hente bruden.

I Mat.9,15 får vi vite hvem brudesvennene er. Det er Jesu
disipler. «Og Jesus sa til dem: Kan vel brudesvennene sørge så lenge
brudgommen er hos dem? Men de dager skal komme da brud
gommen skal bli tatt fra dem, og da skal de faste.» (Mat.9,15.)

I forbindelse med Jesu gjenkomst til Israel, for å gifte seg med
den jødiske bruden, vil også den kristne menigheten være sammen
med Jesus. Han vil komme sammen med både englene og de hellige.
«Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, profeterte om da
han sa: Se, Herren kommer med SINE MANGE TUSEN HELLIGE,
for å holde dom over alle og refse alle de ugudelige for alle de
ugudelige gjeminger som de gjorde, og for alle de hårde ord som
de talte mot ham, de ugudelige syndere.» (Jud. 14-15.)

«Og HÆRENE I HIMMELEN (englene) fulgte ham på kvite
hester, kledd i kvitt og rent fint ull.» (Åp. 19,14.)

Nå er det ikke bare de troende jøder, som er innbudt til konge
sønnens bryllup, som er et bilde på 1000 års-riket. ALLE TRO
ENDE ER INNBUDT TIL DETTE BRYLLUPET. Det gjelder både
jøder og hedninger. De som er døde i troen på Den treenige Gud,
skal oppstå fra de døde, før opprettelsen av 1000 års-riket og bli
gjester i verdens største bryllupsfest.

Dette kommer bl.a. til uttrykk i lignelsen om Kongesønnens
bryllup. (Mat.22,1-14.). Vi skal i det følgende sette opp de
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forskjellige begivenhetene i denne lignelsen i punkter:
a) Himlenes rike, som her er 1000 års-riket, er å ligne med

en konge (Gud) som GJORDE BRYLLUP FOR SIN SØNN
(MESSIAS), (v.l.)

b) Gud sendte sine tjenere, som var profetene og apostlene til
jødene, men de ville ikke ta imot innbydelsen. Alt var
FERDIG til at bryllupet skulle holdes, (v.2-4.)

c) Jødene kom med forskjellige unskyldinger, for ikke å
komme til kongesønnens bryllup, (v.5-6.)

d) Da jødene ikke ville komme til bryllupet, ble kongen sint,
straiffet disse menneskene og satte ild på deres by. Dette
skjedde i år 70 etter Messias, (v.7.)

e) Deretter sa kongen til sine tjenere at de skulle gå ut i hele
verden og be så mange som mulig inn til bryllupet, for
bryllupet skulle holdes, og bryllushuset ble FULLT AV
GJESTER, (v.8-10.)

f) Da Jesus kom til sitt eget bryllup, så han en mann som satt
der, som ikke hadde den riktige biyllupskledningen på. Han
ble kastet ut i fortapelsen, for han hadde ingen rettigheter
overfor Gud. Denne mannen fikk ikke delta i 1000 års-
riket. Vi ser derfor at det er rett det som vi har hevdet en
rekke ganger: At det å bli frelst betyr bl.a. at en FÅR DEL
I RIKET FOR ISRAEL, som både har en himmelsk og en
jordisk fase. (v. 11-14.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på to forhold. For det første vil
det forekomme FORSKJELLIGE TYPER RETTFERDIGHETS
DRAKTER i dette bryllupet. Det vil avhenge av til hvilken tids
periode de forskjellge bryllupsgjestene har levd. Disse draktene vil
ha sin basis i den rettferdighet som Jesus tilvant alle mennesker
ved sin forsoning på Golgata.

For det andre var skikken slik ved de jødiske bryllupene at hver
gjest fikk på FORHÅND tilsendt den drakten de skulle ha i
bryllupet. De forskjellige draktene skulle være ensartede, slik at
brudgommen kunne kontrollere om det var noen uvedkonunende
som hadde sneket seg inn i bryllupet.

Slik er det også med den rettferdighetsdrakten som vi skal bære
i kongesønnens bryllup. De er alle utdelte på forhånd, og alle
draktene, uansett hvordan de ser ut, baserer de seg på Jesu forsoning
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og Guds nåde.)

7.) Da brudgommen nærmet seg brudens hjem, gikk bruden ut
for å møte ham. Det ble holdt en liten fest i brudens hjem. Etter at
den var over, drog brudgommen sammen med bruden og
bryllupsgjestene hjem til brudgommens hjem (Jerusalem), hvor den
VIKTIGSTE DEL av bryllupsfesten ble holdt. «La oss glede og
fryde oss og GI HAM ÆRE, for Lammets bryllup er konunet, 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
gjerninger. Og han sier til meg: Skriv: SALIG ER DE SOM ER
INNBUDT TIL LAMMETS BRYLLUPS- NATTVERD. Og han
sier til meg: Dette er Guds sanne ord.» (Åp. 19,7-9.)

Det var ingen formell religiøs seremoni knyttet til det jødiske
bryllupet. Etter at brudgonunen hadde gått inn i brudens soverom,
ble ekteskapet erklært for å være gyldig.

Dersom bruden var jomfhi, skulle bryllusfesten vare i 7 dager.
Dersom hun ikke var det, skulle festen vare i 3 dager. I dette tilfellet
kan vi være helt sikre på at bruden er en jomfru. Selve bryllupet
vil derfor vare i 7 dager. I denne tiden vil brudgommen bare være
sammen med sin brud. Ved slutten av denne festen vil brudgommen
vise fram sin hustru for de andre bryllupsgjestene. Hustruen vil være
de troende jøder av de forskjellige frelses-kateogorier.

Disse 7 dagene står for 1000 år. Kongesønnens bryllup vil vare
i 1000 år. Etter den tid skal ekteskapet mellom Gud og jødefolket
vare i all evighet. Det skal strekke seg over alle de framtidige tids
periodene, som vi skal ha i Guds rike. Dette ekteskapet skal aldri
ta slutt, og vi skal alle sammen, som er innbudt til Lammets bryllup,
glede oss med en EVIG GLEDE.

Kongesønnens bryllup kan først holdes når det jødiske folket er
REDE TIL Å TA IMOT SIN BRUDGOM, som er Jesus fra Nasaret.
Da vil jødefolket innse SIN STORE FEILTAGELSE og komme
tilbake til sin første mann, som er Den treenige Gud. «når hun
(Israel) løper etter sine elskere, skal hun ikke nå dem, når hun søker
dem, skal hun ikke finne dem. Da skal hun si: JEG VIL VENDE
TILBAKE TIL MIN FØRSTE MANN, for dengang hadde jeg det
BEDRE enn nå.» (Hos.2,7.)

«Se, derfor vil jeg lokke henne og føre henne ut i ørkenen, og
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tale vennlig til henne, og så snart hun kommer derfra, vil jeg gi
henne hennes vingårder igjen, og gjøre Akors dal til en håpets dør
for henne, og hun skal takke der, som den dag hun drog opp fra
Egyptens land. Og det skal skje på den dag, sier Herren, at du skal
rope: MIN MANN! Og du skal ikke lenger rope til meg: Min Baal!»
(Hos.2,14-16.)

Jesus sa følgende til jødefolket: «For jeg sier dere: Fra nå av
skal dere ikke se meg før dere sier: VELSIGNET VÆRE HAN
SOM KOMMER I HERRENS NAVN!» (Mat.23,39.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Spørsmål og oppgaver.

Hva symboliserte ekteskapet mellom mann og kvinne i
Israel?

Hva forhandlet brudens far og brudgonunens far om før
inngåelsen av ekteskapet?
Hvem var far til brudgommen og far til bruden i bibelsk
betydning?
Hvem var brudgommen, og hvem var bruden?
I hvilken pakt finner vi vilkårene for ekteskapet mellom
Gud og jødene?
Hvilken pris eller medgift var det Jesus betalte for det
jødiske folket?
Hva vil det si at alle Guds løfter har sitt «ja» og «amen» i
Jesus Messias (2.Kor.l,20.)?
Hva fikk bruden i gave, etter at hun hadde akseptert
brudgommens forslag om ekteskap?
Hvor mange vitner skulle det være til stede ved forlovelsen?
Når ble det inngått en forlovelse mellom Gud og jødefolket?
Hvilken forlovelsesgave var det jødene fikk ved Sinai?
Hvem var de to vimene, som var til sted ved inngåelsen av
Mose-loven?

Hva skulle bryllups- kontrakten inneholde?
Hvor bindende var forlovelsen?
Hva måtte den gjøre som ville bryte en forlovelse?
Hvilke 4 ting inneholdt den ekteskaps-kontrakten som ble
inngått mellom Gud og jødefolket ved Sinai?

— 488 —



17.) Hvor skulle brudgommen bygge det nye hjemmet til seg og
sin brud?

18.) Hvor lang tid tok det vanligvis å bygge det nye hjemmet?
19.) Hva ville bryllupshusets gjester rope når brudgommen kom?
20.) Hvilket krav ble stilt til bruden i ventetiden?
21.) Hvorfor ville ikke den jødiske bruden lukke opp for Jesus,

da han kom første gangen?
22.) Hva gjorde Jesus med den jødiske bruden, da hun ikke ville

lukke opp for ham?
23.) Når vil Jesus komme tilbake til sin brud?
24.) Hva vil det si at Jesus har beredt et sted for sin brud?
25.) Hvorfor kan ikke Johannes 14,1 -3 angå Jesu komme for den

kristne menighet?
26.) Når vil Jesus komme tilbake og holde bryllup?
27.) Hvordan kunne bruden vite at brudgommen kom?
28.) Hvordan var bruden kledd til bryllupet?
29.) Hvem er de 10 brudejomfruene i Mat. 25 et bilde på?
30.) Hvor skulle selve bryllups-festen feires?
31.) Hva symboliserer lampene og oljen?
32.) Hvilke oppgaver hadde brudgommens venn?
33.) Hvem var brudgommens venn?
34.) Hvilke oppgaver hadde døperen Johannes?
35.) Hvilke to midler brukte Johannes, for å fullføre sin gjerning?
36.) Hvem er brudesvennene i Mat.9,15?
37.) Hvem er brudesvennene i utvidet betydning?
38.) Hvilke to forskjellige grupperinger er med Jesus når han

kommer tilbake?

39.) Hva er Kongesønnens bryllup et bilde på?
40.) Hvilke mennesker skal delta i dette bryllupet?
41.) Beskriv innholdet i lignelsen om Kongesønnens bryllup

(Mat.22,1-14)?
42.) Hvorfor vil det være forskjellige typer bryllupskledninger i

dette bryllupet?
43.) Hvilken bryllupskledning vil være felles for alle gjestene?
' 44.) Hva skjedde etter at bruden hadde møtt sin brudgom?
45.) Hvor lenge varte selve bryllupsfeiringen i Israel?
46.) Hvem er bruden i kongesønnens bryllup?
47.) Hvor lenge vil første del av kongesønnens bryllup vare?
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48.) Når kan Kongesønnens bryllup holdes?
49.) Hvem var jødenes første mann?
50.) Hvem er Jesu hustru?
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FORBEREDELSENE TIL TEMPLETS

GJENOPPBYGGING PEKER PÅ JESU
GJENKOMST.

Det har til nå vært to templer i Jerusalem. Det er:

1.) SALOMOS TEMPEL. Det ble bygd ferdig av kong Salomo
i året 960 før Messias, og det ble ødelagt av den ny-babylonske
kongen Nebudkanesar i året 586 eller 587 i forbindelse med at
babylonerne inntok Jerusalem og sendte en stor del av befolkningen
i byen og i Judea ut i en 70-årig landflyktighet til Babylon.

Templets og byens ødeleggelse var en trefoldig straff fra Herren.
a) For det første hadde en del av kongene i Sør-riket innført

dyrkelse av fremmede guder.
b) For det andre hadde ikke innbyggerne i landet holdt

sabbaten.

c) For det tredje hadde innbyggerne i landet ikke latt landet
kvile i forbindelse med sabbatsåret. (De 70 årene som denne
straffen varte, svarte til de 70 årene som landet hadde til
gode med hensyn til denne kvileperioden.)

Dette templet ble ødelagt den 9. av i året 587 før Messias.
(I parantes gjør vi oppmerksom på at følgende 8 ulykker har

skjedd i Israels historie denne datoen:
a) Jødene ble dømt til den 40-årige vandringen i ørkenen.
b) Det første templet ble ødelagt i år 587 før Messias.
c) Det andre templet ble ødelagt i år 70 etter Messias.
d) Romeme pløyde Jemsalem, for å jevne det med jorden i år 71.
e) Romeme myrdet 1,5 millionner jøder i år 135.
f) Jødene ble utvist fra England i år 1290.
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g) Jødene ble utvist fra Spania i år 1492.
h) 100000 jøder ble drept i Russland i år 1914.
Etter matematisk sannsynlighetsregning er sjansen for at disse

ulykkene for Israel kan skje på den samme datoen som 1 til
863078009300000000 (863 sillioner.) I og med at det er 365 dager
i et år, blir dette tallet ganget 8 ganger med seg selv.)

2.) SBRUBABELS TEMPEL. Etter at jødene hadde vært i
fangenskap i Babylon i 70 år, gav den persiske kongen Dareius de
jødene som ønsket det, lov til få dra tilbake til Israel. Han gav også
befaling om at jødenes tempel skulle bygges opp igjen. Denne
befalingen om å bygge templet ble gitt i 538 før Messias, og det
tok 22 år å bygge templet opp igjen. Det stod ferdig i året 516.

Dette templet fikk sitt navn etter Sembabel, som ledet den første
innvandringen til Israel etter det babylonske fangenskapet. Da jødene
kom tilbake til Israel, bygde de først BRENNOFFERALTERET på
det stedet som det hadde stått før, og de begynte å ofre på det. De
begynte også å holde de bibelske høytidene. (Esra 3,1-5.)

En videre gjenoppbygning av templet møtte motstand hos
samaritaneme, og byggingen ble utsatt i 15 år. Det ble bygd ferdig
i året 516.

Til tross for at jødene burde bli glade når templet ble gjenopp
bygd, var det mange av de eldre jødene som GRÅT da templet ble
innviet, for det manglet vesentlige ting ved dette templet. (Esra
3,12-13.)

Det var følgende ting som manglet:
a) For det første var det ikke så praktfullt som Salomos tempel.
b) For det andre manglet det både arken og Shekina-herlig-

heten. Det Aller Helligste stod derfor tomt, og Gud var IKKE
PERSONLIG HL STEDE i dette templet, slik som han hadde
vært i det første templet. Når ypperstepresten gikk inn i Det
Aller Helligste på Yom Kippur, gikk han inn i et TOMT
ROM og kunne ikke møte HERRENS HERLIGHET der.

Ved denne anledningen trøstet Herren sitt folk, i det han uttalte
følgende ord til det: «Dette siste hus skal bli HERLIGERE enn det
første, sier Herren, hærskarenes Gud, og på dette sted vil jeg gi
FRED (hebnshalom), sier Herren, hærskarenes Gud.» (Hag.2,9.)

Med dette utsagnet siktet Gud til følgende forhold:
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a) Han siktet til den restaureringen av templet som Herodes
den store skulle gjøre.

b) Han siktet til det forholdet at Jesus fra Nasaret, som er
jødenes Messias, ville anerkjenne dette templet som sin
Faders hus. «Og han sa til dem: Hvorfor lette dere etter
meg? Visste dere ikke at jeg måtte være i min Faders hus?»
(Luk2,49.)

c) Han siktet til det templet som skal bygges i 1000 års-riket,
for den sammenhengen som Hag.2,9 står i, gjelder 1000
års-riket. «Og jeg vil ryste alle folkene, og alle folkenes
kostelige skatter skal komme hit, og jeg vil FYLLE DETTE
HUS MED HERLIGHET, sier Herren, hærskarenes Gud.
Meg høre sølvet, og meg hører gullet til, sier Herren,
hærskarenes Gud.» (Hag.2,7-8.)

Det andre templet ble restaurert av Herodes den store, da han
mente at det var for lite og uanseelig. Denne restaureringen ble
påbegynt i år 10 får Messias, og templet ble innviet 10 år senere,
men det ble først helt ferdig i år 64. I året 70 ble det ødelagt av
romerne.

Templet ble så praktfullt at det ble regnet som et av verdens 7
underverker. Det ble dobbelt så høyt og mye bredere enn det
opprinnelig andre templet. Selve tempelplassen ble også utvidet og
Vest-muren, som er en støttemur til tempelplassen, ble bygd.

Den romerske ørnen ble satt over templets inngang. Dette ble
betraktet som en provokasjon mot jødene, og i det samme året som
Herodes den store døde, i år 4 før Messias, gjorde folket opprør og
rev ned og ødela den romerske ørnen.

Til tross for at det andre templet ble regnet som et av oltidens
vakreste og mest berømte bygninger, er det ikke skrevet et eneste
ord om det i Talmud, som er jødenes store konunentar angående
åndelige forhold. Dette viser at fariseerne og de skriftlærde så med
skepsis på dette byggverket, som var oppbygd av en av deres
motstandere, Herodes den store, som representerte Roma.

Det forholdet at det andre templet ble ødelagt, var også en straff
fra Gud. Det var særlig en straff fordi jødefolket hadde forkastet
jødenes Messias, som er Jesus fra Nasaret, da han kom til folket og
landet første gangen. Jesus uttalte ved flere anledninger at den
generasjonen som levde på hans tid, skulle straffes for sitt frafall.
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«En OND og UTRO GENERASJON (gr.genea) krever tegn, og
tegn skal ikke gies den, uten Jonas tegn. Og han forlot dem og gikk
bort.» (Mat. 16,4.)

«For at det skal komme over dere alt det rettferdige blod som
er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod iimtil Sakarias,
Barakias sønns blod, han som dere slo i hjel mellom templet og
alteret, sannelig sier jeg dere: Alt dette skal komme over DENNE
GENERASJON.» (Mat.23,36.)

«foråt alle profeters blod, som er utøst fra verdens grunnvoll
ble lagt, skal bli krevd av denne generasjon.» (Luk. 11,50.)

«Men først skal han lide meget og bli forkastet av denne
generasjon.» (Luk. 17,25.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at det greske ordet «genea»
skal oversettes med «generasjon» eller «slektsledd», og ikke med
ordet «slekt», som mange Bibel-oversettere gjør det. Ved siden av
at Gud handler med enkelt-personer, handler han også med
generasjoner og slektsledd. Det kan være generasjoner, som fyller
sine fedres syndemål og må sone for dem. «Så gir dere da dere
selv det vitnesbyrd at dere er deres bam som slo profetene i hjel,
fyll da også dere deres fedres mål!» (Mat.23,31-32.)

Det kan også være generasjoner som opplever at de forskjellige
løftene og velsignelsene går i oppfyllelse. «For sannelig sier jeg
dere: Mange profeter og rettferdige har attråd å se det dere ser, og
har ikke fått se det, og å høre det dere hører, og har ikke fått høre
det.» (Mat.13,17.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at jødene muligens har hatt
et tempel under Bar Kochba. Det kan vi kalle for BAR KOCHBAS
TEMPEL. Selve ordet Bar Kochba betyr Stjernesønnen, og navnet
henspeiler på det profetiske utsagnet om at en stjeme skulle stige
opp over Israel. Dette er en klar Messias-profeti. «Jeg ser ham
(Messias), men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær, en stjerne
stiger opp av Jakob, et spir (kongespir) løfter seg fra Israel, han
knuser Moabs tinninger og utrydder ufredsætten.» (4.Mos.24,17.)

Bar Kochba ble utropt til å være jødenes Messias i året 132
etter Messias av rabbi Akiba og andre. Sammen med sine soldater
greide de å erobre Jerusalem fra romeme og holde byen i 3 år. I løpet
av denne tiden har de muligens bygd et nytt tempel på tempelplassen.

Hvordan dette templet eventuelt så ut, vet vi ikke mye om, men

— 494 —



grunnen til at vi kan anta at det har vært et tredje tempel» er det
forholdet at man har funnet noen mynter med bilde av templets
fasade samt navnet på den nye ypperstepresten» som het Eleazer.

Bar Kochbas regjemingstid sluttet i 135 da keiser Hadrian og
romerne igjen greide å erobre Jerusalem. Det ble bygd et romersk
tempel for den romerske treenigheten» Juno» Jupiter og Minerva på
tempelplassen. Det er ikke usannsynlig at statuen av Hadrian stod
der det Aller Helligste hadde vært.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17,

18

19

20

21

22

23

24

Spørsmål og oppgaver.

Hva het det første templet?
Når ble det ødelagt?
Hvorfor ble det ødelagt?
Når ble det ødelagt?
Hvilke 8 ulykker har hendt jødene den 9.av?
Hvor store sjanser er det for at disse ulykkene kan inntre på
den samme datoen etter matematisk sannsynlighetsregning?
På hvilken måte blir dette utregnet?
Hvorfor var straffeperioden for landet og folket 70 år?
Hvem tillot at jødene skulle få bygge det andre templet?
Når skjedde det» og når stod templet ferdig?
Hva bygde jødene først?
Hvem ville forhindre at templet ble bygd?
Hvorfor gråt mange av jødene da templet ble innviet?
Hvilken trøst hadde Herren til folket i den forbindelsen?
Hvem restaurerte det andre templet?
Når ble dette templet helt ferdig?
Hvordan ble dette templet?
Hva satte Herodes over templets inngang?
Hvorfor er det ikke skrevet noe om «Herodes tempel» i
Talmud?

Hvorfor ble det andre templet ødelagt?
Hva skal vi oversette det greske ordet «genea» med?
Hvordan kan vi vite at det muligens har vært et tredje
temppel?
Hvem var Bar Kochba?

Hvordan gikk det med det tredje templet?
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HISTORISKE FORSØK PÅ Å BYGGE
OPP TEMPLET IGJEN.

Det har vært gjort flere forsøk opp igjennom historien på å bygge
opp igjen templet eller tilsvarende Guds-hus på tempelplassen. Vi
skal i det følgende sette opp en oversikt over dette:

1.) I tiden etter templets ødeleggelse ble det bygd 7 synagoger
ved foten av Sion-:^®!!®^. Disse ble de nye sentrene for jødenes
tilbedelse av Gud.

2.) Da keiser Hadrain kom til makten i året 117, ble det gitt
tillatelse til å bygge opp templet igjen. Det ble samlet inn penger til
dette formålet, men det ble ikke noe av selve byggingen.

I stedet for å gjennoppbygge templet ble Jerusalem utbygd som
en romersk militærkoloni, og den fikk navnet Aelia Capitolina. Det
kom i stand en rekke lover mot jødene, som f.eks. at det var forbudt
å la seg og omskjære og overholde sabbaten. Hadrian forsøkte å
viske ut den jødiske identiteten og hellenisere jødene.

3.) 1132 ble det gjort opprør mot romerne. Bar Kochba greide
å befri Jerusalem fra romerne. Han ble utropt av rabbi Akiba og
andre til å være Messias. Bar Kochba, som betyr Stjernesønnen,
begynte en ny tidsregning fra sin seier over romerne.

Han begynte muligens på en gjenoppbygging ay templet. Rabbi
Gamaliel skal vistnok ha ofret påskelammet i dette templet.

Det ble også utnevnt en yppersteprest, Eleazer, til dette templet,
og man har også funnet noen mynter med bilder av dette templet.

I 135 ble Jerusalem inntatt av romerne igjen, og Bar Kochbas
eventuelle tempel ble ødelagt. På ruinene av dette templet bygde
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keiser Hadrian et tempel for den romerske treenigheten, Juno, Jupiter
og Minerva, og reiste en statue av seg selv, der han satt på en hest.
Statuen av Hadrian stod sannsynligvis på det stedet der Det Aller
Helligste hadde stått.

Jødene ble forvist ut av Jerusalem, og det var dødsstraff for en
jøde å vise seg i byen.

4.) Keiser Julian lovte at han ville bygge opp igjen jødenes
tempel. I året 363 skrev han at: «templet holder på å bli oppbygd
akkurat nå.» Tusenvis av frivillige jøder strømmet til, for å være
med på gjenoppbyggingen av templet. Alt var gjort ferdig til at
byggingen kunne begynne, men plutselig den 20 mai 363 rystet et
jordskjelv byen og ødela alle bygningsmaterialene.

5.) I året 443 tillot Eudocia, som var gift med keiser Tehodsius
den 2., jødene å vende tilbake til Jerusalem og be på tempelplassen.
De håpet på at templet kunne bygges opp igjen, og at Messias kunne
komme, men det ble heller ikke denne gangen noe av templets
gjenoppbygging. Da jødene begynte å be på tempelplassen, ble de
møtt av folk som kastet stein på dem, og dette førte til at de måtte
oppgi dette.

6.) I året 614 inntok perserne Jerusalem, og den persiske kongen
Chosroes den 2. utnevnte Nehemja til guvernør over Jerusalem.
Han gav også jødene lov til å bygge opp templet igjen. Den jødiske
Guds-tjenesten ble innledet, og ofringene kom i stand på tempel
plassen.

Den tillatelsen som først ble gitt om at jødene kunne begynne
på gjenoppbyggelsen av templet, ble senere trukket tilbake.

7.) Bare 15 år senere tok den bysantinske keiseren Herklius
tilbake Jerusalem og bygget en åttekantet kirke på tempelplassen,
og knuste med dette jødenes drøm om å gjenoppbygge templet på
tempelplassen.

8.) I året 638 inntok araberne Jerusalem, og i 692 ble Klippe-
domen fullført. Jødene så på byggingen av denne bygningen som
en fordel, for araberne renset tempelplassen for alt det avfallet som
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bysantinerne hadde forsøplet tempelplassen med. De så på dette
som et guddomelig tegn, som pekte framover mot templets opp
bygging.

Dessuten var araberne mer tolerante overfor jødene enn det
bysantinerne hadde vært. De lot jødene bo i nærheten av
tempelplassen. På høytidsdagene fikk også jødene lov til å marsjere
rundt tempelplassen og be ved portene, som førte inn til plassen.

9.) Først på 1600-tallet ble Al Aqsa-moskeen bygd på tempel
plassen. Selve navnet betyr «hjøme langt borte». Etter den islamske
tradisjonen skulle Muhanuned ha dratt opp til himmelen fra dette
stedet.

Denne moskeen ble bygd av to grunner. For det første ønsket
muhammedanerne en moske, hvor de troende muslimene kunne tilbe
Allah.

For det andre ønsket de et byggverk som kunne konkurrere med
de kristne kirkene, som ennå befant seg i Jerusalem.

I tillegg til byggingen av moskeen ble det også plassert en grav
plass foran inngangen til Den gylne port. Dette skulle forhindre at
Messias skulle konune tilbake, og at byggingen av et tempel på
tempelplassen skulle bli umuliggjort, for de som gikk inn gjennom
denne porten, ville bli ureine på grunn av gravplassen og de likene
som lå der.

Det var ikke før i 1187 at muhammedanerne erklærte Jesusalem
for å være islams tredje helligste by i verden. Muslimene vet godt
at Israel er jødenes land, og at Jerusiem er jødenes hellige by. Dette
står minst to steder i deres hellige bok: Koranen. Jeg siterer hva
Moses sa: «Å, mitt folk, gå inn i det hellige land som har blitt lovet
dere.» (Sura 5, v.21.)

I Nattens reise 8 står det følgende om jødenes tilbakekomst til
Israel: «Vi sendte mot deg (Israel) våre tjenere, for å gjøre deg til
skamme, og for å gå inn i templet, så de gikk inn der den første
gangen, og for å fullstendig utslette det de gikk opp til. Kanskje
deres Herre vil vise dere barmhjertighet. Men hvis dere kommer
tilbake, vil vi også konune tilbake.»

Dette var sannsynligvis grunnen til at araberne forlot tempel
plassen uten kamp i 1967. De ble sannsynligvis meget forundret da
de fikk tilbake tempelplassen av jødene etter krigen i 1967. Dersom
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ikke jødene hadde gitt tilbake tempelplassen til araberne i 1967,
hadde sannsynligvis jødenes tempel dlerde nå vært bygd på sitt
gamle sted. (Se boka: Templet er byggeklart, av Thomas lee og
Randall Price. Hermon Forlag, om en mer detaljert beskrivelse av
de forskjellige fasene ved jødenes bestrebelser på å bygge opp
templet på tempelplassen)

Spørsmål og oppgaven

1.) Hva ble sentrum for Guds-dyrkelsen den første tiden etter
at templet var blitt ødelagt?

2.) Hvem var den første keiseren som lovet jødene at de skulle
få bygge opp templet igjen?

3.) Hva skjedde med dette løftet?
4.) Hvem bygde muligens et tredje tempel i Jerusalem?
5.) Hvordan kan vi være vite at dette kan ha skjedd?
6.) Hva skjedde i 135 med dette templet?
7.) Hvilken keiser ønsket å bygge opp templet igjen?
8.) Hva skjedde i året 363 med templets byggematerialer?
9.) Hva skjedde i året 443?
10.) Når ble Jerusalem inntatt av perserne?
11.) Hva lovet den persiske kongen Chosroes den 2. jødene?
12.) Hvordan gikk det med dette løftet om å bygge opp templet?
13.) Hva ble bygget på tempelplassen av den bysantinske keiseren

Herklius?

14.) Når ble Klippe-domen bygd ferdig?
15.) Hvordan så jødene på byggingen av dette huset?
16.) Når ble Al Aqsa- moskeeen bygd?
17.) Hvorfor ble denne moskeen bygd på tempelplassen?
18.) Hvorfor ble det bygd en gravplasse foran Den gylne port?
19.) Når ble Jerusalem erklært for å være islams tredje helligste by?
20.) Hva står det om Jerusalem og jødenes eiendomsrett til byen

i Koranen?

21.) Hva skjedde med tempelplassen i 1967?
22.) Hvorfor burde ikke jødene ha gitt tilbake tempelplassen til

araberne etter 1967?
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FORSØK SOM BUR GJORT I DAG PÅ
Å BYGGE OPP JØDENES TEMPEL.

Blant mange av de ortodokse jødene er det i dag en økende
interesse for å bygge opp templet igjen. De mener at byggingen av
templet både vil HEVE DEN ÅNDELIGE STANDARD i Israel,
Og at byggingen vil FRAMSKYNDE MESSIAS KOMME.

Det har allerede i flere år vært gjort forskjellige tiltak for å legge
forholdene til rette, slik at templet kan bygges opp igjen. Vi skal i
det følgende nevne en del av det som er blitt gjort:

a) Av de 103 gjenstandene som ble brukt i templet, er 53
allerede ferdige eller under utarbeidelse. Jeg siterer fra boka:
Templet er byggeklart, s. 108, hvor det står: «Blant disse
er yppersteprestens krone av gull, prestenes klær, et vaskefat
i kobber for renselse av prestene, verktøy for ofringer,
yppersteprestens boks med de to loddene, et sett med
røkelseskar og urter og sølvtrompeter for å kalle folket til
tilbedelse i templet. De 12 edelstenene som ypperstepresten
skal ha i brystplaten sin, blir for tiden forberedt av en lokal
håndverker.»

b) Den 7-armede lysestaken blir nå konstruert i Israel. Den
vil være 2 meter høy, og den vil koste 10 millioner dollar.

c) Det blir gitt opplæring av menn, som kan overta de
forskjellige tjenestene i et framtidig tempel.

d) Det blir konstruert spesielle klær, som jødene skal bære i
1000 års-riket.

e) Det blir konstruert spesielle musikkinstrumenter, som
jødene skal bruke i den messianske tidsalder, som nå
nærmer seg.

f) Den 16. oktober 1989 under løvhyttefesten forsøkte en
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organisasjon som heter «Tempelbergets Trofaste» å legge
ned grunnsteinen til templet på tempelplassen. Denne
steinen er 3 tonn, og den ble kjørt til Siloa-dammen, hvor
den ble helliget med vann fra brønnen. Dette forsøket ble
avvist av det jødiske politiet.
Det ble gjort et nytt forsøk på å legge ned grunnsteinen til
det nye templet den 24. september i 1991, men forsøket
lyktes heller ikke denne gangen.

g) Man leter nå både i Israel og i utlandet etter en rød kvige,
hvis aske kan rense både de som skal arbeide med en
bygging av templet, de som skal ferdes på tempelområdet,
etter at byggingen av templet er ferdig, og prestene som
skal tjene ved templet. Uten denne asken kan ikke folket
bli rituelt rene. (Se 4.Mos. 19,1-22. og Hebr.9,13.)

h) Man leter på forskjellige steder i Israel etter en ume, hvor
det kan være oppbevart noe av denne asken.

i) Det blir også lett etter arken, både i Israel og andre steder.
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3: Kapittel: Guds
paktsark i himmelen.)

Det er flere jøder som har regnet ut at templet ville bli bygget i
1992, og at Messias ville komme dette året. Dette året er nå gått,
og Messias er ennå ikke kommet, men til tross for det, så gir disse
utrekningene til kjenne at det er en STOR LENGSEL i Israel etter
templets gjennoppbyggelse og Messias gjenkomst.

Vi skal i det følgende se hvilke vanskeligheter, som de ortokse
jødene, som ønsker å bygge opp igjen templet, støter på:

1.) Den største hindringen er det forholdt at tempelplassen ikke
hører iim under jødisk styre, og at det allerede befinner seg to
muhammeddanske bygninger på tempelplassen. Det er det arabisk
tempelpolitiet som har det juridiske ansvaret for tempelplassen, og
det vil ikke tillate jødene å sette i gang noen bygging av et tempel
på tempelplassen. De to muhammedanske bygningene vil, etter deres
menig, bli vanhelliget ved et slikt tiltak.

2.) En annen hindring er at det jødiske folket er delt i 4 frak
sjoner med hensyn til byggingen av et nytt tempel.

a) Vi har for det første de ultraortodokse jødene som mener at
det er Messias som skal bygge templet. Det vil han selv
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gjøre når han kommer.
b) For det andre har vi en gruppe som mener at det ikke er

behov for noen gjenoppbygging av templet. Ofringene i
templet kan erstattes ved Moseloven og ved jødefolkets
bønner. De mener at en gjenopptagelse av ofiingene vil
forringe jødedommen.

c) For det tredje har vi de sekulariserte jødene som ikke er
spesielt interessert i åndelige anliggender.

d) For det Qerde har vi dem som ønsker å bygge opp templet
så fort som mulig. De som hører med til Tempelbergets
Trofaste er en slik gruppe.

Jeg vil i denne forbindelsen sitere fra min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 1: Kapittel: Templet skal bygges opp igjen, hvor en del kjente
jøder har uttalt seg om templets gjenoppbygging: «Rabbi Mendel
Lewittes, som har skrevet om religiøs jødisk lov og historie, sier at
oppførelsen av templet vil bli HØYDEPUNKTET AV DEN
RELIGIØSE GJENFØDELSE, men det skal ikke skje ved
partisanvirksomhet av enkelte jøder eller grupper, men kun ved
HELE FOLKETS VIUE.

Den ortodokse rabbiner Berkovits sier at TIDEN ENNÅ IKKE
ER MODEN. Han peker på at det første tempel ikke ble bygd før
det var FRED, og viser til 2.Sam.7 og S.Mos.l2,I0-12.

Rabbi Jehuda Amital, leder av Har Etzion Hesder Yeshiva (en
rabbinerskole) slår fast at templet ikke skal bygges, før det fiimes
ASKE FRA EN RØD KVIGE tU lenselsessermonien ved innvielsen,
da det vil ha en positiv virknng på det jødiske folk som helhet. En
manglende bevisthet om templet anser han som en katastrofe.

Den sephaidiske overrabbineren Mordechai Eliahu har til og med
på foranledning av rabbi Ariel, som er leder av Tbmpel Insituttet, som
arbeider steikt for gjenoppbyggingen, besøkt en stor farm ved Karmel,
for å lete etter en rød kvige, men fant ingen som var rød nok i farven.

Rabbi Friedman (konservativ) mener at gjenoppførelsen kun er
SYMBOLSK, og at Gud foretrel^er TORA (loven) framfor breim-
offer. Gjeninnføring av ofringer vil være en FORRINGELSE av
jødedommen, sier han....»

3.) En tredje hindring er det fo±oldet at ingen vet helt nøyaktig
hvor de to første templene lå. Det er vanskelig å avgjøre dette ovenfra,
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fordi de eventuelle restene av templet ligger skjult under et tykt lag
av jord, stein og andre byggingsmaterialer fra gammel tid.

Det er flere oppfatninger av den nøyaktige plasseringen av
templet. For det første har vi de som hevder at templet stod nøyaktig
der som KLIPPE-DOMEN STÅR I DAG, og at pellet som stikker
opp i domen, er den klippen som Det Aller Helligste ble bygd over.
Det er det samme som Moria-Qellet, der Abraham ønsket å ofre sin
sønn, Isak.

For det ande har vi de som mener at templet må ha stått SYD
PÅ TEMPELPLASSEN, mellom Klippe-domen og Al Aqsa-
moskeen.

For det tredje har vi noen (bl.a. Asher Kaufmann) som mener
at templet var plassert 100 METER NORD-VEST FOR KLIPPE-
DOMEN. De mener at Det Aller Helligste var plasert på det stedet
hvor «Åndenes hus» eller «Tavlenes hus» befinner seg i dag. Dette
er en liten bygning med et kuppelformet tak.

For det ̂ erde mener rabbi Goren, som gorde en del oppmålinger
av tempelplassen i 1967, at Det Aller Helligste ikke ligger der hvor
Klippe-domen ligger i dag, men at det lå UTENFOR DETTE
OMRÅDET og VEST FOR KLIPPE-DOMEN.

4.) En fjerde hindring er hvorvidt man kan vite om Gud har
gitt KLARSIGNAL til byggingen av templet.

5.) En femte hindring er valget av EN LEDER, som Gud har
gitt til oppgave å bygge templet.

6.) En sjette vanskelighet er HVORDAN templet skal utformes.
De beskrivelsene som står i Esek.40-44, er ufullstendige.

7.) En sjuende vanskelighet vil være å utpeke de PRESTENE,
som skal tjene i templet. I året 70 e. Messias ble alle slekstslistene
brent i forbindelse med at templet ble ødelagt. Ingen kan derfor i
dag bevise om de er av presteslekt eller ikke.

8.) En åttende vanskelighet er at de HELLIGE KARENE og
de forskjellige GUDS-TEJENESTEREDSKAPENE delvis mangler
i dag.
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9.) En niende vanskelighet er det forholdet at ARKEN ENNÅ
IKKE ER FUNNET. Det er en del rabbinere som mener at arken
befinner seg under tempel-området, og at de til og med har sett
den. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3. Kapittel: Guds pakts
ark i himmelen.)

10.) En tiende vanskelighet er det forholdet at OFFER
TJENESTEN er ufullstendig beskrevet i Esek.40-48.

11.) En ellevte vanskelighet er at alle jødene per i dag er
RITUELT UREINE, slik at de ikke kan gå inn på tempelplassen.

12.) Det er også mange som mener at det jødiske folket i dag er
UVERDIGE til å bygge templet. Før dette kan skje, må det skje en
ÅNDELIG RENSELSE av det jødiske folket.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange gjenstander ble brukt i templet i gammel tid?
2.) Hvor mange av disse er enten ferdige eller under utarbeid

else?

3.) Nevn en del av disse gjenstandene!
4.) Når ble det første gangen forsøkt å legge ned en grunnstein

til templet i moderne tid?
5.) Hvilken funksjon skal asken av den røde kvigen ha?
6.) Hva er den største hindringen til at jødene ikke kan bygge

templet?
7.) Hvor mange hovedsyn er det i Israel med hensyn til templets

oppbygging?
8.) Hva går disse oppfatningene ut på?
9.) Hva mener f.eks. rabbinerne Mendel Levittes, Berkovits,

Jehuda Amital, Mordechai Eliahu og Friedman om dette?
10.) Hvorfor er det ingen som kjenner til den nøyaktige beliggen

heten av templet?
11.) Hvilke 4 oppfatninger er det angående templets plassering?
12.) Hvorfor er det vanskelig å vite den nøyaktige plasseringen

av templet?
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13.) Hvorfor vil det være vanskelig å vite nøyaktig hvordan tem
plet skal utformes?

14.) Hvorfor vil det være vanskelig å utpeke prestene?
15.) Hvilke teorier er det angående hvor arken befinner seg i

dag?
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DE FRAMTIDIGE TEMPLENE I

JERUSALEM.

Vi vet at det i framtiden skal bygges to tempel i Jerusalem. Det er:

1.) TRENGSELSTIDENS TEMPEL. Dette skal bli bygget på
tempelplassen med tillatelse av Antikrist. Vi vet at Antikrist skal
inngå en freds- og samarbeidsavtale med jødene, og at han skal få i
stand en fredsavtale med jødene og araberne. Denne fredsavtalen
vil bare holde en kort stund.

Antikristen vil bevirke at jødene kan få bygge et nytt tempel på
tempelplassen. Dette kan godt bli bygd ved siden av de to
muhammedanske bygningene, som allerede står der. Vi vet at det
er ledig plass på tempelområdet, slik at jødene kan få bygge et
tempel der.

En annen mulighet er at de to muhammedanske bygningene
enten blir ødelagt eller blir flyttet til et annet sted. De kan enten bli
ødelagt under den kommende stor-krigen i Midt-Østen, som er Gog-
krigen, eller bygningene kan bli flyttet. (Om Gog-krigen, se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2.)

De gammel-testamentlige ofrene skal forrettes i dette templet inntil
midten av den store trengselen. Etter den tid skal Antikrist invadere
Jemsalem og sette seg i templet og kreve guddommelig tilbedelse. Han
vil dermed ødelegge Guds-tjenesten og vanhellige templet. «La ingen
dåre dere på noen måte, for først må frfallet (eller avgangen,
bortrykkelsen) komme og syndens menneske (Antikrist) åpenbares,
fortapelsens sønn, han som står imot og opphøyer seg over alt som
heter gud eller helligdom, så ha setter seg i Guds tempel og gir seg
selv ut for å være Gud (Messias).» (2.Tess.2,3-4.)

Jeg vil i den forbindelse sitere noe som John Walvoord har
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skrevet om dette templet: «... framtidens tempel vil bli krenket på
omtrent samme måte som Antiokus vanhellget templet i sin tid i
det andre århundrede f. Kr. Ofringene vil stoppes og vil brukes til
hedenske formål.»

Dette templet, som også er beskrevet i Åpenbaringsboka, 11,1-
2, skal bestå til det blir ødelagt på slutten av den store trengsel.
«Og det ble gitt meg et rør, likesom en stav, med de ord: Stå opp
og mål Guds tempel og alteret og dem som tilbeder der, men
forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke, for den er
gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad i 42 måneder
(som er 3,5 år.)» (Åp. 11,1-2.)

Jeg vil sitere det som Hal Lindsay har sagt om noe av grunnen
til at dette templet må bli ødelagt: «Guds vurdering av dette
framtidige templet bestemmer dermed om det virkelig fyller sitt
tiltenkte kall. Uheldigvis viser det seg å være et sted for AVGUDS-
TILBEDELSE. Dets rekonstruksjon er ikke basert på en erkjennelse
av Jesus som Messias, men på et nasjonalistisk ønske om enda en
gang å eie et nasjonalt religiøst symbol og dra folket tilbake til en
tro på Gud.»

På samme måten som det skjedde både med det første og det
andre templet, skal også dette templet bli OPPBRENT MED ILD.
«Dine hellige steder er blitt ørken. Sion er blitt en ørken, Jerusalem
en ødemark. Vårt herhge og hellige hus (templet), hvor våre fedre
lovet deg, er blitt OPPBRENT MED ILD, og alt som var vår lyst,
er blitt til ruiner.» (Es.64,9-10.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
3. Kapittel: Guds tempel i Jerusalem. Den tredje parantesen.)

I forbindelse med Jesu gjenkomst vil restene av dette templet
bli ødelagt fullstendig, for Oljeberget skal deles i to, og det
topgrafiske utseende til Jerusalem skal få en ny karakter. «På den
dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot
Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest,
så det blir en stor dal, i det den ene halvdel av fjellet viker mot
nord, og den andre halvdel mot syd.» (Sak. 14,4.)

2. TEMPLET 11000 ÅRS-RIKET. Når Jesus konuner tUbake,
skal han selv bygge det templet som skal være i 1000 års-riket.
Han vil bygge det etter de forskriftene som er beskrevet i Esek. 40-
44.1 tillegg til dette vil han vite fullkomment hvordan templet skal
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se ut. «Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal
komme en mann som heter Spire, han skal spire fram fra sin rot,
og HAN SKAL BYGGE HERRENS TEMPEL. Ja, han skal bygge
Herrens tempel, og han skal vinne herlighet og sitte og herske på
sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone
og freds råd skal det være mellom dem begge.» (Sak.6,12-13.)

Ved siden av at Jesus og jødene skal bygge dette templet, skal
også troende hedninger fra hele verden komme til Jerusalem og
delta i byggingen av templet. «Og langt borte fra skal de komme
og bygge på Herrens tempel, og dere skal kjenne at Herren,
hærskarenes Gud, har sendt meg til dere, og dette skal skje, dersom
dere hører på Herrens, deres Guds røst.» (Sak.6,15.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem vil bevirke at jødene får bygge et tempel på
tempelplassen?

2.) Hva kan skje med de to muhammedanske bygningene?
3.) Hva vil skje me dette templet i midten av den 70. åruken?
4.) Hva har John Walvoord og Hal Lindsay uttalt om dette

templet?
5.) Hva vil skje med det topografiske utseende til Jerusalem i

forbindelse med Jesu gjenkomst?
6.) Hvem skal bygge templet i 1000 års-riket?
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TIDEN FOR JESU GJENKOMST.

De gamle rabbinerne av Elia-skolen mente at VERDEN skulle
bestå i 6000 år. I Talmud står det følgende om dette: «Verden står i
6000 år. 2000 år av denne tiden er kaos. 2000 år er lovens tid, og
2000 år er Messias dager.» (Sanhedrin 97.)

De kalte den nåværenede verden for «olam ha zeh». De sa at

Gud SKJULTE SEG i den nåværende verden, for de tre siste bok
stavene, «ayin», «lamed» og «men», som utgjør ordet «verden»,
utrykker en «forsvinning».

Dette betydde ikke at Gud forsvant helt i den nåværende verden,
men det betydde at han ikke var så synlig som han skulle bli i den
kommende verden. Han skulle styre den kommende verden.

De siste 2000 årene ble kalt for MESSIAS DAGER. Dette er

på hebraisk «Jemoth ha Masiach». I denne tiden skulle Messias
styre verden i samsvar med det som de mange profetiske utsagnene
i Tenach fortalte om.

I denne oppfatningen blir det som vi kaller for 1000 års-riket,
hørende med til «den kommende verden».

Andre rabbinere mente at verden ville bestå i 7000 år. De baserte
dette synet på det forholdet at Gud brukte 6 dager på å skape verden,
og at han kvilte på den syvende dagen. Disse 7 dagene i verdensuken
var på 1000 år hver. De begrunnet dette med det forholdet at for
Gud er 1000 år som en dag. «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.» (l.Mos.2,2.)

«For 1000 år er i dine øyne som den dag i går når den farer
bort, som en vakt om natten.» (Salm.90,4.)

Dette synet konuner bl.a. fram i 2. Enoks bok, som er skrevet i
det 1. århundrede etter Messias. Der heter det at den nåværende
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verden vil bestå i 7 dager, som hver varer i 1000 år. Den syvende
dagen vil bli etterfulgt av en åttende dag, som vil vare evig. (32,2 ff.)

Rabbi Ketina skrev i Gemara (som er en kommentar til Talmud):
Verden vil lide i 6000 år, og i 1000 år skal den bli lagt øde (det vil
si: Guds fiender skal bli ødelagt), for det er sagt: Bare Gud skal
være opphøyet på den dag. På samme måten som hvert syvende år
er et ETTERGIVELSBSÅR, så skal ut av de 7000 årene av verdens-
forløpet det syvende tusenåret bli 1000 år med ettergivelse. Bare
Gud skal være opphøyet på den dagen.»

I den kommende verden (hebr.olam ha ba) ville ikke Gud være
i bakgrunnen lenger, men han ville forandre hele skaperverket, slik
at det skulle være i harmoni både med seg selv og med Gud. Det
var i denne sammenhengen at f. eks. profetien fra Esaias 11 om at
lammet skulle ligge sammen med løven, skulle bli realisert. Jødene
refererte til denne tiden som «det messianske tusenårsriket.»

Denne perioden skulle være en tid med fred, og den skulle gå
forut for det som jødene la i begrepet «Herrens dag», som var en
dag med dom, oppgjør og utrenskning. (I parantes gjør vi oppmerk
som på at begrepet «Herrens dag» (hebr. yom JHVH) i bibelsk
betydning betyr følgende 5 forhold:

a) Det betyr den dagen da Gud straffet sine fiender. I Tenach
er dette utrykket brukt på denne måten.

b) Det er hele den framtidige trengselstiden på 7 år.
c) Det er den dagen da Jesus konuner tilbake, for å dømme

verden og opprette 1000 års-riket.
d) Det er hele tiden for 1000 års-riket.
e) Det er dommen etter at 1000 års-riket er avsluttet.)
Etter det som vi har skrevet ovenfor, var det 2 oppfatninger

blant rabbinerne om HVOR LENGE «Messias dager» ville vare,
og når «den kommende verden» ville begynne.

a) Den ene oppfatningen var at «Messias dager» ville vare i 2000
år, og at vi ville få «den kommende verden» etter den tid.

b) Den andre oppfatningen var at «Messias dager» ville være
de siste 1000 årene innenfor rammen av 7000 år i

verdensuken. Etter de 6000 årene ville det komme en

periode på 1000 år med fornyelse. Disse 1000 årene ville
høre med til den nåværende verden. Det var først etter de
7000 årene at den «kommende verden» ville komme.
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Ut ifra den bibelske vurderingen og det profetiske ordet har
begge vurderingene noe riktig i seg:

a) Dersom jødene hadde tatt imot Jesus fra Nasaret ved hans
første komme, ville riket for Israel ha blitt opprettet etter
de 4000 årene. Jesus ville da ha styrt både Israel og resten
av verden i de neste 2000 årene. De jødiske rabbinerne
hadde regnet ut fra Daniel 9,24-27 at Messias skulle komme
etter de 4000 årene. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4.
Kapittel: Rabbinerne visste at endetiden var kommet.)

b) I og med at jødene ikke tok imot Jesus fra Nasaret som sin
Messias, ble Messias dager utsatt med 2000 år. De vil da
vare i 1000 år. Dette hadde rabbinerne bl.a. regnet ut ved å
kombinenere utsagnene i Dan.9,24-27 og Hos.5,15-6,3.

Ut ifra gammel gammel rabbinsk tankegang var også «Messias
dager» og «Den kommende verden» uttrykk for det samme. Dette er
også delvis en riktig vurdering. Jeg vil i den forbindelse sitere en artikkel
av Jan Rantemd: Tusenårsriket- et gløtt bak kulissene. Artikkelen stod
i Ordet og Israel, nr. 1 1993. «Rabbinske tekster fra tarmaisk og amoralsk
tid (dvs. århundrene før og etter ny-testamentlig tid) bruker to uttrykk
for å betegne endetiden og fullendelsen: Jemoth Ha Masjiach- Messias
dager og Glam Ha Ba- den kommende verden. Vi ser også at Jesus
bruker disse eller helt tilsvarende uttrykk i sine endetidstaler. (Se f.eks.
Luk.17,26 og 20,35.)

Det antas at OPPRINNELIG VAR DISSE TO BEGREPENE

SYNONYME BETEGNELSER på endens tid- det som fulgte
oppstandelsen og dommen på den siste dag. Men vi har konkrete
belegg for at disse begrepene fikk forskjellig innhold ganske tidlig.

Endetiden ble sett på som et drama i flere akter, hvor «Messias
dager» betegnet en spesiell tidsperiode før den alminnelige
oppstandelsen og dommen, og «den kommende verden» betegnet
evigheten og den nye skapelse, etter oppstandelsen og dommen.
Messias dager ble derfor sett på som en del av historien, en
tidsperiode av en bestemt varighet. Innholdet i det som rabbinerne
sier om Messias dager, er ganske parallelt med det som
Åpenbaringen sier om Tusensårsriket.»

Jesus brukte ikke uttrykket «Messias dager», men han brukte
uttrykket «Menneskesønnens dager» om det samme. Han sa at
«Mennesønnens dager» og «den kommende verden» var det samme.
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Han regnet 1000 ÅRS-RIKET MED TIL «DEN KOMMENDE
VERDEN». «Men han sa til sine disipler: De dager skal komme
(i den store trengsel), da dere skal attrå å få se en av Menneske-
sønnens dager (som er det samme som Messias dager), men dere
skal ikke få se en eneste.» (Luk. 17,22.)

«Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som
har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn
eller åkrer for min skyld og for evangeliets (evangeliet om 1000
års-riket) skyld, uten at han skal få hundrefold igjen, nå her i tiden
hus og brødre og søstre og åkrer under forfølgelser, og i DEN
KOMMENDE TIDSALDER TIDSALDERLIG LIV.» (Mark. 10,29-
30.)

Jesus kombinerte disse to synene, som rabbinerne hadde hatt,
med henblikk på tiden for Messias styre:

a) Han var enig med dem som mente at «Messias dager»
kunne ha begynt etter de 4000 årene, men på grunn av at
jødene forkastet sin Messias, så ble ikke riket for Israel
opprettet på dette tidspunktet.

b) Jesus ville komme tilbake og styre verden etter 6000 år.
Han vil da styre verden i 1000 år.

c) Jesus regnet de 1000 årene med til «den kommende
verden».

d) Etter den tid vil Den treenige Gud styre verden i all evighet.
«Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn, og Gud
Herren skal gi ham hans fars Davids trone (Jesu styre i
1000 års-riket), og han skal være konge over Jakobs hus i
tidsaldrene, og det skal ikke være ende på hans konge
dømme.» (Luk. 1,32-33.)

At 1000 års-riket hører med til den kommende tidsalderen, ser
vi også av det forholdet at de rettferdiges oppstandelse skal skje
før opprettelsen av riket for Israel. DE RETTFERDIGES
OPPSTANDELSE INNLEDER DEN NYE TIDSALDEREN. Det
var de rettferdige som skulle få del i den kommende tidsalderen,
«men de som aktes verdige til å få del i hin tidsalderen og
OPPSTANDELSEN FRA DE DØDE, de hverken tar til ekte eller
gies til ekte.» (Lk.20,35.)

«Og jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem
makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget
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for Jesu vitnesbyrds og for Guds ords skyld og dem som ikke hadde
tilbedt dyret (Antikrist) eller dets bilde, og som ikke hadde tatt
merket på sin panne og på sin hånd, og de ble levende og regjerte
med Messias i 1000 år.» (Åp.20,4.)

I og med at rabbinerne mente at «at den kommende verden»
både kunne begynne etter de 6000 årene og etter de 7000 årene,
oppstod det forvirring og usikkerhet på dette området. Etter bibelsk
vurdering får vi både en «ny verden» etter de 6000 årene og etter
de 7000 årene, men det er IKKE DEN SAMME NYE VERDEN.

Etter de 6000 årene får vi 1000 års-riket. Denne perioden
representerer en DELVIS NYSKAPT JORD etter at de rettferdige
er oppstått. «Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer,
skal nå den som høster, og den som trår vindruer, skal nå den som
kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most og alle haugene
skal flyte over.» (Amos.9,13.)

Etter de 7000 årene får vi dommen over de ufrelste og en HELT
NY HIMMEL og EN HELT NY JORD. «Men Herrens dag skal
komme som en tyv, og da skal himlene forgå med et brak, og
himmellegemene (elementene) skal komme i brann og oppløses,
og jorden og tingene på den skal oppbrennes. Da når alt dette
oppløses, hvor meget må dere da strebe etter hellig ferd og gud-
fryktighet, i det dere venter på og lengter inderlig etter Guds dags
komme, hvorved himlene skal oppløses i ild og himmellegemene
(elementene) smelte i brann! Men vi venter etter hans løfte NYE
HIMLER og EN NY JORD, hvor rettferdighet bor.» (2.Pet.3,10-
13.)

Vi må altså presisere hva vi legger i begrepet «den kommende
verden».

Rabbinerne mente videre at innholdet i «Messias dager» er mye
beskrevet i Tenach, men «den kommende verden» er det bare Gud
som kjenner til. Vi har to utsagn fra Talmud som gir uttrykk for
denne oppfatningen. «Alle profetene talte bare om tiden til og med
Messias dager, men den kommende verden kjenner bare Gud til.»
(Talmud Bavli Berakoth 34 B.)

«Den eneste forskjellen mellom denne verden og Messias dager,
er det riket som da vil råde. Det vil si: Messias dager er den tid da
Messias skal herske i Jemsalem på Davids trone og alle hedninge-
folkene skal være ham lydig. Men ellers vil verden være grunn-
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leggende sett normal. Forventningen om den nyskapte verden med
fantatisk fruktbarhet, paradisiske forhold i skaperverket, og Guds
umiddelbare nærhet, som vil gjøre solens lys overflødig, tillegges
den kommende verden.» (Talmud Bavli Keth 111 b og Sjabbath 30
B, Talmud Jerusjalmi Taan 64 A, Sjemott Rabba 25,21.)

Rabbinerne hadde rett når de mente, at vi har meget begrensede
opplysninger om selve «evigheten». Begrepene «den nye himmel
og den nye jord» er bare brukt to ganger i Tenach, og da er de bare
brukt som begreper, uten at de beskriver noe. (Se Es.65,17 og 66,20.)

Når vi kommer til ny-testamentlig tid, har vi større opplysninger
om dette, for vi har beskrivelser om dette i Åpenbaringsboka,
kap.21-22.

Det var forskjellige oppfatninger blant rabbinerne om hvor lenge
«Messias dager» ville vare. Oppfatningene varierte fra 40 år til 7000
år. I Tanchuma Ekev og Talmud Bavli Sanhedrin 97 a og 99 a er
det gitt ikke mindre enn 13 forskjellige oppfaninger om hvor lenge
«Messias dager» skal vare.

Rabbi Eliezer ben Hyrcanos mente at «Messias dager» ville vare
i 1000 år. Han levde samtidig med at N.T. ble skrevet. Han ble
ansett for å være en av de lærdeste rabbinerne som har levd. Det
ble sagt om ham at hvis alle verdens lærde var i en vektskål, og
rabbi Eliezer i den andre, så ville vektskålen tippe over til Eliezers
side. (Misjna Avoth 2,11-12.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva kalte rabbinerne av Elia-skolen den nåværende verden?
2.) Hvor lenge skulle den nåværende verden vare?
3.) Hva ble de 2000 siste årene kalt?
4.) Hvilken annen oppfatningen var det blant rabbinerne

angående lengden på den nåværende verden?
5.) Hva grunnet de sitt syn på- at verden skulle bestå i 7000

år?

6.) Hva sier 2. Enoks bok om dette?
7.) Hva kalte rabbinerne «den kommende verden»?
8.) Hvordan skulle den tiden være?
9.) Hvordan skulle Messias-tiden plasseres i forhold til begrepet
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«Herrens dag»?
10.) Hvilke 5 forskjellige betydninger har begrepet «Herrens

dag»?
11.) Hvordan kombinerte Jesus disse to syn med hensyn til tiden

for Jesu styre?
12.) Hvilke to forskjellige betydninger har begrepet «den

kommende verden»?

13.) Hva går disse ut på?
14.) Hvilke opplysninger hadde rabbinerne om «den kommende

verden»?

15.) Hvilke opplysninger har vi om «den konunende verden»?
16.) Hvilke forskjellige oppfatninger var det blant rabbineme med

hensyn til lengden på «Messias dager»?
17.) Hvor lenge mente rabbi Eliezer ben Hyrcanos at «Messias

dager» ville vare?
18.) Hva sier Talmud om denne rabbineren?
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KIRKENS OPPFATNING AV 1000 ÅRS-
RIKET.

Baraabas-brevet, som er et anerkjent brev innenfor kirken, og
som ble skrevet ca. 130 etter Messias, hevder at Messias-riket skal
vare i 1000 år. Vi siterer fra dette brevet: «Dertil er det skrevet om
sabbaten i de 10 bud, som han talte til Moses, ansikt til ansikt, på
Qellet Sinai. Du skal helligholde Herrens sabbat med rene hender
og et rent hjerte. Og et annet sted sier han: Dersom mine sønner
holder sabbaten, vil jeg utøse min nåde over dem. Han taler om
sabbaten ved skapelsens begynnelse. Og Gud gjorde sine henders
verk på 6 dager, og på den syvende dagen avsluttet han det, og han
kvilte på den og avsluttet den.

Barn, legg merke til hva det betyr at han avsluttet verket på
seks dager. Det betyr at Herren vil gjøre en slutt på alt ETTER
6000 ÅR. For en dag betyr hos ham tusen år. Han er selv mitt vitne
når han sier: Se, Herrens dag er som tusen år. (Salm.90,4.) Altså
mine bam, vil universet nå sitt sluttpunkt etter seks dager, det vi si
de seks tusen år. Og han kvilte på den syvennde dag. Dette betyr at
når hans Sønn kommer for å gjøre ende på den lovløses tid
(Antikrist) og dømme de ugudelige og omskifte solen og månen og
stjernene, da skal han visselig kvile på den syvende dag.

Og i tillegg til dette sier han til dem: Deres nymåner og sabbater
tåler jeg ikke (Es. 1,13.) Ser dere hva han egentlig sier? De nåvær
ende sabbater er ikke til behag for me"g, men bare den sabbat jeg
har fastsatt. På den vil jeg gi kvile til alt, og jeg vil skape begynnelse
til en åttende dag, det vil si begynnelse på en annen verden. Derfor
feirer vi også den åttende dag med glede, for på den stod Jesus opp
fra de døde, og etter å ha åpenbart seg, for han opp til himmelen.»
(Bamabas Brev. 15,1-9.)
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Jeg vil sitere fra Erling Utnems bok: Jesu gjenkomst-verdens
håp. S.112: «Justin Martyr (død 165) sier i sin dialog med Tryfon
at kirken venter at Jerusiem skal bygges opp igjen mye større, og
at Kristus skal komme tilbake igjen og regjere sammen med de
utvalgte og de av det jødiske folk som er blitt omvendt til Messias.
Han sier også: «Jeg og enhver kristen, som er ortodoks i alle ting,
vet at det vil bli en kjødets oppstandelse og et tusen år i Jerusalem,
bygd, prydet og utvidet slik Esekiel, Esaias og profeter har lovet.»

Både Tertullian og Ireneus bekreftet hans syn. Ireneus har over
tatt den lære fra synagogen at verden skal bestå i 7000 år. Den siste
sjuende årtusenuken vil Messias herske. Det vil bli en overgang til
den evige salighet. Han deler det syn at i slutten av den sjette uken,
vil ondskapen på jorden nå sitt klimaks under Antikrist. Kristus vil
da åpenbare seg og slå ned alle sine fiender og utfri sitt folk. Alle
de hellige vil oppstå og Guds rike vil bli opprettet på jorden. I
dette riket skal Jerusalem gjenreises og fred og rettferdighet herske
på jorden. Også naturfomyelse vil finne sted. Først etter de tusen år
kommer den endelige dom og fomyelsen av hele skaperverket, ifølge
Ireneus.»

Vi skal i det følgende sette opp i punkter det som vi har beskrevet
ovenfor, for dette var kirkens syn de første 300 årene:

a) Verden skal bestå i 7000 år.
b) Etter at det er gått 6000 år, vil Jesus komme tilbake og

dømme Antikrist og verdensmenneskene.
c) Jesus vil sammen med troende hendinger og jøder styre

verden i 1000 år.

d) Jerusalem vil bli midtpunktet i dette styret, for Jesus skal
styre ut ifra denne byen.

e) I disse 1000 årene skal det være fred.
f) Det vil også finne sted en fornyelse av naturen i denne tiden.
g) Etter de 1000 årene vil den endelige dommen og den

virkelige verdensfomyelsen komme.
Dette, som er DEN RIKTIGE LÆREN, når det gjelder det

innbyrdes forholdet mellom de forskjellige tidsperiodene, ble
dessverre FORANDRET av teologene etter som tiden gikk. De som
har det STØRSTE ANSVARET for denne forandringen, er Origenes
og Augustin. Den første hevdet at vi må tolke Bibelen på en
allegorisk måte. Det vil si at Bibelen forteller oss ikke om konkrete
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eskatologiske og historiske hendelser, men framstillingen må
forståes som bilder på det som skal skje.

Augustin mente at de kristne levde i 1000 års-riket på hans tid,
og at det ville ende ca. år 1000 etter Messias. Kirkens periode var
det samme som 1000 års-riket. Han mente at det eskatologiske ordet
i Bibelen ikke skulle tolkes på framtiden, men at det skulle tolkes
inn i kirkehistorien.

Det er to hovedgrunner til at kirken forandret oppfatning av sitt
opprinnelige syn;

a) For det første drøyde det med Jesu gjenkomst. De første
troende mente at Jesus ville komme tilbake i den nærmeste

framtid og opprette riket for Israel. Han ville komme
PLUTSELIG og ta dem med seg til himmelen. Men da Jesu
gjenkomst ikke kom, ble dette håpet svekket, og det fant sted
en meget uheldig nytolkning av lekens oppriimelige syn.

b) For det andre ble kirken etter hvert EN MAKTFAKTOR i
verden. Kristendommen ble den offisielle religionen i
Romerriket i 380, og i 392 ble kristendommen den eneste
tillatte religionen i Romerriket. Da kirken hadde slått seg ned
i verden, trodde den etter hvert at 1000 års-riket hadde kommet.

Den trodde videre at den skulle greie å gjetmomsyre verden
med de kristne verdiene, slik at når Jesus engang kom tilbake, så
ville verden være kristnet. De ville med andre ord opprette riket
uten at kongen, Jesus fra Nasaret, var til stede.

Denne vurderingen har vist seg ikke å være riktig. Den utviklingen
som den romersk katolske kirken har hatt, har til fiille vist oss at kirkens
samarbeid med staten og verden bare kan føre til KORRUMPERT
KRISTENDOMSFORKYNNELSE og FORSTÅELSE AV
EVANGELIET. Den romersk katolske kirken er bhtt SENTRUM I

SKJØGEKRISTENDOMMENI VERDEN. Den lutherske kirken og
de protestantiske kirkene er i mange sammenhenger blitt dens lærevillige
døtre. (Se min bok: Jesu Gjenkomst Bind 3.)

På bakgrurm av det som har skjedd med den romersk katolske
kirken, er det mer erm bemerkelsesverdig at store deler av kirken
enten har avskaffet 1000 års-riket eller tror at Jesus først kan komme
tilbake, når verden er blitt «krismet». Dette kaller vi for «rekon
struksjons-» eller «herskerteologien». Denne har særlig stor utbred
else i U.S.A., men den finnes i stadig sterkere grad i Europa.
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De personene, som står for denne teologien, har ikke lært noe
av de feiltolkningene av det profetiske ordet som er blitt gjort opp
igjennom historien fra kirkens side. De er villige til å gjøre de samme
feilene om igjen. Den som ikke har lært noe av historien, må
nødvendigvis gjøre de samme feilgrepene om igjen, men denne
utviklingen vil ikke fremme Guds-rikets utbredelse. Den vil bare
være med på å legge en plattform for Antikristen, når han kommer.

Han vil bygge på en storstilt allianse som er grunnet på sine
egne religiøse tanker og ideer, skjøgekirkens ideer, de falske
religionene og filosfofiske systemer i verden. Hans rike er et rike
av denne verden og for denne verdens gud og hersker, som er Satan.
Når Jesus kommer tilbake vil han TILINTETGJØRE Antikristens
rike med sin pusts ånde, som er hans ord, og opprette sitt ept rike.

Både Bibelens utsagn og utviklingen i verden for øvrig, viser
oss at verden ikke kommer til å bli «kristnet» før Jesus kommer
tilbake. Samarbeidet mellom den verdslige staten og kirken er dømt
til å MISLYKKES, for de hører begge med til forskjellige sfærer
og åndelige områder. Staten hører med til den verdslige sfæren og
det verdslige området, mens kirken burde høre med til Guds-rikets
sfære og område.

Det er først når Jesus kommer tilbake, at verden kan bli
gjennomsyret av evangeliet Det blir ikke noe konkret og historisk
Guds-rike på jorden, før KONGEN KOMMER.

De fleste teologene innenfor den lutherske kirken har dessverre
forlatt de opprinnelige tankene om Guds-riket på jorden, men vi
har en del hederlige unntak.

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere det som Ludvig Hope
skrev om 1000 års-riket i sin bok: I desse siste dagar. s,96-98: «Men
Guds ord syner oss også ei anna kviledags-helg, ei helg som ein
stor part av menneskeætta skal oppleve uten å gå gjennom døden.

Det skal koma ei tid her på denne jord, før denne tidsalderen er
slutt, ei kviletid etter mange og lange stridsår. Som fredsriket til
Salomo kom etter alle krigane David hadde ført, soleis skal det
også etter ei lang og tung stridstid koma ei velsigna kviletid.

Då skal lammet og løva ete gras på same vollen, då skal alle
krigsklæda brennas, kanonar og sverd verta omstøypte til plogjarn,
og freden kvila over jorda som vatnet løyner havsbotnen.

Det er denne fredens kviledagshelg som vår trøytte, skræmde
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ætt ser fram imot med større lengting enn nokor tid før, og me må
vel ha grunn til å tru at HO IKKE BR LANGT BORTE.

Det er denne tida som har fått navnet 1000 års-riket. Om det vil
eg ikke seia noka no.

For nokre år sidan kom ein sliten og trøtt arbeidsmann frametter
ei gate i Oslo. Med eitt stansa han utanfor vindauga til ein bokhandel.
Det var eit bilete han laut sjå på. Han såg, og han gret. So reiv han
seg laus, men snudde seg og laut atter sjå på biletet og turka ei tåre.
Kva var det han gret for?

Innenfor glasruta hekk det kjende biletet av løva, lammet og
kalven og bamet som held ei palmegrein i eine handa og legg den
andre om halsen på løva. Dette biletet som fortalde om fred og kvila,
var det som fekk den trøytte mannen til å sjå og gråta. Han lengta
mot denne tida då det skulle henda.

Millom alle dei Guds-ord som me enda ikke forstår heilt og
fullt, er også dette om at skapningen sukker saman og lir sår verk
alt til no. Ja, ikke berre det, men me og, som har Åndens førstgrøda,
også me sukkar med oss sjølv, med di me stundar etter barnekåret,
vår lekams utløysing. (Rom.8,22-23.)

Jeg vet en stund da bud der kommer
om hvile etter dagens strid.
Da flytter verdens vintertid
for evighetens glade sommer.
Da foldes blomsterknoppen ut,
og rosen blomstrer skjønt hos Gud.
Da har den sprengt sitt fengsel.
Gjennom heile Bibelen går dette løyndomsfulle 6-tal og 7-tal,

som sikkert ber i seg guddomlege mål på vår tidsalder.
I 6 dagar skapte Gud verda og den 7. kvilde han. I 6 år skulle

dei så og hausta. Det 7.året skulle jord, dyr og folk kvila. Etter 7
ganger 7 kom jubelåret, da kvar træl var fri, og alle som av ein
eller annan grunn hadde mist eller seigt eigendomen sin, skulle få
han att utan vederlag.

Det 50. året skulle haldast hellig, og då vart det ropa ut fridom
for alle som budde i landet. Jubelåret tok til på den store
forsoningsdagen. Då ljoma luren gjennom landet. Mens offerlammet
vart lagt på alteret, og blodet stroke på nådestolen, vart folket kalla
ut fra treldom til fridom.
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Det ser ut fra denne ordning i det gamle Israel at kristne har
meint at strids- og arbeidstida for ætta er 6000 år. DET 7. TUSEN
ÅRET VERT DA 1000 ÅRS-RIKET.

Me har stor nok grunn til å tru at dette er ei guddommelig
ordning, og at me har rett til å venta dette FREDSRIKET med si
kviledags-helg. 6-talet er talet til dyret, denne verdens tal: 666, men
7-talet er Guds tal.

Eg har sagt det før, men lat meg få ta det opp att her: VÅR
TRØYTTE ÆTT MOGNAST FOR DENNE LYSE TID. MÅTTE
HO KOMA SNART!»

Jeg er enig med Ludvig Hope og de mange andre, som hevder,
at denne tiden snart vil konune. Når vi ser på kalenderen, skriver vi
i dag 1995, og om ikke så altfor mange år runder vi et nytt 1000 år.
Vi er da ferdig med de 6000 år, som er arbeids- og stridstiden til
menneskene. Det neste 1000 året er menneskenes kviletid og jordens
sabbatskvile. Denne perioden skal vare i 1000 år. Etter denne tiden
kommer den nye hinunel og den nye jord, som har sine egne tids
perioder, som ikke er åpenbart ennå. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 1. Kapitlene: Den riktige oversettelsen av de greske ordene
«aion» og «aionios».)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva står det i Bamabas-brevet om lengden på Messias-riket?
2.) Gi en oversikt over Bamabas-brevets 15. kapittel.
3.) Hva mente Justin Martyr om 1000 års-riket?
4.) Hva mente Tertullian og Ireneus om dette?
5.) Hva var kirkens lære om disse ting de første 300 årene?
6.) Hvem har det største ansvaret for at kirken forandret sitt

opprinnelige syn på 1000 års-riket?
7.) Hva mente Origenes om Bibelens budskap?
8.) Hva mente Augustin om 1000 års-riket?
9.) Hvilke to begivenheter lå spesielt til grunn for at kirken

forandre oppfatning med hensyn til 1000 års-riket?
10.) Hva skjedde med kristendommen på slutten av 300-tallet?
11.) Hya er beviset på at kirken ikke greier å kristne verden før
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Jesus kommer tilbake?

12.) Hvilken kirke er blitt sentrum i skjøge-kristendonunen?
13.) Hva er «rekonstruksjons-» eller «herskerteologien»?
14.) Hva vil denne teologien føre til?
15.) Hva vil Antikristen bygge sin allianse på?
16.) Hvorfor vil ikke samarbeidet mellom staten og kirken lykkes?
17.) Hva skrev Ludvig Hope om 1000 års-riket i sin bok: I desse

siste dagar?
18.) Hva betyr det at vi snart runder et nytt årtusen?
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JØDISKE UTREGNINGER FOR
TIDSPUNKTET FOR MESSIAS KOMME

OG BYGGINGEN AV TEMPLET.

Det er lett å falle for fristelsen å forsøke å regne ut årstall og
eksakte tispunkter for framtidige begivenheter i eskatologien. Alle
som har gjort dette, har tatt feil. Det vil si: Vi kan regne ut bestemte
årstall for viktige framtidige begivenheter, men vi kan ikke vite
eksakt hva som vil skje i disse årene. Det kan vi bare se i ettertid.

Mange ortodokse jøder ventet at Messias skulle komme i 1992,
og at templet ville bli gjenoppbygd dette året. Vi skal i det følgende
nevne en del slike vurderinger som er blitt gjort:

1.) Rabbiner Leon Askenazi har uttalt følgende om Messias
komme og oppbyggingen av templet, som er to sider av samme
sak. «Forberedelsen til Messias ankomst begynte med
Balfourdeklarasjonen i 1917, og ble etterfulgt av Israels gjenforening
i 1967. Den vil bli fullført i 1992 med templets gjenoppbygging.»

2.) I forbindelse med at jødene gjenerobret Øst-Jerusalem i 1967
uttalte overrabbiner Goren følgende: «Lovet være Herren. Lovet
være Herrens tjenere. Lovet 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 Herren, 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.»

3.) De første 40 årene fra 1948 av blir av mange jøder betraktet
som FRELSENS BEGYNNELSE. De kaller denne tidsperioden for:
«Athalita d' Geulta». Det er et aramaisk ord.

— 523 —



4.) Gershon Salomon har også sagt at det jødiske templet ville
bli oppbygd i 1992. Jeg siterer fra hans uttalelse: «I Israel har vi
noen rabbinere som vi kaller Mikubalim (kabbalister), som har en
spesiell måte å telle dager og år, for å vite nøyaktig når Messias
kommer og templet vil bli gjenoppbygget. I følge deres regnemåte,
der de har hentet opplysninger fra Daniel, Esekiel og andre profeter,
vil 1992 være året for Messias komme og det tredje templets
oppbygging. I biblioteket mitt står det en bok, som ble skrevet for
56 år siden, og i denne boka står det at 1992 vil være året. Andre
lærde i Israel sier også det samme. Vi forventer det!»

5.) Rabbi Menachem Schneersohn, som en del (ca.200000)
jøder håper på skal vise seg å være Messias, uttalte i august 1990
at i dette året i følge Midrash, ville det bli en stor spenning mellom
forskjellige stater, og deretter ville det bli en konfrontasjon i Gulfen,
som vil skake verden. Deretter ville Messias komme og stå på
tempel-taket og annonsere til Israel: «Tiden for deres forløsning er
kommet.»

Den samme rabbineren har også sagt at 1991 vil bli et år med
store mirakler. I den jødiske kalenderen tilsvarer året 1991 det
jødiske årstallet 5751.

Da de hebraiske bokstavene blir brukt som tall (nummer) i
hebraiske datoer, tolker Scheneersohn dette årstallet som bokstavene
«tav», «shin», «nun» og «alpha». Disse bokstavene utgjøre
setningen: «Dette året vil i sannhet være et år da (Gud) vil vise
dere undergjerninger.

Tilhengeme av Schneersohns menighet tror at templet vil komme
ned ferdig bygget fra himmelen. De sier at man bare behøver å se
på de «miraklene» som allerede har funnet sted. Dette gjelder:
Jernteppets fall, jødenes hjemkomst fra det forhenværende Sovjet
unionen og Etiopia og Guds beskyttelse av Israel under Gulf-krigen.
I følge disse jødene er dette «miraklenes tidsalder», som går forut
for «Messias tidsalder».

Gersohn Salomon er enig i disse vurderingene. Han sier: «Vi er
i året 1991, «tav», «shin», «nun», «aleph», «året da jeg vil vise
dere mirakler», og dermed tror jeg at templet vil bli bygget i år
eller neste år. Vi er meget nær.»
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6.) I forbindelse med Gulf-krigen uttalte også rabbi Medel
Fogelman, som er lederen for Chabad-bevegelsen: «Det som foregår
i Iraq, er et tegn på Messias snarlige komme,»

7.) Rabbi Leon Askenazi har uttalt følgende om Gulf-krigen,
og de konesekvensene en skal trekke av den: «Man behøver ikke
stå opp og begynne å tro på en messiansk era bare på grunn av det
som hendte dette året. Jeg tror at prosessen har vært underveis for
lenge siden på grunn av at sionismens komme kjennetegner
innhøstingen av de som er i eksil.»

Nå har disse årstallene passert og gått, uten at hverken Messias
er kommet eller templet er blitt bygd, men disse utrekningene viser
at de ortokse jødene er meget oppmerksomme på den
MESSIANSKE SITUASJONEN i landet. De gjør sitt ytterste både
i å følge med i de politiske og eskatologiske begivenhetene, som
skjer i Midt-Østen, og i å forsøke å rekne ut tiden for Messias
komme og byggingen av templet. De sammenligner det som skjer
på det politiske området, med sine hellige Skrifter og utregnings-
måter, og forsøker å forutsi det som vil skje i de forskjellige årene.
Vi må huske på at Gud både er HISTORIENS og ÅRSTALLENES
GUD.

Jødenes engasjement på dette området er også bevis på at vi
nærmer oss Jesu gjenkomst og opprettelsen av 1000 års-riket.

Spørsmål og oppgaver.

1.) I hvilket årstall mente rabbi Leon Askenazi at Messias ville
komme tilbake og gjenoppbygge templet?

2.) Hva uttalte overrabbiner Goren i 1967?

3.) Hva kaller mange jøder de første 40 årene fra 1948 av?
4.) I hvilket årstall mente rabbi Gersohn Saklomon at templet

ville bli gjenoppbygd?
5.) Hva har rabbi Menechem Schneersohn uttalt om året 1991?

6.) Hva mente rabbi Mendel Fogelman om sammenhengen
mellom Gulf-krigen og Messias komme?
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DEN JØDISKE TIDSREGNINGEN.

Jødene baserer sin tidsregning på tidsangivelsene i Tenach.
Utgangspunktet er Guds skapelse av Adam. Problemet er det
forholdet at det eksisterer flere varianter av grunnteksten til Tenach,
og disse er innbyrdes forskjellige hva som angår tiden for de
forskjellige begivenhetene. På Jesu tid var det følgende
tekstvarianter:

1.) Den maosretiske teksten. Det er den vanlige jødiske teksten.
2.) Den samaritanske teksten. Den består bare av de 5

Mosebøkene.

3.) Septuaginta. Det er den greske oversettelsen av Den
masoretiske teksten.

4.) Qumran-teksten. Det er den teksten som ble brukt av
esseeme i det religiøse samfunnet i Qumran.

Alle disse tekstvariantene er sitert i Det nye Testamente.
Problemet med disse tekstvariantene er at de har forskjellige

årstall for de forskjellige frelseshistoriske begivenhetene. Vi skal i
det følgende se hvilke årstall de har for:

a) Syndfloden.
b) Abrahams fødsel.
c) Jakobs død.
d) Utgangen fra Egypt.
Den masoretiske teksten har følgende årstall: 1656,1948,2255

og 2448.
Septuaginta har følgende årstall: 2242, 3412, 3719 og 3918.
Den samaritanske teksten har følgende årstall: 1307,2248,2555

og 2754.
Etter den vanlige jødiske tidsregningen er vi i 1995 kommet til

året 5755.1 denne utregningen er ikke de årene tatt med som jødene
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enten har vært i landflyktighet eller har vært under fremmede
makters herredømme i tiden fra utgangen fra Egypt og til det andre
templets ødeleggelse (år 70 etter Messias). Dette utgjør 215 år.
Dersom vi legger til disse årene til 5755, kommer vi til året 5970.
(5755 pluss 215 er 5970.)

Etter en annen jødisk utregningsmåte er vi i 1995 kommet til år
6001 fra Adams skapelse.

Etter den samaritanske kalenderen er vi i 1995 kommet til året
6225 fra Adams skapelse.

Ut ifra det som er skrevet ovenfor, er det derfor UMULIG å
vite HELT EKSAKT hvor lenge det er siden skapelsen av Adam,
og hvor langt vi er kommet i tidsregningen. (Opplysningene som
er behandlet ovenfor, er tatt fra Jan Ranteruds artikler: Tiden er
fiillkommet. og 1. Januar 7501. Disse stod i Dagen 30-4-92 og 14-
1-93.)

Vi kan heller ikke vite helt eksakt i hvilket år vi befinner oss
etter Jesu fødsel, da både den julianske og den gregorianske kalen
deren er fra 4 til 7 år for sent ute med hensyn til Jesu fødsel. (Se
min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Tidspunktet for Messias
første komme).

Det vi imidlertid kan være helt sikre på, er følgende:
a) Jesus døde den 6. april i året 32 etter Messias. (Se kapitlet:

Tidspunktet for Jesu første komme.)
b) Jesus skal komme tilbake etter 2 dager, som betyr 2000 år.

(Hos.5,15-6,2.) Her er det snakk om profetiske år. Dersom
vi omgjør dette til tropiske år, blir det 1971,2946 år. (2000
år delt på 365,2422 ganger 360 er 1971,2946.) (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Israels mis-
gjemingsår og hedningenes tider.)

c) Den generasjon som ser at fikentreet (Israel) får sin
nasjonale selvstendighet igjen (det skjedde den 14.mai
1948), skal oppleve Jesu komme for menigheten og
endetidsbegi venhetene.(Mat.24,32-36.) (Se kapitlet:
Fikentreets tegn.)

Jesu komme for den kristne menighet kan derfor skje NÅR SOM
HELST. Den er imminent (overhengende.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 4 varianter av Tenach var det på Jesu tid?
2.) Hvilke årstall har disse tekstavriantene for Syndfloden,

Abrahams fødsel, Jakobs død og utgangen fra Egypt?
3.) Fra hvilket tidspunkt regner jødene sin tidsregning?
4.) Hvor langt er jødene kommet i sin tidsregning?
5.) Hvor langt er samritaneme kommet i sin tidsregning?
6.) Hvorfor er den julianske og den gregorianske kalenderen

gal med hensyn til årstallet for Jesu fødsel?
7.) Når døde Jesus?

8.) Hva vil det si at Jesus vil komme tilbake etter 2 dager?
9.) Hva er fikentreets tegn?
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KRISTNE UTREGNINGER AV

TIDSPUNKTET FOR DEN KRISTNE

MENIGHETS BORTRYKKELSE.

Vi skiller mellom den kristne menighets bortrykkelse og Jesu
gjenkomst til Israel. Den første begivenheten vil skje ca. 7 år før
Jesu gjenkomst til Israel. I det første tilfellet vil Jesus komme ned i
lufthimmelen og rope de troende til seg. De døde i Messias skal
først oppstå og bli forvandlet. Deretter skal vi som lever, bli
forvandlet og rykkes opp sammen med de forvandlede døde. I
lufthimmelen skal vi møte Messias. (l.Kor. 15,51-52 og l.Tess. 4,14-
18.) Han skal ta oss med til den tredje himmelen, hvor vi skal være
i trengselstiden på 7 år. Etter den tid skal vi være sammen med
Jesus når han kommer tilbake til Israel.

Dette var de troendes STORE HÅP i de første 300 årene av
kirkens historie. Etter den tid ble håpet om bortrykkelsen svekket
på grunn av at kirken ble en maktfaktor i verden.

Vi skal i det følgende ta med noen få Bibel-ord som viser at de
troende den første tiden VENTET PÅ JESU KOMME. Det kommer
også tydelige fram at de troende IKKE SKAL INN I TRENGSELS
TIDENS MANGE LIDELSER, «så at det ikke mangler dere noen
nådegave, mens dere venter på vår Herre Jesu Messias åpenbarelse.»
(l.Kor. 1,7.)

«For vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den
Herre Jesus SOM FRELSER.» (Fil.3,20.)

«og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de
døde, Jesus, som FRIR OSS FRA DEN KOMMENDE VREDE.»
(l.Tess.1,10.)

«således skal og Kristus, etter å være ofret en gang for å bortta
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manges synder, annen gang åpenbare seg, uten synd, TIL FRELSE
for dem som venter på ham.» (Hebr.9,28.)

«vær og dere tålmodig, styrk dere hjerter, for HERRENS
KOMME ER NÆR.» (Jakob.5,8.)

«Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og
FRI DEG FRA DEN PRØVELSENS STUND, som skal komme
over hele jorden, for å prøve dem som bor på jorden.» (Åp.3,10.)

Det er mer enn bemerkelsesverdig at det finnes troende
mennesker, som benekter at bortrykkelsen vil finne sted før treng
selstiden. De sier at det ikke finnes noen Bibel-ord som viser dette.
Sannheten er at vi både har Bibel-ord og andre sammenhenger i
Bibelen, som tilsier at bortrykkelsen skal finne sted før trengsels
tiden, men når disse troende ikke vil bøye seg for Guds ord i Bibelen,
er det vanskelig å overbevise dem om at de tar feil.

De første troende mente at Jesus ville komme både SNART og
PLUTSELIG, for å ta dem med til himmelen. Både Ignatius og
Polykarp trodde at de levde i DE SISTE TIDER. De ventet at Jesus
ville komme PLUTSELIG, og dømme dem som forfulgte de troende
og lønne de troende. (Se kapitlet: De første kristne ventet på Jesu
snarlige gjenkomst.)

Nå viste det seg imidlertid at Jesus ikke kom med det samme-
hverken for menigheten eller for Israel. Han kunne ikke komme
tilbake til Israel før følgende vilkår var oppfylt:

a) Det profetiske ordet som ANGÅR ENDENTIDEN, må først
gå i oppfyllelse. «Så fatt da et annet sinn og vend om, for
at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens
(vederkvegelsens, kvilens) tider kan komme fra Herrens
åsyn (nærvær), så han kan sende den for dere utkårede
(forut forkynte) Messias, Jesus, SOM HIMMELEN SKAL
HUSE inntil de tider (gr.lo-onon) da alt det blir gjenopprettet
som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra
eldgamle dager av.» (Ap.gj.3,19-21.)

b) Jesus skal komme tilbake ETTER 2000 ÅR. «Jeg vil gå
min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted (himmelen), inntil
de (jødene) erkjenner seg skyldige. I sin trengsel (den store
trengselen) skal de lete etter meg... Han vil gjøre oss levende
etter 2 dager (2000 år), på den tredje dagen (i 1000 års-
riket) vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.»
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(Hos.5,15 og 6,2.)
Både jødiske og kristne Bibel-tolkere har ment at en dag
står for 1000 år. Jesus vil med dette komme tilbake etter

2000 profetiske år.
c) Jødene måtte først ut i DEN STORE LANDFLYKTIG

HETEN til alle verdens land. «og de skal falle for sverds
egg og føres fangne til alle folkeslag.» (Luk.21,24.)

d) Israels MISGJERNINGSÅR MÅ BLI SONET. De er i det
hele 2520 profetiske år. På samme måten som Israel ble
straffet trinnvis ved forskjellige tidspunkter og årstall i
gammel tid, oppheves også straffen over jødene trinnvis
ved forskjellige tidspunkter og årstall i moderne tid.

e) HEDNINGENES TIDER MÅ BLI AVSLUTTET. Denne
tiden begynte med kong Nebudkanesars første erobring av
Jerusalem i 606 før Messias, «og Jerusalem skal ligge
nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende.»
(Luk.21,24.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel:
Israels misgjemingsår og hedningenes tider.)

f) Jesus sa selv at FØR ENDEN KOM, så måtte evangeliet
om Guds rike forkynnes som et vitnesbyrd for alle folkeslag.
Dette er ikke evangeliet om den frie nåden, men det er
evangeliet om opprettelsen av 1000 års-riket. Det vil bli
forkynt av Messias-troende jøder i trengselstiden. «Og dette
evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike som
et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.»
(Mat.24,14.»

g) Jesus sa selv at 1000 års-riket IKKE SKULLE OPP
RETTES MED DET SAMME. Det skulle opprettes i for
bindelse med hans gjenkomst. «Mens de hørte på dette, la
han også en lignelse til, fordi han var nær ved Jerusalem,
og de tenkte at Guds rike straks skulle komme til syne.
Han sa da: En mann av høy byrd drog til et land langt borte
(himmelen) for å få kongemakt og så komme tilbake igjen.»
(Luk.19,11-12.)

h) DE 10 KONGENE og ANTIKRIST MÅ KOMME FØR
JESU GJENKOMST TIL ISRAEL, for det er dem han skal
beseire ved Harmageddon. «Og de 10 hom som du så, er
10 konger som ennå ikke har fått rike, men de får makt
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som konger en time sammen med dyret.» (Åp. 17,12.)
i) DET ROMERSKE RIKET MÅ OPPRETTES PÅ NYTT.

Det er det ̂ erde riket. Det femte riket er Guds rike. «Og i
disse kongers (de 10 kongene) dager vil himmelens Gud
opprette et rike (1000 års-riket), som ikke skal ødelegges i
tidsaldrene, og dette riket skal ikke overlates til noe annet folk
(enn jøde-folket). Det skal knuse og gjøre ende på alle hine
riker, men selv skal det står fast i tidsaldrene.» (Dan.2,44.)

j) JØDENE MÅ FØRST OMVENDE SEG og be Jesus om å
komme tilbake. De må anerkjenne Jesus fra Nasaret som
sin Messias. «For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se
meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens
navn.» (Mat.23,39.)

k) JESUS MÅ FØRST FÅ KONGEMAKTEN. Jesus drog
ikke til himmelen, for å feire bryllup der, men for å få
kongemakten, som han selv hadde tilegnet seg ved sin seier
på Golgata. Han får kongemakten i forbindelse med at hele
skaperverket underkaster seg ham. «Han sa da: En mann
av høy byrd (Jesus) drog til et land langt borte (himmelen)
for å få kongemakt og så komme tilbake igjen.»
(Luk. 19,12.)

«Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under
jorden (i underverdenen) og på havet, og alt det som er i dem,
hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet tilhører vel
signelsen og æren og prisen og styrken i tidsaldrenes tidsaldere.»
(Åp.5,12.)

Det er ingen som kan regne ut DET NØYAKTIGE
TIDSPUNKTET for den kristne menighets bortrykkelse, for vi har
ikke noen bibelske holdepunkter for det, men vi regner med at det vil
skje 7 år før Jesu komme til Israel. Når vi skal mene noe om tiden for
menighetens bortrykkelse, må vi vurdere dette ut ifra de profetiske
utsagn som angår Israel og endetiden, og som vi har berørt ovenfor i
11 punkter.

Når det profetiske ordet som angår Israel, nærmer seg sin opp
fyllelse eller går i oppfyllelse, så er den kristne menighets bortrykk
else ENDA NÆRMERE. Det som nå skjer med Israel og i Midt
østen er en GARANTI for at den kristne menighets bortrykkelse,
er nær sin forestående oppfyllelse. Den krisme menighets bortrykk-
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else er imminent (overhengende.)
Opp igjennom frelseshistorien er det mange som har forsøkt å

regne ut tidspunktet for den kristne menighets bortrykkelse, men
de har alle sammen tatt feil. En kan ikke regne ut det som en ikke
har bibelsk grunnlag for.

I forbindelse med utregninger om tidspunktet for Jesu konune
for menigheten, har mange solgt alle sine eiendeler og gitt bort
sine pengene, slik at de bare skulle være opptatt med Jesu komme.
Når det har vist seg at Jesus ikke kom på det utregnede tidspunktet,
har de stått igjen med en ødelagt tro og en ruinert økonomi.

Vi skal i det følgende gi en oversikt over en del slike årstall for
den kristne menighets bortrykkelse, som har vist seg ikke å holde
stikk.

1.) Augustin mente at Jesus ville komme tilbake år 1000. Dette
var en følge av at han mente, at 1000 års-riket var det samme som
kirkens periode. På grunn av dette feilaktige synet på 1000 års-
riket, var det en stor forventning på Jesu gjenkomst ved det første
årtusenskiftet. Jeg siterer fra D.A.Millers bok: Forbidden Know-
ledge. s. 19-20, hvor det står: «Fanger ble satt fri. Mange forble i
fengslet, i det de ønsket å gjøre bot for sine synder før enden. Da
julen (999) kom, var det en utgydeise av kjærlighet. Mange gav
bort mat, kjøpmennene ønsket ikke betaling. Den 31.desember
nådde forventningen nye høyder.

Trist nok, da året gikk over til 1000, uten at Kristus kom, gikk
livet over til sin vante gang. Den sterke følelsen av kjærlighet til
hverandre forsvant enda en gang, og den gikk over til et klima av
egoistisk liv.»

2.) Joachim av Flores mente at Jesus ville komme tilbake i 1260.
Han baserte dette årstallet på de 1260 dagene som er omtalt i
Åpenbaringsboka, 12,6. «Og kvinnen flydde ut i ørkenen hvor hun
har et sted som er gjort i stand til henne av Gud, for at de der
skulle gi henne hennes føde i 1260 dager.»

Han mente at disse dagene var det samme som årstallet 1260,
og at Jesus ville komme og befri kvinnen, som han trodde var
menigheten, etter disse 1260 årene. Hans utganspunkt for dette
regnestykket var år 0, (som ikke eksisterer i vår kalender.)
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3.) Militz av Kromeriz mente at Jesus ville komme tilbake en
gang mellom 1365 og 1367.

4.) Den skotske matematiker John Napier mente at Jesus ville
komme tilbake mellom 1688 og 1700.

5.) Joseph Mede mente at Jesus ville komme tilbake i året 1660.
6.) Pierre Jurieu mente at den antikristelige romerske kirken

ville gå til gruime i året 1689.

7.) William Whitson oppgav først året 1715. Dette forandret
han til 1734, og til sist forandret han dette til 1866.

8.) J. A. Bengel mente at 1000 års-riket ville komme i 1836.

9.) Joseph Smith, som grunnla mormonerkirken, fortalte sine
tilhengere i 1830 at Gud hadde utvalgt ham til å danne et samfium,
som skulle grunnlegge byen Sion. Byen skulle være ferdig for
Kristus, når han skulle etablere sitt tusenårige kongedømme.

10.) William Miller mente at Jesus ville komme tilbake i året
1843. Han forandret senere dette tidspunktet til 22.oktober 1844.

11.) Joseph Worlf mente at Jesus ville komme til Oljeberget i
1847. En engelsk dame. Hester Stanhope, var enig med ham og
drog til Israel og bosatte seg på Oljeberget. Hun holdt to vakre
kvite arabiske hester i en stall. Den ene skulle Jesus bruke når han
red inn gjennom Den gylne porten.

12.) Dr. R.C. Shimeall mente at 1000 års-riket ville komme i 1868.

13.) H. C. Williams mente at 1000 års-riket ville begynne i 1972.

14.) C.T. Russell mente at Jesus ville komme tilbake i 1874, og
at 1914 ville være slutten på verden. Hans etterfølgere, som er
Jehovas vitner, mener at Jesus kom tilbake på en usynlig måte i
1914, men det er bare de med åndelig opplatte øyne som kan forstå
dette.
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15.) Edgar C. Whisenant mente at bortrykkelsen ville finne sted
mellom 11-13 september 1988. Han har skrevet en bok med tittelen:
88 grunner for at bortrykkelsen kan finne sted i 1988.

16.) Den korreanske presten Lee Rang-Rim regnet ut at Jesus
ville komme tilbake den 28. oktober i 1992.

17.) Harold Camping har sagt at kirkens tidsperiode sluttet pinsen
1988, og at Jesus ville komme tilbake for verden mellom den 15.
og den 27. septemer 1994.

Til dette er det å si at det er ingen gitt å regne ut årstallet for
Jesu gjenkomst og begynnelsen av 1000 års-riket. Alle som har
forsøkt seg på dette, har tatt feil. Vi skal kjenne til «tiden», men
ikke «årstallene» og «tidspunktene».

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er forskjellen på Jesu komme for menigheten og Jesu
komme til Israel?

2.) Hva var det store håpet for de første kristne?
3.) Hvorfor ble håpet om bortrykkelsen svekket på 300-tallet?
4.) Hvordan så de første kristne på bortrykkelsen?
5.) Hvilke 11 vilkår må først oppfylles før Jesus kan komme

tilbake til Israel?

6.) Hvorfor er det ingen som kan regne ut tidspunktet for den
kristne menighets bortrykkelse?

7.) Hva står i D.A.Millers bok: Forbidden Knowledge. s,19-
20. om de forventningene av Jesu komme, som det var i
året 1000?

8.) Hva mente Augustin, Joachim av Flores, Militz av Kromeriz,
John Napier, Joseph Mende, Pierre Jurieu, William Whitson,
J.A.Bengel, Joseph Smith, William Miller, Joseph Worlf,
R.C.Shimeall, H.C.Williams, C.T.Russell, Edgar C.
Whisenant, Lee Rang-Rem*bg Harold Camping om
tidspunktet for Jesu komme og opprettelsen av 1000 års-
riket?
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BIBELENS UTSAGN OM TIDENE OG

STUNDENE.

I forbindelse med Jesu eskatologiske tale, som er gjengitt i
Matteus 24 og 25, sa Jesus følgende om tidspunktet for sin
GJENKOMST TIL ISRAEL. «Sannelig sier jeg dere: Denne
generasjon (endetids-generasjonen) skal ingenlunde dø, før alt dette
skjer. Himmel og jord skal forgå (skifte karakter), men mine ord
skal ingenlunde forgå. Men hin DAG eller TIME (for Jesu
gjenkomst) vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene
min Fader.» (Mat.24,34-36.)

«Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i
himmelen, og dersom ikke Sønnen vet det, vet heller ikke Faderen
det. Ta dere i vare, våk og be! For dere VET IKKE NÅR TIDEN
ER.» (Mark. 13,32-33.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på det forholdet at Sønnen
naturligvis visste om alt dette, også i sitt jordeliv. Luk. 13,32 er
blitt galt oversatt i våre Bibler. Dette er gjort for å svekke Jesu
allvitenhet under hans jordeliv. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind
3. s,74-76.)

I disse Bibel-sitatene får vi følgende opplysninger om tidspunktet
for Jesu gjenkomst til Israel: INGEN KAN VITE DAGEN ELLER
TIMEN FOR JESU GJENKOMST. Det er bare Den treenige Gud
som kjenner til dette tidspunktet.

I tillegg til dette får vi også opplysning om at Jesus skal konrnie
tilbake STRAKS ETTER at den store trengsel er forbi. «Men i de
dager, etter den trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi
sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens
krefter skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i
skyene med megen kraft og herlighet.» (Mark. 13,24,26.)
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De første kristne kunne heller ikke kjenne TIDEN for denne
begivenheten, for den lå såpass langt inn i framtiden.

I tillegg til dette kjente de heller ikke til den nye tidsperioden,
den kristne menighets tidsperiode, som hadde kommet inn mellom
Guds løfter til jødene om å opprette riket for dem.

Da disiplene spurte Jesus om tidspunktet for opprettelsen av
riket for Israel, sa han at de ikke skulle kjenne til hverken «TIDER»
(Det er de kronologiske tider) eller «STUNDER» (Det er tids-
punkten.) «Da de nå var kommet sammen spurte de ham: Herre
gjenreiser du på den tid (ved Den Hellige Ånds komme) riket for
Israel? Han sa til dem: Det tilkommer ikke dere å vite tider
(gr.kronus) eller stunder (gr.kairus), som min Fader har fastsatt av
sin egen makt.» (Ap.gj. 1,6-7.)

(1 parantes gjør vi oppmerksom på at vi har to greske ord for
tid._Det ene er «kronos», som betegner «løpende tid» eller
«kronologi». Det andre er «kairos», som beskriver «tidens kvalitet»,
f.eks. «hedningenes tideD> eller «tidspunkter».)

Jesus sa til sine første disipler at de ikke skulle kjenne til hverken
«tidene» eller «tidspunktene». Til den kristne forsamlingen i
Tessaloniki sa imidlertid Den Hellige Ånd at de skulle kjenne til
både «tidene» og «tidspunktene». «Men om tidene (gr.ton kronon)
og stundene (gr.ton kairon), trenger dere ikke til at noen skriver til
dere. Dere vet jo selv at Herrens dag kommer som en tyv om
natten.» (l.Tess.5,1-2.)

De troende i Tessaloniki visste at Jesus ville komme ned i luft-

himmelen og ta de troende til seg, før Herrens dag kom. Dette betyr
at de kjente til det INNBYRDES TIDSFORHOLDET mellom den
kristne menighets bortrykkelse og Herrens dag eller Guds vrede.
Så snart bortrykkelsen har skjedd, begynner Herrens dag. (Se
kapitlet: En beskrivelse av 2.Tessalonikerbrevet 2,1-12.)

Vi som lever i dag, har ENDA STØRRE FORUTSETNINGER
for å vite noe om både «tidene» og «tidspunktene» enn de første
kristne hadde, for kunnskapen om dette er mye større nå enn da. Vi
har ikke bare Jesu utsagn om endetidsbegivenhetene og deres
innbyrdes forhold, vi har også alle brevene og Jesu Messias Åpen
baring til Johannes, som forteller oss mye om dette. 1 tillegg til
dette ser vi at det profetiske ordet om endetiden går i oppfyllelse.

Kunnskapen om dette VIL ØKE, jo nærmere vi kommer selve
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endens tid. Profeten Daniel sa at den bibelske kunnskapen skulle
bli stor i den siste tiden. «Og du, Daniel, gjem disse ord og forsegl
boka inntil endens tid. Mange skal granske den, og KUNNSKAPEN
SKAL BLI STOR.» (Dan. 12,4.)

Dersom vi skal regne ut eksakte årstall for de forskjellige
framtidige frelses-historiske begivenhetene, må vi kjenne til
TIDSPUNKTET FOR DEN KRISTNE MENIGHETS

BORTRYKKELSE. Det er det ingen som kjenner til.
Det er mulig at dette kommer til å skje på dagen for

Basunklangdagens høytid. Dersom dette er tilfellet, kjenner vi til
DATOEN, men årstallet er det ingen som kjenner til. (Se kapitlet:
Basunklangdagens høytid.)

Når den kristne menighets bortrykkelse er skjedd, er både
DATOEN og ÅRSTALLET KJENT. Det blir da lettere for de som
lever i trengselstiden, å regne ut årstallene for de forskjellige
framtidige begivenhetene.

Vi skal i det følgende summere opp det som vi har har skrevet
ovenfor om «tidene» og «stundene».

a) Ingen kan vite det EKSAKTE TIDSPUNKTET for hverken
Jesu komme for menigheten, Jesu gjenkomst til Israel eller
opprettelsen av riket for Israel.

b) vet at etter at den kristne menighet er bortrykket til Gud,
begynner HERRENS DAG.

c) Etter at den kristne menighet er bortrykket, er det mye
lettere å regne ut tiden for de forskjellige eskatologiske
begivenhetene, for de er beskrevet hos profetene, i
evangeliene, i brevene og i Åpenbaringsboka.

Vi skal gi en kortfattet oversikt over de forskjellige tidsan
givelsene, som er beskrevet i Bibelen, og som har med selve endens
tid å gjøre:

1.) Fra Åpenbaringsboka 6-11,14 går det 3,5 år. Disse 3,5 årene
hør^r også med til Guds vrede. «Og jeg så et annet tegn i himmelen,
stort og underfullt: syv engler som hadde de syv siste plager, for
med dem er GUDS VREDE FULLENDT.» (Åp. 15,1.)

2.) Fra Åpenbaringsboka 11,15-19 går det 3,5 år. Dette er den
store trengselen. I disse årene skal det skje følgende begivenheter:
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a) Antikrist skal trede ned Jerusalem i 42 måneder, som er
3,5 år. (Åp.11.1-2)

b) De to jødiske vitene skal profetere i 1260 dager. (Ap. 11,3-
13.)

c) Kvinnen, som er en avdeling troende jøder, skal få sitt
underhold av Herren i 1260 dager. (Åp. 12,6 og 13-17.)

d) Antikrist skal ha makt i 42 måneder. (Dan.7,25 og Åp. 13,5.)
(Disse 4 begivenhetene skal skje i den store trengsel.)

e) Straks etter at de siste 3,5 årene er gått, kommer Jesus
tilbake med de troende og englene, for å tilintetgjøre
Antikrist og hans hærer ved Harmageddon. (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 2 og 3.)

f) 30 dager etter at den store trengselen er avsluttet, skal det
skje en stor begivenheti Israel. Det er ingen som vet eksakt
hva som skal skje da. Personlig ser jeg ikke bort fra at
denne tidsperioden avslutter den STORE SØRGETIDEN,
som jødene må igjennom, etter at de har omvendt seg til
Herren. «Og fra den tid det stadige offer blir avskaffet (det
blir avskaffet midt i åruken), og den ødeleggende veder
styggelighet blir stilt opp, skal det gå 1290 dager.»
(Dan.12,11.)

g) 75 dager etter at den store trengsel er slutt, vil det skje
enda en stor begivenhet i Israel. Det er ingen som vet eksakt
hva som skal skje da, men personlig ser jeg ikke bort ifra
at vi får OPPSTANDELSEN AV DE TROENDE DØDE
på denne tiden. «Salig er den som bier og når fram til 1335
dager. Men gå du din ende i møte! Du skal kvile og stå
opp til din lodd VED DAGENES ENDE.» (Dan. 12,12-13.)
(Mange ortokse jøder mener at templet vil stå ferdig 75
dager etter at Messias er kommet.)

h) 2300 dager etter den store trengsels begynnelse vil det skje
en stor frelseshistorisk begivenhet i Israel. Det er ingen som
vet hva som vil skje da, men det kan være det forholdet at
TEMPLET I 1000 ÅRS-RIKET ER FERDIG BYGGET.
«Og han sa til meg: 2300 aftener og morgener, så skal
helligdommen komme til sin rett igjen.» (Dan.8,14.)

Disse 2300 dagene skal regnes fra midten av åruken. (2300 dager
minus 1260 er 1040 dager.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva sier Bibelen om tidspunktet for Jesu gjenkomst?
2.) Hvorfor er Lukas 13,32 galt oversatt?
3.) Hvilke to ord er det på gresk for «tid»?
4.) Hva betyr disse to ordene?
5.) Hvorfor hadde ikke de første kristne forutsetninger for å

kjenne til tiden for Jesu gjenkomst og opprettelsen av riket
for Israel?

6.) Hvorfor visste de troende i Tessaloniki om «tidene» og
«stundene»?

7.) Hva må vi kjenne til dersom vi skal regne ut årstall for
forskjellige framtidige frelses-historiske begivenheter?

8.) Hvorfor kan vi muligens kjenne til datoen for den kristne
menighets bortrykkelse?

9.) Hvorfor blir det lettere å regne ut årstall for de forskjellige
begivenhetene etter den kristne menighets bortrykkelse?

10.) Hvilken tidsperiode beskriver Åpenbaringsboka, kap.6-
11,14?

11.) Hvilken tidsperiode beskriver Åpenbaringsboken, 11,15-19.?
12.) Hva vil skje i den store trengsel?
13.) Hva vil skje 30 dager etter at den store trengsel er slutt?
14.) Hva vil skje 75 dager etter at den store trengsel er slutt?
15.) Hva vil skje 2300 dager etter den store trengsels begynnelse?
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FIKENTREETS TEGN.

Ved siden av at tiden er kommet så langt, at vi snart kan få
oppleve Jesu komme for menigheten og opprettelsen av 1000 års-
riket, viser også de mange andre tegn i tiden at vi nærmer oss dette.
Det største av disse tegnene er FIKENTREETS TEGN. Det vil si
opprettelsen av staten Israel den 14. mai i 1948.

Jesus bad oss om å være oppmerksomme på fikentreet, som
uten tvil er et BILDE PÅ ISRAEL i sin gjenopprettelse i moderne
tid. «Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets
grener og dets blader springer ut, vet dere at sommeren (1000 års-
riket) er nær, således skal også dere, når dere ser alt dette, vite at
han (Jesus) er nær, for døren. Sannelig sier jeg dere: Denne gene
rasjon skal ikke passere (gå forbi) før alt dette skjer. Hinunel og
jord skal passere, men mine ord skal ikke passere.» (Mat.24.32-
35.)

I dette Bibel-ordet står det rett ut at DEN GENERASJONEN

SOM SER OPPRETTELSEN AV STATEN ISRAEL, IKKE SKAL
PASSERE FØR ENN AT ALT DET SOM ER OMTALT I
MATTEUS 24 OG 25 HAR SKJEDD.

Vi vet at en generasjon i bibelsk betydning er 40 år. Dersom vi
legger 40 år til 1948, som er året for opprettelsen av staten Israel,
kommer vi til 1988. Et menneskes levetid er imidlertid 70-80 år.

Dersom vi legger 70 eller 80 år til 1948, kommer vi fram til
henholdsvis 2018 eller 2028.

Det er også en del Bibel-forskere som mener at det er mer riktig
å regne med 1967 som året for Israels gjenopprettelse, i og med at
både Judea, Samaria, Golan-høydene, Gaza og den gamle bydelen
av Jerusalem ble innlemmet i Israel dette året. Dersom vi legger 40
år til 1967, kommer vi til året 2007. Dersom vi legger til 70 eller
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80 år, kommer vi fram til henholdsvis 2037 og 2047.
Hva som gjelder tidspunktet for Jesu første komme, så har

Bibelen gitt oss nøyaktige opplysninger om dette i Daniel 9,24-27.
Vi kan derimot ikke regne ut det nøyaktige tidspunktet for Jesu
gjenkomst, men på grunnlag av det bibelske materialet så kan vi
vite at vi er inne i endetiden, og at Jesu gjenkomst ikke er langt
unna. Vi kan derfor vente Jesu komme for den kristne menighet
NÅR SOM HELST. Det er ingen ffelseshistorisk begivenhet som
må bli oppfylt, før Jesus kan komme tilbake for å hente den kristne
menighet.

Uttrykket «den siste generasjonen» eller «den konmiende gene
rasjonen» er også brukt flere ganger i Salmene (48,14, 78,4-6 og
102,19). Det er det samme som «endetidsgenerasjonenen» eller den
generasjonen som lever når fikentreet skyter knopper. Dette
uttrykket er oversatt fra det hebraiske ordet «acharon» som betyr
«den siste generasjonen». Det vil si den siste generasjonen før
opprettelsen av 1000 års-riket.

Vi som lever i dag representerer DEN SISTE GENE
RASJONEN, som skal oppleve både Jesu konune for menigheten
og endetidsbegivenhetene.

I Lukas 21,31 får vi enda en opplysning om fikentreet. Når det
skyter knopper, vet vi at 1000 ÅRS-RIKET ER NÆR. «Således skal
også dere, når dere ser dette skjer, vite at GUDS RIKE ER NÆR.»

Det er dessverre mange Bibel-fortolkere som benekter at
fikentreet er et bilde på Israel. Det som de sier, er ikke korrekt, for
Jesus sier selv at fikentreet er et bilde på Israel. «Men han sa denne
lignelsen: En mann (Gud) hadde et fikentre (den jødiske nasjonen)
som var plantet i hans vingård (Israel), og han kom og lette etter
fiiikt på det (fikentreet), og fant ingen. Da sa han til vingårdsmannen:
Se, i 3 år er jeg nå kommet og og har lett etter frakt på dette fikentre
og har ikke funnet noe. Hugg det ned! Hvorfor skal det oppta jorden
til ingen nytte? Men han svarte ham: Herre! la det stå ennå dette år,
til jeg får gravd omkring det og lagt gjødning på, om det kanskje
kunne bære til neste år! hvis ikke, da kan du hugge det ned.»
(Luk. 13,6-9.)

Dessuten ble også fikentreet brukt som et bilde på Israel av de
første kristne forfatterne. I Peters Apokalypse, som ble skrevet ca.
140 etter Messias, står det bl.a.:... Men denne forføreren (Antikrist)

— 542 —



er ikke Kristus. Og når de (jødene) forkaster ham, vil han drepe
med sverdet, og det skal bli mange martyrer. Da skal grenene på
fikentreet, som er ISRAELS HUS, skyte blader, og det skal bli
mange martyrer ved hans hånd: De skal bli drept og bli martyrer.»

Vi skal ikke bare legge merke til fikentreet, vi skal også være
oppmerksomme på de andre nasjonene. Når de får sin
selvstendighet, så er det også et bilde på endetiden og Jesu
gjenkomst. «Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og ALLE
TRÆR. Så snart de springer ut, og dere ser det, da vet dere av dere
selv at nå er sommeren (1000 års-riket) nær.» (Luk.21,29-30.)

Hele tiden fra 1945 og fram til i dag er det en rekke nasjoner
og etniske grupper som har fått sin selvstendighet. Dette peker
framover mot 1000 års-riket, for i 1000 års-riket vil verden bestå
av FRIE LAND og NASJOnIeR. Nasjonalstaten er en ordning som
er villet av Gud. «og han lot alle folkeslag av et blod (av et
menneske) bo over hele jorderike, og satte dem faste tider (gnkairus
d.v.s. tidsperioder) og grenser mellom deres bosteder, for at de skulle
lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke
er langt borte fra noen eneste av oss.» (Ap.gj. 17,26-27.)

De store politiske sammenslutningene og bestrebelsene er ikke
i samsvar med Guds planer. Det er SATANS SVAR PÅ NASJO
NALSTATEN. Ved at han greier å samle sammen mange stater og
nasjoner i en enhet, kan han lettere undertrykke og forføre dem
ved hjelp av en diktatorisk makt. I dag i Europa gjør han nå et
SISTE FORSØK på å danne et union, som han ønsker skal få makt
og innflytelse over hele verden. Det er EU, som er en gjenopp
bygging av Det gamle Romerske riket. I dette riket vil Antikrist stå
fram. Han blir DEN SISTE VERDENSDIKTATOREN FØR JESUS
KOMMER TILBAKE og oppretter riket for Israel. (Om de mange
tegnene i endetiden, se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.)

På samme måten som jødene i gammel tid kunne regne ut tiden
og det eksakte tidspunktet for Jesu første komme (Dan.9,24-27.),
skal vi også kjenne til TIDEN for Jesu komme for menigheten.
Det er ingen som kan vite eller regne ut den eksakte datoen eller
det eksakte året for denne store begivenheten, men tiden skal vi
kjenne til, for den er beskrevet i det profetiske ordet.

Jesu komme for menigheten kan skje NÅR SOM HELST. Den
er imminent (overhengende).
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er fikentreet et bilde på?
2.) Når ble staten Israel opprettet?
3.) Hva skal skje med den generasjonen som opplever opp

rettelsen av staten Israel?

4.) Hva sa Jesus om fikentreet?
5.) Hvor lenge er en generasjon i bibelsk bedtynding?
6.) Hvor lenge er et menneskes levealder?
7.) Hvilke to årstall blir brukt for å markere begynnelsen på

fikentreets tegn?
8.) Hvilke forskjellige årstall kommer vi fram til når vi tar

utgangspunkt i henholdsvis 1948 og 1967?
9.) Hvor lenge skal Jesus være borte fra det jødiske folket?
10.) Hvordan ser Gud på nasjonalstaten?
11.) Hva er EU?
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VIKTIGE FRAMTIDIGE ÅRSTALL

Vi kan ikke vite helt eksakt hva som skal skje i de årene som
ligger foran oss. Vi skal likevel sette opp en oversikt over viktige
framtidige årstall i den bibelske eskatologi og førsøke å begrunne
hvorfor vi tror at hvert enkelt av disse årene er viktige. Vi presiserer
nok en gang at det bare er Den treenige Gud som kjenner til «tidene»
og «stundene».

1.) 1993. Som jeg skrev i min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.
S.281, ville dette året bli et viktig år for Israel. Jeg siterer fra boka:
«Når vi trekker 561 fra 2553 pluss 1 år, kommer vi fram til året
1993. Dette kommer til å bli et viktig årstall i Israels historie. Hva
som da skal skje, er det ingen gitt å vite, men det er tydelig at i
dette året skal Israel og Israels Gud bli anerkjent på en spesiell
måte blant hedningenasjonene.» (Dette ble skrevet i 1990.)

Dette viste seg å stemme, for utregningen er basert på Guds ord
og på det eskatologiske ords egenart- «som et lys som skinner på
et mørkt sted».(2.Pet.l,19.) Den 13. september dette året ble det
inngått en «fredsavtale» mellom Israel og PLO.

Den 16.desember ble det også inngått en avtale om diplomatiske
forbindelser mellom Vatikanet (den store skjøgen) og Israel.

I mars dette året ble det også inngått en 25 årig forsvarsavtale
mellom Russland og Iran. Denne avtalen peker framover mot Gog
krigen.

2.) 1994. Dette året var også viktig for Israel, for fra 6.
september i 1994 til 25.september i 1995 er det SABBATSÅR. I
følge Bibelen betyr det at jødene, Israel og jorden skal ha et
KVILEÅR.
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I juni dette året ble det inngått en avtale om diplomatiske
forbindelser mellom Vatikanet og PLO.

Den 25 oktober ble det undertegnet en avtale mellom Israel og
Jordan om fredelig samarbeid mellom de to statene.

I løpet av dette året er det også blitt inngått en militær
samarbeidsavtale mellom Russland og Syria. Dette vil lede fram til
Gog-krigen, som kommer før Antikrist-krigene.

3.) 1995. Dette året vil også vise seg å være viktig for Israel,
Midt-Østen og resten av verden, for det er et JUBELÅR. I jubelåret
skulle hverken jorden dyrkes eller høstes. All eiendom skulle gå
tilbake til sine opprinnelige eiere. De som var skyldige penger, skulle
få gjelden ettergitt, og trællene skulle få friheten tilbake. (Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 3. Kapittel: Sabbats- og jubelåret.)

4.) 1996. På grunn av at dette er året ETTER JUBELÅRET,
kan det godt bli et år med ufred og krig- både i Israel og ellers i
verden.

5.) 1997. I følge de beregningene som professor Tadmor har
gjort, vil det i 1997 være nøyaktig 3000 år siden Davids kongerike
ble opprettet i Jemsalem. (Professor Tadmor er ekspert på bibelsk
kronololgi.)

6.) 1998. Dette året vil bli viktig av den grunn at det er gått et
JUBELÅR (50 år), siden staten Israel ble opprettet den 14. mai
1948.) (1948 pluss 50 er 1998). Vi regner med at Herren har store
planer for dette året.

7.) 1999.1 året 486 etter Messias hadde Mordekai en drøm om
en verdensomspennende trengselstid. Dette står beskrevet i Esters
Apokalypse. Når vi trekker dette årstallet fra 2484, og legger til et
år på grunn av at året 0 mangler i våre kalendere, kommer vi fram
til 1999. (2484 minus 486 pluss 1 er 1999.) (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. s.284.)

8.) 2000.1 dette året går vi følge våre tidsregning inn i et nytt
årtusen. (Om andre årstall se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.
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Kapittel: Israels misgjemingsår og hedningenes tider.)

9.) 2002. Dersom vi setter Jesu død til året 30 og regner med
at han kommer tilbake til Israel etter 2000 år, (Hos.5,15-6,3.),
kommer vi fram til år 2001. (2000 ganger 360 (profetiske år) delt
på 365,2422 (tropiske år) er 1971,2946 &. Når vi legger dette antall
år til år 30, kommer vi ff£un til året 2001. På grunn av at vi mangler
året 0 i våre kalendere, må vi legge til et år. Vi kommer da fram til
år 2002. (2001 pluss 1 er 2002.)

10.) 2004. Dersom vi setter Jesu dødsår til året 32, kommer vi
fram til året 2004.

Dersom det er riktig at Jesus kommer tilbake for den kristne
menighet på basunklangdagens høytid, så er det viktig at vi kjenner
til datoene for feiringen av denne høytiden. Denne høytiden skal
feires den l.tishri, som også innleder det nye året i den sivile
kalenderen i Israel.

Vi skal sette opp en oversikt over datoene for denne høytiden i
årene framover, slik at vi spesielt skal ha disse datoene i minne,
når vi forbereder oss til Jesu komme for menigheten:

1.) 1 1993 var det den 16. september.
2.) 1 1994 var det den 6. september.
3.) 1 1995 vil det være den 25. september.
4.) 1 1996 vil det være den 14. september.
5.) 1 1997 vil det være den 2. oktober.
6.) 1 1998 vil det være den 21. september.
7.) 1 1999 vil det være den 11. september.
8.) 12000 vil det være den 30. september.

Spørsmål og oppgaver:

1.) Hva skjedde i året 1993?
2.) Hvorfor er årene 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 og

2000 viktige i den bibelske kronologi?
3.) Hva har jeg begrunnet det med at disse årstallene er viktige?
4.) På hvilken dato vil basunklæigdagen være i årene framover?
5.) Hvorfor kan disse datoene være viktige for Jesu komme

for den kristne menighet?
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PROFETISKE BUDSKAP I SALMENE.

J.R Church hevder i sin bok: Hidden Prophecies in the Psalms,
at Salmene inneholder SKJULTE PROFETISKE BUDSKAP om
den tiden som vi lever i, slik at EN DEL AV INNHOLDET i
Salmene fra 1 og til 100 beskriver det 20.århundrede. Det vil si at
en del av innholdet i Salme 1 svarer til 1901, Salme 2 til 1902 og
så videre. (Jeg vil be mine lesere om å lese Salmene med dette
aspektet for øyet. Det er også andre som har hevdet dette.)

J.R.Church deler Salmene opp i 5 deler, som svarer til
oppdelingen av de 5 Mosebøkene, og den er som følgende:

a) Genesis (gresk ord for «skapelse»). Den beskriver bl.a.
skapelsen og utvelgelsen av jødefolket.

b) Exodus (gresk ord for «utgang»). Den beskriver bl.a.
jødenes utgang fra Egypten.

c) Leviticus (gresk ord for «den levittiske»). Den beskriver
bl.a. utformingen av både den sivile og sakrale lovgivning
i Israel.

d) Numeri (gresk ord for «tallene»). Den beskriver bl.a. det
jødiske folks vandring i ørkenen og den første inntagelsen
av landet Israel.

e) Deuteronomium (gresk ord for «den annen lov» eller
«gjentagelse av loven»). Den stadfester bl.a. Moseloven og
tilføyer en del nye forskrifter. Den viser hvordan
lovgivningen skulle være i Israel, etter at jødene hadde
inntatt landet.

I forlengelse av dette gir den også en del av den åndelige basis
for styret i 1000 års-riket i Israel.

J.R.Church begrunner oppdelingen av Salmene på følgende
måte:
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a) Salmene 1-41 representerer Genesis-perioden.
I denne perioden levde et stort flertall av jødene i diasporaen

og ventet på at de kunne begynne vandringen mot det lovede landet.
En del av det politiske grunnlaget for opprettelsen av staten Israel
ble lagt i denne perioden. Av slike viktige begivenheter kan vi nevne
dannelsen av Den Zionistiske Bevegelsen, som tok sikte på å få
opprette et nasjonalt hjem for jødene i Palestina, og Balfour-
de^arasjonen av 1917, som lovet jødene et nasjonalt hjem i HELE
Palestina (både Israel og Jordan).

b) Salmene 42-72 representerer Exodus-perioden.
I denne perioden var jødene på vandring mot det lovede landet.

På sanomie måten som de ble forfulgt av Farao i gammel tid, ble de
også forfulgt av en modeme Farao, Hitler. Han forsøkte å forhindre
at jødene kunne få opprette en stat i Israel og irmta løfteslandet,
slik at Gud kunne få realisere sine planer med jødefolket. Etter at
nazistene tok livet av 6 millioner jøder mellom 1933 og 1945, innså
de allierte at jødene måtte få opprette sin egen stat i Israel. Den
jødiske staten ble opprettet i 1948 av Gud gjennom F.N.

c) Salmene 73-89 representerer Leviticus-perioden.
I 1973 begynte innsamlingen av penger til Jerusalems Store

Synagoge. Den ble ferdig bygget i 1982. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. s.280-281.)

Selv om denne synagogen ilcke kan måle seg med templet, som
ble ødelagt i år 70 etter Messias, så er den oppbygd som et tempel,
og den er blitt erklært som et «bønnehus» og en «verdenssynagoge»
for alle jøder. Den representerer derfor et forstadium til templets
gjenoppbyggelse.

Aret 1973 er dermed et viktig årstall for videreføringen av Guds
tjenesten og den mosaiske lovgivningen i Israel.

d) Salmene 90-106 representerer Numeri-perioden.
På samme måten som denne perioden var en vanskelig tid for

jødene i ørkenen i 40 år, vil den også representere en trengselstid
for jødene. Den vil kuliminere i det som Bibelen kaller for «Jakobs
trengsel», som er det sanune som den store trengselen. Antikrist
vil særlig forsøke å ødelegge jødene i denne tiden. Ved Jesu komme
til Harmageddon vi han utfri jødefolket og &else levningen av det
inn i KKX) års-riket.

e) Salmene 107-150 representerer Deuteronomium-perioden.
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Selve ordet «Deuteronomium» betyr «gjentagelse av loven».
Jesus vil komme tilbake og opprette riket for Israel. Den mosaiske
lovgivningen skal føres inn igjen. Jesus skal selv bygge det nye
templet, og de forskjellige typer offer skal innføres igjen i Guds
tjenesten. Jesus fra Nasaret skal være konge, både for Israel og for
hele verden.

Et annet forhold som tilsier at de årene, som vi lever i i dag, er
av stor viktighet i den bibelske eskatologi, er det forholdet at
spørsmålet: HVOR LENGE?, som har med tidsaspektet å gjøre,
ikke forekommer etter Salme 94,3. «Du hevnens Gud, Herre, du
hevnens Gud, åpenbar deg i herlighet! Reis deg, du jordens dommer,
la gjengjeldelse komme over de overmodige! HVOR LENGE skal
de ugudelige. Herre, HVOR LENGE skal de ugudelige fryde seg?
De utgyder en strøm av ord, de fører frekk tale. Alle de som gjør
urett, taler store ord. Ditt folk. Herre, knuser de, og din arv plager
de.» (Salm.94,1-5.)

Dette spørsmålet: Hvor lenge? blir stilt 18 ganger i den opp
rinnelige hebraiske teksten i Salmene. I og med at dette spørsmålet
opphører ved Salme 94,3, kan dette også være et bevis på Gud vil
beskytte det jødiske folket på en spesiell måte fra 1994 av.

I de årene som ligger foran, skal vi få se mektige bevis på Guds
eksistens og at han vemer sitt folk fra deres fiender. Vi skal få se at
Herren på en mektig måte fører fram sine planer med Israel og
jødefolket. «Salig er du Israel! Hvem er som du, et folk som har
sin frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt høye sverd! Dine
fiender hykler for deg, mens du skrider fram over deres høyder.»
(5.Mos.33,29.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan betrakter J.R.Church innholdet i Salmene?
2.) I hvilke 5 deler ble Mosebøkene oppdelt?
3.) Hva heter de 5 delene på gresk, og hva betyr ordene?
4.) Beskriv innholdet i de 5 Mosebøkene.
5.) Hvilke Salmer representerer Genesis-perioden?
6.) Hvilke Salmer representerer Exodus-perioden?
7.) Hvilke Salmer representerer Leviticus-perioden?
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8.) Hvilke Salmer representerer Numeri-perioden?
9.) Hvilke Salmer representerer Deuteronomium-perioden?
10.) Hva er begrunnelsen for denne oppdelingen?
11.) Hvor mange ganger blir spørsmålet: «Hvor lenge?» benyttet

i Salmene?

12.) Når blir det brukt siste gangen?
13.) Hva kan dette være et bevis på?
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