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4.) Oskar Edin Indergaard: Guds løfter til Israel.
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9.) Oskar Edin Indergaard: Jødenes Konge. Bind 2.
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12.) Oskar Edin Indergaard: Jesu gjenkomst. Bind 1.
13.) Oskar Edin Indergaard: Jesu Gjenkomst. Bind 2.
14.) Oskar Edin Indergaard: Jesu Gjenkomst. Bind 3.
15.) Oskar Edin Indergaard: Jesu Gjenkomst. Bind 4.
16.) Oskar Edin Indergaard: Jesu Gjenkomst. Bind 5.

I tillegg til disse bøkene anbefaler og selger vi følgende bøker og hefter:

1.) LYS OVER FREMTIDEN, av Sigfrid Beck.
Dette er en sjelden god fortolkning av Johannes Åpenbaring, og den deler

vårt syn på de aller fleste punktene i fortolkningen.

2.) KORSETS TRIUMF, av Ingulf Diesen.
Det er en meget god bok som behandler Jesu forsoningsverks forhold til

frigjørelse, helbredelse, utdrivelse av demoner, dødsriket, bønnelivet,
Åndsutgydelsen og himmelen.

3.) ÅPNEDE ØYNE. av Emil Kremer.
Det er en meget god bok som omhandler og advarer mot mange av de

okkulte tilbøyelighetene som det er i dag både innenfor den alternative medisin
og helbredelse og ellers i de okkulte religionene og filosofiske systemene, som
vi i dag må ta stilling til. Vi får vite om den hedenske bakgrunnen for både
magi, astrologi, sannsigeri, psykoanalyse, telepati, suggesjon, hypnose,
akupunktur, yoga, meditasjon, spiritisme, teosofi, antroposofi, pendul,
gruppedynamikk, akupressur, homøopati og zoneterapi.



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.) PROFETERNES TUNGEMÅL, av Robert St. John.
Dette er en meget spennende hok om den mannen, Eliezer hen Jehuda,

som brukte hele sitt liv på å gjenskape det moderne hebraiske språket.

6.) GUDS PROFETISKE TIDSPLAN. FOR NATIONERNE. av Simon Griis.
Dette heftet gir en god oversikt over de 4 verdensrikene før Guds rike

kommer. Det er godt illustrert med kart og tegninger.

7.) GUDS PROFETISKE TIDSPLAN. FOR MENIGHETEN, av Simon Griis.
Dette heftet gir en god oversikt over de 7 lilleasiatiske menighetene og

viser at budskapet til dem også er en beskrivelse av kirkens historie- helt fra.
den første tiden og til Jesu komme for å dømme verden ved Harmageddon.
Også dette heftet er illustrert med kart og og tegninger.

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.
Til 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 ikke med de forfalskede og
ukorrekte grunntekstene, som våre moderne Bibel-oversettelser i stor grad er
basert på. Disse er forandret av den romersk-katolske kirken og deres menn.
Denne Bibel-oversettelsen baserer seg utelukkende på Textus Receptus, som er
det samme som King James oversettelse fra 1612.

Del 1 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 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.

Del 2 og 3 av Den Norske Reformasjonsbibelen ventes å foreligge i løpet
av 1998. Jeg ser fram til at vi skal få en så korrekt Bibel som mulig nå i
endetiden.

(Hermon Forlag har også gitt ut et N.T., som utelukkende er basert på
Textus Receptus. Forlaget arbeider også med en ny oversettelse av Tanach, der
oversetterne følger den gamle jødiske (masoretiske) oversettelsen.)

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 5. 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 muhg 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 Åpenbaringsboka. 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 Åpenbar
ingsboka 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 boka: Jesu Gjenkomst. Bind 4. skrev vi om Guds navn i Tanach
og vi sammelignet Jesu og Paulus forkynnelse. Vi så på likheter og
ulikheter mellom dem. Jesus forkynte riket for Israel mens Paulus
forkynte den kristne menighets tidsperiode.

— 10 —



Vi skrev om de 11 hemmelighetene som er beskrevet i N.T.
Vi skrev om Jesu jordiske, ypersteprestelige og guddommelige

slektslinje og vi viste hvordan de forskjellige høytidene peker på
Jesu første og andre komme.

Vi skrev om de forskjellige templene i Jerusalem og hvordan
forberedelsene til templets gjenoppbygging peker på Jesu gjenkomst.

Til slutt skrev vi en del om jødiske og kristne utregninger
angående Messias komme, om fikentreets tegn og om viktige
framtidige årstall.

I den nye boka: Jesu Gjenkomst. Bind 5. beskriver vi i første
del av boka i flere kapitler hvordan solen, stjernene og de 12
stjernebildene i Zodiaken peker på Jesu første og andre komme. Vi
skriver om månens betydning i den bibelske profeti, og vi skriver
en del om de forskjellige kosmiske tegn som vi har og vil ha, i
tiden fram mot Jesu gjenkomst.

I andre del av boka skriver vi utfyllende om frelsestidsperiodene,
og vi skriver om døperen Johannes og Jesu forskynnelse og om
Bergprekenen som grunnloven i 1000 års-riket.

Vi skriver utfyllende om de 14 forskjellige typer dåp som er
beskrevet i N.T.

I den tredje del av boka skriver vi om Den Hellige Ånd, Den
Hellige Ånds dåp og om de forskjellige faser i frelsen.

I den fjerde del av boka skriver vi om Jesu første og andre
undervisning, om de to menighetene som vi har i ny-testamentlig
tid, om de jødiske Skriftene og jødedommens syn på tilgivelsen,
frelsen og om de forskjellige typer fariseere.

Vi skriver om Paulus forkynnelse, om apostelmøtet i Jerusalem
og om Moselovens forhold til både jøder og hedninger.

Til slutt skriver vi om de forskjellige Jesus-troende jødiske
partiene i den første tiden og om de forskjellige misjonsbefalingene
som vi har i N.T.

I den femte del boka skriver vi om hvordan en del forskjellige
Bibel-granskere ser på innholdet i Skriftene i N.T.

Til slutt skriver vi om hvordan vi skal lese Guds ord på en rett
måte og om aktuelle årstall for Jesu gjenkomst.
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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
spre dem til så mange som mulig.

Interessen for det profetiske ordet er dessverre fortsatt for liten
blant de troende, og hovedgrunnen til det er både erstatnings
teologien, 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 dem som
studerer, hører og tar vare på 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 fjerde 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. Vi 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 har bruk for all den
åndelige velsignelsen vi kan få.

Tingvoll den 2-4-97.
Deres i tjenesten.
cand. philol. Oskar Edin Indergaard.
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STJERNEHIMMELENS

FORKYNNELSE.

Det er 4 typer forkynnelse i ffelseshistorien:

1.) Det er for det første den forkynnelsen som er NEDSKRE
VET I GUDS ORD. Den står i Bibelen.

2.) Det er for det andre den GENERELLE FORKYNNELSEN,
som skaperverket og tidsaldrene er et bevis på. "Himlene forteller
Guds ære, og hvelvingen forkynner hans henders gjerning."
(Salm,19,l.)

"Ved tro skjønner vi at tidsaldrene er kommet i stand ved Guds
ord, så det som sees, ikke ble til av det synlige." (Hebr. 11,3.)

3.) Det er for det tredje den forkynnelsen som er nedlagt i men
neskenes TANKER og SAMVITTIGHET, "de viser at lovens gjer
ning er skrevet i deres hjerter, i det også deres samvittighet gir sitt
vitnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer
dem." (Rom.2,15.)

4.) Det er for det flerde den forkynnelsen som er NEDLAGT I
STJERNEHIMMELEN FRA BEGYNNELSEN AV. Denne forkyn
nelsen er ukjent for de fleste, for den er i løpet av historiens gang
blitt ØDELAGT og KORRUMPERT av denne verdens fyrste, som
er Satan.

Dessuten har store grupperinger av de troende vært redd for å ta
fram dette, da de har ment at dette ikke har noe med Guds opprin
nelige ordninger å gjøre, men at det bare er et uttrykk for falsk og
satanisk astrologi.
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Denne forkynnelsen er både nedlagt i de 12 hovedstjemebildene
i solens Zodiak og i de 3 stjernebildene som tilhører hvert enkelt av
hovedbildene. I det hele har vi 48 stjernebilder (12 ganger 4 er 48)

Solens Zodiak er det samme som Dyrekretsen. Selve ordet
"Zodiak" kommer fra "zoad", som betyr "vei", "spasertur" eller "å
gå stegvis". Ordet henviser til solens "gang" over stjernehimme
len. Den beveger seg fra øst mot vest langs sin bane (ekliptikken)
30 grader (eller 30 steg) per måned. Etter at 12 måneder er gått,
står solen igjen ved sitt utganspunkt, for å gå den sanune veien opp
igjen.

(I parantes gjør vi oppmerksom på at det er ikke solen som "går"
over hinunelen, men det er jorden som beveger seg rundt solen.
Det er jordens forskjellige posisjoner i forhold til solen som utgjør
solens Zodiak".)

På sanune måten har også solens Zodiak 12 hovedbilder, og de
utgjør hver 30 grader av stjernehimmelen. De er plassert i et 18
graders belte på hver side av ekliptikken.

Månen og de 5 planetene Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Sa
turn hører også med til vårt solsystem. De løper også i sine baner,
og stort sett følger de den sanune banen som solen.

Hva som gjelder de mange tusener stjemer, så beveger de seg
nesten ikke på stjemehinunelen. Vi kaller dem for "fiksstjerner".

Vi skal i det følgende undersøke de 48 stjernebildene som er
forbundet med solens "gang". De gir alle hvert sitt vitnesbyrd om
Guds store gjerninger i frelseshistorien- fra Jesu første konune og
til hans gjenkomst.
De 48 stjemebildene er inntegnet på de forskjellige stjemekarter.

Det kan være små nyanser mellom dem, men stort sett så er de de
samme i de gamle kulturene. Det som bestenuner og avgrenser
stjemebildene, er de forskjellige stjemene som tilhører de bestemte
bildene. De kan enten danne ytterpunktene i s^emebildet, eller de
kan også befinne seg inne i stjemebildet.

Både de gamle og opprinnelige navnene på en del av stjemene
og stjemebildene viser oss at det er Gud som både har gitt dem
navn, og at frelseshistorien er nedskrevet på stjemehinunelen. De
gamle navnene er OVERBEVISENDE og GEDIGNE BEVISER
på Guds eksistens og planer. De forskjellige stjemetegnene er ES-
KATOLOGI PÅ LIK LINJE MED DET PROFETISKE ORDET.
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Vi vet fra Bibelen at det er Gud som både HAR SKAPT og
om NAVNENE TIL ALLE STJERNENE og STJERNEBILDENE,
men Satan har i stor utstrekning greid å ødelegge og korrumpere
himmelens budskap om frelseshistorien. GUDS ÅND HAR DE
KORERT HIMMELEN, "som HAR SKAPT Bjømen (Arcturus),
Orion og Syvstjernen (Pleiades) og Sydens stjernekammer."
(Job.9,9.)

"Ved hans Ånd har han dekorert himmelen. HANS HÅND HAR
SKAPT DEN LETTFARENDE DRAGE (stjernebildet Draco.)
(Job.26,13.)

"Kan du binde Syvstjernens (Pleiades) innflytelse eller løse
Orions bånd (lenker). Kan du bringe fram DYREKRETSENS
STJERNEBILDER (Mazzaroth) i rette tid, eller kan du lede Bjør
nen (Arcturus) med sine unger (det er stjerner)? Kjenner du him
melens lover? KAN DU FASTSETTE DENS HERREDØMME
OVER JORDEN?" (Job.38,31-33.)
"Han fastsetter stjernenes tall. HAN GIR DEM NAVN."

(Salm.14,4.)
"Deg hører dagen til, deg også natten. Du har skapt HIMMEL-

LYSENE og solen." (Salm.74,16.)
"Han fastsetter stjernenes tall, og han gir dem alle navn."

(Salm. 147,4.)
"For himmelens stjemer og de strålende stjernebilder skal ikke

la sitt lys skinne..." (Es. 13,10.)
"Løft deres øyne mot det høye og se: Hvem har skapt disse ting?

Han er den som fører deres hær (stjernene) ut i FASTSATT TALL,
som kaller dem alle ved navn. På grunn av hans veldige kraft og
hans mektige styrke, savnes ikke en." (Es.40,26.)
"Han som har SKAPT SYVSTJERNEN (Pleiades) og ORION

og omskifter dødsskygge til morgen og gjør dagen mørk som nat
ten. Han som kaller på havets vann og øser dem ut over jorden.
Herren er hans navn" (Amos 5,8.)

Både Moses og Jesus henviste til det som stjemebildet "Scorpio"
symboliserte. På samme måten som Ophiuchus, som er et bilde på
Jesus, trår på slangen og knuser den med sin høyre fot, har de som
tror på Messias, fått den samme makt til å overvinne Satan i sine
liv og i sin gjerning. "På løve og huggorm skal du trå. Du skal trå
ned unge løver og slanger." (Salm.91,13.)
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"Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et
lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å trede på slanger og SKORPIO
NER og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere."
(Luk. 10,18-19.) (Se kapitlet: Stjernebildet Scorpio (Skorpionen).

Dette er den ELDSTE og FØRSTE forkynnelse av Guds ord til
menneskene. Den ble til lenge før Gud gav oss det skrevne ordet.
Ja, den var nedlagt i selve skapelsen av himmelen. Når vi går langt
nok tilbake i historien, kunne menneskene lese Guds planer og
frelseshistorien ut fra de forskjellige stjernebildene og himmelens
stjerner.

Dette har ikke noe med hverken gammel eller moderne hedensk
astrologi og filosofi å gjøre, men det går tilbake til Guds opprinne
lige budskap og evangelium i stjernehimmelen. Vi må skille mel
lom gal og satanisk astrologi p.d.e.s. og Gud-villet astronomi p.d.a.s.
Da Gud skapte solen, månen, planetene og stjernene på him

melhvelvingen, sa han at de skulle være til TEGN og til KRONO-
LOGISKE TIDER og til DAGER og tU ÅR. "Og Gud sa: Det bli
lys (solen, månen, planetene og stjernene, ordet "lys" står i flertall)
på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være
til tegn og til (fastsatte) tider og dager og år." (1.Mos. 1,14.)

Det ordet som er oversatt med "TEGN" er på hebraisk "othoth".
Det kommer av ordet "oth", som betyr "Å KOMME". Det betyr at
disse tegnene skulle fortelle menneskene om KOMMENDE'BE
GIVENHETER.

Når det gjelder det ordet, som vi har oversatt med "tider", så
betyr det både "TIDSPUNKTER", "BESTEMTE TIDER" eller
"UTPEKTE TIDER". Det kommer av et hebraisk verb som betyr
"Å UTPEKE", "Å UTVELGE" ELLER "Å BESTEMME". Det
tilsvarer det greske ordet "kairos".

Dette betyr at i disse "tidene" skal det skje begivenheter som er
BESTEMT PÅ FORHÅND.

Det ordet som vi har oversatt med "tider", forekommer bare 3
ganger til i 1. Mosebok, og det er i forbindelse med "den lovede
ætt" eller "sæd". "Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som
Sara skal føde deg på DENNE TID neste år." (I.Mos. 17,21.)

"Skulle noen ting være umulig for Herren? På DENNE TID neste
år vil jeg konune til deg igjen, og da skal Sara ha en sønn."
(l.Mos.18,14.)
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"Sara ble fruktsommelig og fødte Abraham en sønn i hans al
derdom på den FASTSATTE TID, som Gud hadde talt til ham om."
(l.Mos.21,2.)

Når det står i 1. Mosebok 1,14 at lysene på himmellhvelvingen
skulle være til "TEGN" på begivenheter som skulle skje, så må vi
være oppmerksomme på det forholdet at de i seg selv ikke er opp
fyllelsen av disse hendelsene. De er tegn som skal peke framover
mot bestemte frelseshistoriske begivenheter.

Filon som var født ca. 20 før Messias, var en hellenistisk, jøde
som bodde i Aleksandria, skrev følgende om Abrahams forhold til
astronomien: "Tarah, far til Abraham, som levde mer enn 100 år
sammen med Noah, hadde studert mye astronomi og lærte den til
Abraham."

Baleus skrev: "Fra Adam kom all god kunst og menneskelig vis
dom. Han var den første som oppdaget himmellegemenes bevegel-
ser...

Moreri sa følgende om Adam: "Adam hadde en perfekt kunn
skap om vitenskapen, og særlig det som angikk stjernene. Dette
lærte han sine barn."

Den jødiske historikeren Flavius Josephus, som levde i det før
ste hundreåret etter Kristus, skrev at Gud gav denne SPESIELLE
ÅPENBARINGEN av himmelens budskap TIL SET, som var sønn
til Adam. Han skrev at Set utviklet "DEN SPESIELLE VITEN
SKAP, SOM ANGÅR HIMMELLEGEMENE OG DERES OR
DEN."

Han skrev videre at Adam, Set og Enok laget to søyler, hvor de
skrev inn alle forutsigelsene om stjernene, som de hadde fått, slik
at den kommende syndflod ikke skulle kunne ødelegge denne viten.
Budskapet om stjernene ville kunne leve videre i det som stod inn
skrevet på søylene, selv om verden skulle gå under i vannflommen.

Han skrev også at "Gud gav generasjonene før syndfloden et
langt liv, slik at de kunne utarbeide disse tingene, som de hadde
oppdaget i astronomien."

Jødene kalte Enok for "Den store Skriftlærde", og mente at han
skrev bøker om hellig visdom, og særlig om astronomi.

Origenes skrev også at det var slått fast i Enoks bok, at på patri
arken Enoks tid, var stjemekonstellasjonene allerede oppdelt og
hadde fått navn.
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Hva som gjelder Enok, så vet vi at han både var en profet, og at
han profeterte at Herren (Messias) skulle komme med sine mange
tusen hellige engler, for å holde dom over de ugudelige. (Jud. 14-
15.)

I utganspunktet kunne han ha to kilder for sin profetiske kunn
skap og viten, og det er:

a) Han kunne få den DIREKTE FRA GUD ved åpenbaring.
b) Han kunne få den gjennom den kunnskapen som han hadde

om stjernebildene. Den ene kilden behøver ikke å utelukke
den andre. "Disse var det også Enok, den syvende fra Adam,
profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine
mange tusen engler, for å holde dom over alle og refse alle
de ugudelige for alle de ugudelige gjeminger som de gjorde,
dg for alle de hårde ord som de talte mot ham, de ugude
lige syndere." (Jud.v. 14-15.)

Ellers så vet vi fra en rekke Skrift-ord at de forskjellige frelses-
annhetene VAR KJENT FRA DE ELDSTE TIDER AV. Det er na

turlig å tro at en av kildene til dette, var den kunnskap som de
første menneskene hadde om stjernene og stjemebildene, og som
de formidlet videre til nye generasjoner. "Og han oppreiste oss et
mELSENS HORN i sin tjener Davids hus, således som han talte
ved sine hellige profeters munn FRA TIDSALDEREN AV (den
første tidsalderen)." (Luk. 1,70.)

"Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli
utslettet, så husvalelsens tider (riket for Israel) kan komme fra Her
rens åsyn, 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 TIDS
ALDEREN AV." (Ap.gj.3,19-21.)

"Etter at Gud FORDUM (for lenge siden) (gr.palai) hadde talt
MANGE GANGER og PÅ MANGE MÅTER (det kan også over
settes med: "stykke for stykke") til fedrene ved profetene, så har
han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen," (Hebr. 1,1.)
"Om denne frelse (deltagelse i 1000 års-riket) var det profetene

gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle
få." (l.Pet.1,10.)
"men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han
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skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet,
således som han forkynte for sine tjenere profetene." (Åp. 10,7.)

Når vi går til den verdslige historie, viser det seg at både navnet
på stjernene og de 12 stjernetegnene er de samme i de gamle kultu
rene. De kinesiske, kaldeiske, etiopiske og egyptiske Zodiakene går
tilbake til mer enn 2000 år før Kristus.

Det viser seg videre at de Zodiakene, som vi har i de gamle
templene i Denderah og Esneh i Egypt, er kopier av enda eldre
Zodiaker. Disse går tilbake til 4000 før Kristus.

Stjernehimmelen har dermed 2 BUDSKAP:

1.) Det er det GENERELLE BUDSKAPET om Gud som ska
peren. Når vi ser de mange tusen stjernene på himmelen, så vet vi
at Gud har skapt dem og himmelhvelvingen, "som byder solen så
den ikke går opp, og som setter segl for stjernene, som alene
utspenner himmelen og skrider fram over havets høyder, som har
skapt Bjørnen, Orion og Syvstjernen (forskjellige stjernetegn) og
Sydens stjemekammere." (Job.9,7-9.)

"Når jeg ser din hinunel, dine fingrers gjerning, månen og stjer
nene, som du har skapt." (Salm.8,4.)

2.) Det er det SPESIELLE FRELSESBUDSKAPET, som vi
har i STJERNENE og I STJERNEBILDENE. Dette budskapet
omhandler tiden FRA JESU FØRSTE KOMME og TIL JESU
GJENKOMST. Hele denne tidsperioden på ca. 2000 år, og mange
av de begivenhetene som skal skje i denne perioden, er nedskrevet
på stjernehimmelen.

Spørsmål og oppagver.

1.) Hvilke 4 typer forkynnelse har vi?
2.) Hva er solens Zodiak?
3.) Hvor mange stjernebilder har den?
4.) Hvor mange bilder hører med til hvert enkelt stjernebilde?
5.) Hvor mange stjernebilder blir dette tilsammen?
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6.) Hvordan er solens Zodiak og de andre stjernebilder inntegnet
på stjernekartet?

7.) Hva er det som avgrenser de forskjellige stjernebildene?
8.) Hva er det som særlig beviser at det er Gud som har gitt

stjernene navn, og at frelseshistorien er nedtegnet i stjerne
bildene?

9.) Hva skrev Filon om Abraham?
10.) Hva skrev Baleus og Moreri om Adam?
11.) Hva skrev den jødiske historikeren Flavius Josephus om det

budskapet som Gud hadde lagt ned i stjernebildene?
12.) Hva skalte jødene Enok?
13.) Hva sa Origenes om Enoks bok?
14.) Hvilke to kilder kunne Enok, den syvende fra Adam ha,

når han uttalte seg om Jesu gjenkomst?
15.) Når fikk menneskene opplysninger om de store frelses-

historiske begivenhetene?
16.) Hvor gamle er de forskjellige Zodiakene?
17.) Hvilke to forskjellige budskaper har stjernehimmelen?
18.) Hva betyr det hebraiske ordet som vi har oversatt med "tegn"

i I.Mosebok 1,14?

19.) Hva betyr det ordet som vi har oversatt med "tider"?
20.) Hvilke 2 budskap har stjernehimmelen?
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SALME 19.

Store og viktige deler av det profetiske ordet var dermed ned
skrevet i stjernene og i stjernebildene LENGE FØR det ble festet
på papiret av de som skrev Bibelen. "HIMLENE FORTELLER
GUDS ÆRE (Messias), og HVELVINGEN FORKYNNER HANS
HENDERS GJERNING. Den ene dag lar sin tale utstrømme til
den annen (om frelseshistorien), og den ene natt forkynner den an
nen sin kunnskap. Der er ei tale, der er ei ord, ei høres deres røst.
Over all jorden utgår deres målesnor (område), og til jorderikets
ende deres ord (det er stum tale). I dem (i stjernehimmelen) har
han satt et telt (hus, bolig) for solen. Og den (solen) er som en
brudgom som går ut fra sitt brudekammer. Den gleder seg som en
helt til å løpe sin bane (for å fortelle om frelseshistorien). Fra him
melens ende er dens utgang, og dens omløp inntil dens ende, og
intet er skjult for dens hete." (Salm.19,1-7.)

Vi skal kommentere følgende forhold ved Salme 19,1-7:
a) Når det gjelder verbet "Å FORTELLE", så betyr det to ting

på hebraisk. Det betyr både "Å TELLE" og "Å FOR
TELLE".

b) Når det gjelder begrepet "Guds ære", så er det Jesus som
først og fremst er Guds ære. "og hver tunge bekjenne at
Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders ære." (Fil.2,11.)

"og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin
Fader, ham (Jesus) tilhærer æren og styrken i tidsaldrenes tidsaldere.
Amen." (Åp. 1,6.)

c) Når det gjelder verbet "Å FORKYNNE", så betyr det "Å
SETTE FRAM" og "Å VISE".

d) Når det gjelder "STJERNEHIMMELENS TALE", så er den
IKKE HØRBAR eller ARTIKULERT, men den har likevel
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et budskap. Det er tale PÅ EN ANNEN MÅTE og AV EN
ANNEN KVALITET.

e) Himmelhvelvingen har IKKE UTTALTE ORD, men til tross
for det GÅR BUDSKAPET UT TIL HELE VERDEN. Alle
innbyggeme på jorden kunne i sin tid forstå himmelhvel
vingens tale. Det er et UNIVERSALT BUDSKAP.

f) Når det gjelder uttrykket "LAR SIN TALE", så betyr det
"Å FORTELLE" eller "Å PROFETERE".

g) Når det gjelder ordet "MÅLESNOR", så betyr det "DEN
ARV SOM ER OPPMÅLT". ARVEN ER GUDS FREL
SESLØFTER. Denne arven gjelder "HELE JORDEN".

h) SOLEN ER ET BILDE PÅ MESSIAS. Når den går forbi
de forskjellige stjernene og stjernebildene på himmelen, så
er det både en garanti for at Guds ord skal gå i oppfyllelse,
og det er også en garanti for Guds omsorg.

Jesus er ennå ikke åpenbart for verden som RETTFERDIG
HETENS SOL, for verden har ennå ikke forstått ham og tatt imot
ham som verdens frelser. Det skal først skje i 1000 års-riket. "Men
for dere som frykter mitt navn, skal RETFERDIGHETENS SOL
gå opp med lægedom under sine vinger, og dere skal gå ut og hoppe
som gjøkalver." (Mal.4,2.)

"for vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot SOLOPP
GANG FRA DET HØYE gjeste oss." (Luk. 1,78.)

Moralsk sett befinner verden seg ennå mellom I.Mos. 1,3 og
1.Mos. 1,16. Det første Gud skapte, var lyset, som også er et bilde
på Messias (I.Mos. 1,3), men solen (som er et bilde på Jesus som
kongen i 1000 års-riket) ble skapt på et senere tidspunkt
(1 .Mos. 1,16). Den er ennå ikke blitt synlig for verden.

Himlene forkynner ikke bare "Guds ære", men de forkynner også
hans RETTFERDIGHET. "Himlene kunngjør hans rettferdighet,
og alle folkene ser hans ære (Jesus)." (Salm.97,6.)

Når det står at Guds ord er renset 7 ganger, og at det står fast i
himmelen for alltid (Salm.12,7 og 119,89), så betyr også dette to
ting, og det er:

a) Det står fast I DEN TREDJE HIMMEL, som er Guds bolig.
b) Det står fast I STJERNEHIMMELEN.
Hva som gjelder selve ordet "himmel", så betyr det 4 ting:
a) Det er den tredje himmel, som er Guds bolig. (2.Kor. 12,2.)
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b) Det er stjernehimmelen, som er det samme som himmel
hvelvingen. (Mat.24,29.)

c) Det er atmosfæren eller lufthimmelen. (Luk.4,25.)
d) Det er himmelen i betydningen av været. (Mat. 16,2-3.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er innholdet i Salme 19,1-7?
2.) Hvilke 8 kommentarer har vi gitt når det gjelder Salme 19,

1-7?

3.) Hvem er solen et bilde på?
4.) Hvor i I.Mosebok befinner verden seg med henblikk på

det moralske nivået som verden ennå har?
5.) Hvilke 4 betydninger har ordet "himmel" i Bibelen?
6.) Hva var hensikten med at Gud skapet solen, månen og

stjernene i følge 1.Mosebok 1,14?
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HEDNINGENES FORHOLD TIL GUD.

Når det står i Rom.10,18 at *'DERES RØST gikk ut til ALL
JORDEN, så er dette en henvisning til solens, månens, stjemenes,
planetenes og himmelhvelvingens budskap, som er gått ut til hele
verden. Dette utsagnet angår ikke profetenes og apostlenes budskap,
for det hadde ikke nådd ut til hele verden. Det er heller ikke nådd
ut i dag. **men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo til visse: DERES
RØST gikk ut til all jorden, og deres ORD (BUDSKAP) til
jorderikets ende." (Rom. 10,18.)

I forbindelse med dette Skrift-ordet, skal vi kommentere føl
gende forhold:

a) Det ordet som vi har oversatt med "RØST", er på gresk
"ho ftongos", og det betyr "LYD" ELLER "LÅT*.

b) Det ordet som vi har oversatt med "ORD", er på gresk "ta
remata", og det betyr "BUDSKAP".

c) Det ordet som vi har oversatt med "JORDERIKETS", er
på gresk *TES OIKUMENES", og det betyr "DEN JORD
SOM ER BEBODD".

Bibelen sier på flere steder at hedningene kjente (kjenner) til
både Guds evigvarende kraft, hans guddommelighet og hans
usynlighet, for dette er blitt gjort kjent både gjennom hans skaper
verk, gjennom hans budskap på stjernehimmelen og gjennom hans
ordning med de forskjellige tidsaldrene. "For Guds vrede åpenba
res fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos men
nesker som HOLDER SANNHETEN NEDE I URETTFERDIG

HET, for det en kan vite om Gud, ligger ÅPENT for dem, for Gud
har ÅPENBART dem det, for hans USYNLIGE VESEN (egen
skaper) (adjektivet står i flertall), både hans EVIGVARENDE
(gr.aidios) KRAFT og hans GUDDOMMELIGHET, er synlig FRA
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VERDENS SKAPELSE AV, idet det kjennes av hans gjerninger,
foråt de skal være uten unnskyldning, fordi de, enda de kjente Gud
(de fleste kjente ikke Gud personlig, men de kjente til Guds gjer
ninger), dog ikke æret eller takket ham som Gud, men ble dårlige i
sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formørket." (Rom.l,
18-21.)
"Men tro er full visshet om det som en håper, overbevisning om

ting som ikke sees. For på grunn av den fikk de gamle (de troende
i gammel-testamentlig tid) godt vimesbyrd (av Gud). Ved tro
skjønner vi at tidsalderen er konunet i stand ved Guds ord, så det
som sees (tidsalderen), ikke ble til av det synlige (Guds kraft)."
(Hebr.11,1-3.)

Gud har gitt menneskene MANGE VITNESBYRD om sin
eksistens opp igjennom historien, men på grunn av at de fleste
menneskene ikke har villet ta imot Gud eller Jesus som sin frelser,
så er disse vitnesbyrdene enten kommet bort eller de er blitt
kormmpert og forandret, slik at de ikke lenger blir godtatt som
beviser på Guds eksistens.

Dessuten er det også en stor forskjell på det å kjenne Gud
personlig, og det å tro at han eksisterer. Det første gir del i frelsen,
mens det andre forsterker donunen over mennesket, for når et
menneske vet at Gud er til, da skulle det være naturlig å søke ham.

Menneskene har og har hatt følgende Guds-beviser opp igjennom
historien:

a) Skapelsen av verden, mennesker, dyr, fisker og planter.
b) Opprettholdelsen av dette.
c) Jordens inndeling i tidsaldrene.
d) Menneskenes tanker.
e) Menneskenes samvittighet.
f) Guds lov, som er innsl^vet i menneskenes hjerter.
g) Israel, som er Guds folk på en spesiell måte.
h) De forskjellige pakter som Gud har opprettet, enten med

hedningene eller med Israel.
i) Guds mange inngrep i historien, f.eks. opprettelsen av staten

Israel den 14. mai 1948.

j) Guds frelsesbudskap, slik som det er nedtegnet på
stjernehimmelen.

k) Guds frelsesbudskap, slik som det nedtegnet i Bibelen.
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1) Den personlige kontakt som hvert enkelt menneske kan få
med Gud. Når denne kontakten er kommet i stand, har
mennesket fått del i frelsen.

m) Det forholdet at det profetiske ordet går i oppfyllelse.
n) Tallsymbolikken og det matematiske mønsteret i Bibelen.

(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Bibelens
tallsymbolikk og matematiske mønster.)

o) De mange skjulte budskap i Bibelen. (Se kapitlet:
Hemmelige budskap om den kristne menighets bortrykkelse
i Tanach.)

Gud har gitt menneskene mange vitnesbyrd om sin eksistens
opp igjennom frelseshistorien "og ropte: Dere menn! hva er det
dere gjør? Også vi er mennesker under sanune vilkår som dere, og
vi forkynner dere evangeliet at dere skal vende dere bort fra disse
falske guder til den LEVENDE GUD. Han som gjorde himmelen
og jorden og alt som er i dem. Han som i de fremfarne generasjo
ner lot alle hedningefolkene vandre sine egne veier, enda han IKKE
LOT SEG UTEN VITNESBYRD, i det han gjorde godt, gav oss
regn og fruktbare tider fra himmelen, og mettet våre hjerter med
føde og glede." (Ap.gj.14,15-17.)

På grunn av at menneskene har forkastet Gud som skaper, frel
ser og opprettholder, er GUD BLITT FJERN for de fleste mennes
ker. Dette kommer bl.a. til uttrykk ved Paulus besøk i Athen. Da
han gikk omkring i byen og så den religiøse aktiviteten og de reli
giøse uttrykk, som det var i byen, var hans reaksjon todelt:

a) Han ble for det første HARM I SIN ÅND da han såg de
mange avgudsbilder. "Mens nå Paulus ventet på dem i Aten,
harmedes hans ånd i ham, da han så at byen var full av
avgudsbilder." (Ap.gj. 17,16.)

b) Han ble for det andre GLAD da han så et alter for en ukjent
Gud. Han identifiserte og anerkjente denne guden som
JHVH, som er Israels Gud. Israels Gud ble tilbedt i Aten
uten at menneskene kjente hans virkelige navn eller identitet.
De kjente ikke Gud, slik som de burde kjenne ham. De ante
at han var til. Det var blitt avstand mellom den eneste sanne
Gud og menneskene.

Paulus pekte på jødenes Gud som den ukjente Gud som de tilbad.
"For da jeg gikk omkring og så på deres helligdonuner, fant jeg
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også et alter som det det var satt den innskrift på: For en ukjent
Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne det, dette forkynner
jeg dere." (Ap.gj. 17,23.)

Gud sa til jødefolket at det var deres synder som hadde skjult
Gud for folket. "Men deres misgjerninger har gjort skillsmisse
mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn
for dere, så han ikke hører." (Es.59,2.)

Når Jesus en gang skal dømme menneskene ved de forskjellige
domsaktene, så skal han dømme dem ut ifra sin PERFEKTE VI
TEN og KUNNSKAP. Han kjenner hvert enkelt menneske som har
levd, og han skal trekke fram det som er skjult hos menneskene i
dommen. Det som er skjult er bl.a. de forskjellige Guds-beviser,
som hvert enkelt menneske har hatt. Dette gjelder også den kunn
skapen om Gud og det frelsesverket som er nedlagt i stjernehim
melen.

Det vil først og fremst være de menneskene som levde i gam
mel tid, som vil bli bedømt på det grunnlaget. "For når hednin
gene, som ikke har loven, gjør det av naturen som loven byder, da
er disse, som dog ikke har loven, seg selv en lov. De viser at lovens
gjerning er skrevet i deres hjerter, i det også deres samvittighet gir
sitt vitnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også for
svarer dem på den dag da Gud skal dømme DET SKJULTE hos
menneskene, slik som jeg har forkynt det i mitt evangelium ved
Jesus Kristus." (Rom.2,14-16.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva betyr det, når det står i Romerbrevet 10,18, at "deres
røst gikk ut til all verden"?

2.) Hva betyr det greske ordet som vi har oversatt med "røst"?
3.) Hvilke 15 forskjellige Guds-beviser har menneskene hatt

opp igjennom historien?
4.) Hva skjer med mennesket når det det forkaster de

forskjellige vitnesbyrd om Guds eksistens?
5.) Hva skjedde med Paulus da han kom til Athen?
6.) Hvorfor kan Gud dømme menneskene?
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FORHOLDET MELLOM ASTRONOMI
OG ASTROLOGI.

Det er Gud som både har skapt og lagt navn på stjernene og
stjernebildene. Både s^emenes og stjernebildenes opprinnelige navn
og betydning er i stor grad blitt forandret opp igjennom menneskets
historie av hedensk astrologi (stjemetydning) og filosofi, men til
tross for det kan vi likevel fortsatt lese frelseshistorien ut av
stjemehimmelen-når vi har kjennskap til disse tingene.

Når vi i tillegg til dette har Bibelen og kjenner dets innhold, kan
vi gjenskape og restaurere Guds opprinnelige budskap på dette
området.

Når det gjelder de navnene som vi i dag har på stjernene og
stjernebildene, så går mange av dem tilbake til latinsk opprinnelse,
men en god del av dem har også greske, arabiske, egyptiske,
kinesiske og kaldeiske navn.

Vi må videre skjelne mellom "astronomi", som er læren om
stjernene og himmellegemene, og "astrologi", som er læren om
stjernenes og himmellegemenes betydning for det enkelte menneskes
skjebne og livsløp.

Ordet "astronomi" består av ordene "astron", som betyr
"stjerne", og "nomos", som betyr "lov". Det vil si læren om eller
studiet av stjernehimmelen.

Ordet "astrologi" kommer av ordene "astron", som betyr
"stjerne", og "logos", som betyr "lære". Det vi si kunsten å forutsi
jordiske begivenheter og menneskenes skjebne ut ifra stjernenes
stilling på himmelen.

Astronomien er en sunn vitenskap, mens astrologien er en usann
og korrumpert religion og vitenskap, som er inspirert av denne
tidsalderens fyrste, som er Satan. Denne skal Gud dømme.
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Allerede Moses advarte jødene at de ikke måtte begynne å tilbede
solen, månen, de andre planetene og stjernene, "og at du ikke, nar
du løfter dine øyne opp mot himmelen og ser SOLEN, MÅNEN
og STJERNENE, HELE HIMMELENS HÆR, lar deg føre vill, så
DU TILBER og DYRKER DEM, de som Herren din Gud har tildelt
alle folkene under himmelen." (5.Mos.4,19.)
De av jødene som gjorde det, skulle bli steinet, "da skal du føre

den mann eller den kvinne som har gjort denne onde gjeming, ut
til byens port, og enten det er en mann eller kvinne, skal du STEINE
DEM, så de DØR." (5.Mos.l7,5.)

På samme måten som hedningefolkene begynte etter hvert store
deler av jødene å tilbe solen, månen, de andre planetene og stjemene,
som representerte de forskjellige gudene, "og at du ikke, når du
løfter øynene opp mot himmelen og ser solen, månen og stjemene,
hele himmelens hær, lar deg føre vill, så du tilber dem og dyrker
dem, de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under hele
himmelen." (5.Mos.4,19.)
"Han avsatte de prester som Judas konger hadde innsatt, og som

brente røkelse på haugene i Judas byer og mndt omkring Jerusa
lem, og dem som brente røkelse for Baal (Nimrod), for SOLEN
(bilde på Nimrod) og MÅNEN (bilde på Semiramis) og
DYREKRETSENS STJERNEBILDER og HELE HIMMELENS
HÆR (STJERNENE)." (2.Kong.23,5.)
"Du har trettet deg ut med dine mange råd. La dem stå fram og

frelse deg, de som har inndelt himmelen, stjeraekikkeme, de som
hver måned kunngjør de ting som skal komme over deg."
(Es.47,13.)

Under jødenes 40-årige vandring i ørkenen fikk Herren ikke noe
slakt- eller matoffer fra den samlede jødiske forsamlingen- og det
til tross for de mange undergjerninger som Herren gjorde der. "Bar
dere fram for meg noe slaktoffer eller matoffer i ørkenen i de 40
år, Israels hus? Nei, dere bar deres konges (Molok) telt og deres
bilders fotstykke, DERES GUDS STJERNE, som dere hadde gjort
der." (Amos.5,25-26.)
"Men Gud vente seg bort, og overgav dem til å dyrke

HIMMELENS HÆR, som skrevet er i profetenes bok: Isarel hus!
gav dere meg vel slaktoffer og andre offer i 40 år i ørkenen? Nei,
dere bar med dere Moloks telt og guden Remfans stjerne, de bilder
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som dere gjorde, for å tilbe dem, og jeg vil flytte dere bort hinsides
Babylon." (Ap.gj.7,42-43.)

Det var ikke bare i Mellom-Østen at folk drev med astrologi og
stjemetydning. Det forekom over hele verden, men særlig utbredt
var dette i Babylon. Når det står i vår Bibel at babylonerne ville
bygge en by og et tårn, som skulle nå opp til himmelen (I.Mos.
11,4.), så er meningen med dette at de ville bygge et tårn hvis topp
skulle være illustrert med bilder av stjemene og stjemebildene. Dette
var også tilfelle med de gamle templene i Egypt.

Dette tårnet med disse bildene var uttrykk for to ting:
a) For det første ønsket de å bringe ned på jorden og kontrollere

Guds budskap, som var nedskrevet i stjemene.
b) For det andre ønsket de å legge en annen betydning i dette

enn den opprinnelige betydningen.
Når de tre vise mennene (gr.magoi) kom til Israel i forbindelse

med Jesu fødsel, sa de at de hadde sett HANS STJERNE (det
stjemebildet og den stjemen som fortalte om hans fødsel) i Østen.
De fortalte også at stjemen hadde ledet dem til Israel. (Mat.2,1-2.)

Dette må vi forstå helt konkret. Det var en VIRKELIG

STJERNE, som ledet dem til Israel ved at den avgav sitt lys i den
retningen som de skulle reise.

Vi må huske på at astronomene og astrologene i Babylon ikke
bare hadde kjennskap til astronomi og astrologi, men de hadde også
kunnskap om Bibelens profetier om at Messias skulle fødes i Israel.
I tillegg til dette kunne de regne ut tidspunktet for Messias fødsel
ut ifra Daniel 9,24-27. (Se mine bøker: Israel og den kristne
menighet. Kapittel: De 70 åmker for Israel og Jemsalem. og Jesu
Gjenkomst. Bind 4. Kapittlene: Tidspunktet for Jesu første komme
og De 6 løftene i Daniel 9,24-27.)
De bibelske profetier hadde babyloneme lært av de jødene som

måtte dra i landflyktighet til Assyria og Babylon. Daniel som kom
til Babylon 607 før Messias, ble gjort til den øverste sjef i landskapet
Babel og leder for vismennene i hele Babylon. (Dan.2,48.)

Den modeme astrologien har oppdelt Zodiaken på følgende måte:
a) ARIES, som er det samme som "BUKKEN" eUer "LAM

MET". Den kalles for "VÆREN".

b) TAURUS, som er det sanune som "OKSEN" eller "TYR
EN".
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c) GEMINI, som er det samme som "TVILLINGENE".
d) C ANSER, som er det samme som "KRABBEN". Den kalles

for "KREBSEN".

e) LEO, som er det samme som "LØVEN".
f) VIRGO, som er det samme som "JOMFRUEN".
g) LIBRA, som er det samme som "VEKTEN".
h) SCORPIO, som er det samme som "SKORPIONEN".
i) SAGITTARIUS, som er det samme som "BUESKYT

TEREN". Den kalles for "skytten".
j) CAPROCORNUS, som er det samme som "SJØGEITA".

Den kalles for "STEINBUKKEN".

k) AQUARIUS, som er det samme som "VANNMANNEN".
1) PISCES, som er det samme som "FISKENE".
Denne oppdelingen er ikke den opprinnelige og den riktige. Den

er derfor il^e korrekt. Vi må forandre på rekkefølgen i stjerne
bildene når vi skal få fram den riktige kronologien i Guds frelses
plan og i frelseshistorien innenfor rammen av Jesu første og andre
komme. Vi må BEGYNNE MED VIRGO, og ikke med Aries, og
vi må AVSLUTTE MED LEO, som er Løven av Juda (Messias),
som kommer tilbake for å dømme verden. "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 sammen med
oss)." (Es.7,14.)
"Og en av de eldste sier" til meg: Gråt ikke! se, løven av Juda,

Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 segl på
den." (Åp.5,5.)

I de eldste Zodiakene begynte man også med stjernebildet Virgo.
Dette var f.eks tilfelle med Zodiaken i Esneh i Egypt.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Fra hvilke språk kommer navnene på de forskjellige
stjernebildene og stjernene?

2.) Hva er astronomi, og hva ligger til grunn for ordet?
3.) Hva er astrologi, og hva ligger til grunn for ordet?
4.) Hvor var det menneskene særlig drev med både astronomi

og astrologi i gammel tid?
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5.) Hva er forskjellen på astronomi og astrolgi sett ut ifra Guds-
åpenbaringen?

6.) Hva betydde det at babylonerne ønsket å bygge en by og et
tårn, som skulle nå opp til himmelen (I.Mos. 11,4)?

7.) Hvordan skal vi forstå Betlehem-stjema?
8.) Hvordan har den moderne og hedenske astrologien satt opp

Zodiaken?

9.) Hva heter de 12 stjernebildene, og hva er de oversatt med
på norsk?

10.) Hvilket stjemebilde må vi begynne med når vi skal beskrive
frelseshistorien?

11.) Hvilket må vi avslutte med?
12.) Med hvilket stjemebilde begynte de eldste Zodikaene?
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STJERNEBILDENE OG DEN FRIE

NÅDENS TIDSPERIODE.

Et annet forhold som vi også må være oppmerksom på, er at
stjernebildene ikke gir oss opplysninger om de ny-testamentlige
hemmelighetene og den frie nådens tidsperiode. Disse hemmelig
hetene var skjult "i" og "hos" Gud fra verdens begynnelse av
(Ef.3,9.), og de ble ikke åpenbart før enn at Paulus og de andre ny
testamentlige apostlene og profetene fikk åpenbaring om disse
(Ef.3,5.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. om de 11 ny-testa-
mentlige hemmeligheter.)
De 48 stjemebildene gir oss derfor ingen spesielle eller inngående

opplysninger om den frie nådens tidsperiode, som ligger mellom
Perioden for rikets nærhet og 1000 års-rikets periode, men den
generelle delen av budskapet om Jesu forsoning og frelse gjelder
også de troende i den frie nådens tidsperiode.

Det budskapet som blir gitt i stjernehimmelen gjelder først og
fremst jøder og hedninger, og beskriver viktige frelseshistoriske
sannheter fra Jesu første komme og til hans gjenkomst.

Denne frelseshistorien er forøvrig nedtegnet på en annen og
fyldigere måte i Tanach, hvor den er nedtegnet som profeti, i de 4
evangeliene, i første del av Apostlenes Gjerninger (til 10,35.), i
Jakobs brev og i Johannes Åpenbaring med unntak av kapitlene
1,2, 3 som angår den kristne menighet.

Guds opprinnelige frelsesbudskap, som er nedskrevet i stjernene,
skal nå i endetiden bli gjort kjent igjen. Satan må gi tilbake det
som han har stjålet, korrumpert og skjult for menneskene. Dette
gjelder PÅ ALLE OMRÅDER.

Endetiden betyr bl.a. at Satan skal bli AVKLEDD og AVDEK
KET. Det som han står for og hans gjerninger, skal bli åpenbart for

33 —



enhver. Han har i stor grad korrumpert og stjålet Guds ordninger.
Satan kan ikke skape noe selv. Han bare etterligner Gud, og han er
en løgner. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for sannheten
er ikke i ham. (Joh.8,44.)

Satan står ikke i sannheten. Når han taler, taler han løgn og
urettferdighet. Hans ønske er ikke å frelse menneskene, men å føre
med seg så mange som mulig i fortapelsen. Han ønsker at så mange
som mulig skal tilbringen evigheten sammen med ham og de onde
åndsmaktene i ildsjøen. Ildsjøen er ikke skapt for mennesker, men
for Satan. "Da skal han også si til dem ved sin venstre side: Gå
bort fra meg, dere forbannede, i den tidsalderlige ild (de skal ikke
få del i den kommende tidsalderen), som er beredt djevelen og hans
engler!" (Mat.25,41.)
Nå i endetiden skal vi få se HERRENS HERLIGHET så mye

sterkere enn i tidsperiodene før oss. Endetiden er den tiden da
menneskene på en spesiell måte står på valg mellom Satans
ordninger og planer og Guds ordninger og planer. "Fordi du har
tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri deg fra den
prøvelsens tid som skal komme over hele jorderike, for å prøve
dem som bor på jorden." (Åp.3,10.)
NÅR DE SISTE TING (ESKATOLOGIEN) GÅR INN,

KOMMER DE FØRSTE TING (PROTOLOGIEN) TILBAKE.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor gir ikke de 48 stjernebildene oss spesielle
opplysninger om den kristne menighets tidsperiode og de
ny-testamentlige hemmelighetene?

2.) Hvilket tidsrom i frelseshistorien blir beskrevet i
stjernebildene?

3.) Hvorfor skal Guds kunnskap om stjernebildene fram igjen
nå i endetiden?

4.) Hva skal skje med Satan i endens tid?
5.) Hva vil skje med Herrens herlighet nå i endetiden?
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EN KORT OVERSIKT OVER

FRELSESHISTORIEN SUK SOM DEN

ER FRAMSTILT I STJERNEBILDENE.

Før vi går nærmere inn på å beskrive og analysere de 48
stjernebildene, skal vi først gi en kort framstilling av dem med
henblikk på Jesu gjerning. Vi kan dele den inn i 3 deler, som hver
består av 4 hovedbilder og 12 sidebilder, og det er:

1.) Den første delen beskriver FORSKJELLIGE SIDER VED
JESU FORSONING, og den inneholder stjernebildene Virgo, Libra,
Scorpio og Sagittarius.

a) Virgo med sidebildene Coma, Centaurus og Boøtes forteller
oss først og fremst om Jesus som kvinnens LOVEDE ÆTT
eller SÆD.

b) Libra med sidebildene Crux, Lupus og Corona forteller oss
først og fremst om JESU FORSONINGS VERK.

c) Scorpio med sidebildene Serpens, Ophiucus og Hercules
forteller oss først og fremst om JESU KAMP MED SATAN.

d) Sagittarius med sidebildene Lyra, Ara og Draco forteller
oss først og fremst om JESU SEIER OG TRIUMF.

2.) Den andre delen beskriver forskjellige sider angående
RESULTATET og FØLGENE AV JESU LIDELSER og SEIER,
og den inneholder stjernebildene Capricornus, Aquarius, Pisces og
Aries.

a) Capriocomus med sidebildene Sagitta, Aquila og Delphinus
forteller oss først og fremst om DE VELSIGNELSENE
SOM ER OPPNÅDD VED JESU FORSONING.
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b) Aquarius med sidebildene Piscis Australis, Pegasus og
Cygnus forteller oss først og fremst om DE VELSIGNEL
SENE SOM ER GARANTERT og SIKRET VED JESU
FORSONING.

c) Pisces med sidebildene Båndet som binder Cetus, Andro
meda og Cepheus forteller oss først og fremst om DE VEL-
SIGNELSENE SOM VENTER PÅ DE TROENDE.

d) Aries med sidebildene Cassopeia, Cetus og Perseus forteller
oss om DE FULLBRAKTE VELSIGNELSENE, SOM DE
TROENDE ALLEREDE HAR FÅTT DEL I.

3.) Den tredje delen beskriver FORSKJELLIGE SIDER VED
JESU GJENKOMST, og den inneholder stjernebildene Taurus,
Gemini, Canser og Leo.

a) Taurus med sidebildene Orion, Eridanus og Auriga forteller
oss først og fremst om Messias som DEN KOMMENDE
DOMMER.

b) Gemini med sidebildene Lepus, Canis Major og Canis Minor
fortelles oss først og fremst om MESSIAS STYRE SOM
FREDSFYRSTEN.

c) Canser med sidebildene Ursa Minor, Ursa Major og Argo
forteller oss først og fremst om JESU FORLØSTE
EIENDOMSFOLK.

d) Leo med sidebildene Hydra, Crater og Corvus forteller oss
først og fremst om JESU FULLBRAKTE TBUUMF og
DOMMEN OVER SATAN.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange stjernebilder inneholder Zodiaken?
2.) I hvor mange hoveddeler kan vi inndele den?
3.) Hva beskriver første del, og hvilke stjernebilder inngår i

den?

4.) Hva beskriver andre del, og hvilke stjernebilder inngår i
den?

5.) Hva beskriver tredje del, og hvilke stjernebilder inngår i
den?
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STJERNEBILDET VIRGO
(JOMFRUEN).

VIRGO er inntegnet på stjernekartet som en kvinne med en grein
eller en kvist i sin høyre hånd og noen modne kornstrå i sin venstre
hånd.

På hebraisk heter dette stjernebildet "Bethula", og det betyr
"JOMFRU".

På arabisk er dette stjernebildet oversatt med ordet "EN GREIN".
På latin heter dette stjernebildet Virgo, og det er en kombinasjon

av ordet "Virgin", som betyr "JOMFRU", og ordet "Virga", som
betyr "GREIN".

Et annet navn er på arabisk "Sunbul", som betyr "ET
KORNSTRÅ".

Dette stjernebildet består av 110 stjerner.
Den ene av stjernene heter på hebraisk "TSEMECH", som betyr

"GREINA" eller "KVISTEN". På arabisk heter den "Al Zimach",
som betyr det samme.
En annen av stjernene heter "Zavijaveh", som betyr "DEN

LYSENDE VAKRE".

En tredje stjeme heter "Al Murredin", som betyr "DEN SOM
SKAL KOMME NED" eller "DEN SOM SKAL HA HERRE

DØMME".
På kaldeisk heter denne stjerna "Vindemiatrix", som betyr

"SØNNEN" eller "KVISTEN SOM KOMMER".
Virgo er et bilde på jomfru Maria, og spiren, greina, kvisten og

kornstråene er et bilde på hennes sønn, Jesus fra Nasarat, som først
skal fødes av en jomfru og siden komme tilbake og styre verden.
"Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og KVINNEN, mellom din
sæd (Antikrist) og hennes sæd (Messias). Han skal knuse ditt hode,
me du skal knuse hans hæl." (l.Mos.3,15.)
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"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.7,14.)

"På den tid skal HERMNS SPIRE (Messias) være til pryd og
herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkonme
av Israel." (Es.4,2.)
"Han (Messias) skjøt opp som en KVIST for hans åsyn, som et

ROTSKUDD av tørr jord (Israel). Han hadde ingen skikkelse og
ingen herlighet, og vi så ham, og han hadde ikke et utseende så vi
kunne ha vår lyst i ham." (Es.53,2.)
"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.)
"Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud Herren

skal gi ham hans fars Davids trone, og han skal være KONGE
OVER JAKOBS HUS I TIDS ALRENE, og det skal ikke være ende
på hans kongedømme." (Luk. 1,32-33.)

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke HVETEKORNET
faller i jorden og dør, blir det bare det ene kom, men hvis det dør,
bærer det meget fmkt." (Joh. 12,24.)

1.) Det første stjernebildet, som vi har i Virgo, er COMA. Dette
stjemebildet er inntegnet på stjemekartet som en sittende kvinne,
som holder et barn opp foran seg.

Det gamle navnet på dette stjembildet var "Comah", som betyr
"DEN ØNSKEDE" eller "DEN ETTERLENGTEDE".

Abu Masher eller Albumazer som var en stor arabisk astronom,
og som levde for 1000 år siden, sa at i de gamle persiske, egyptiske
og kaldeiske Zodiakene var denne kvinnen inntegnet som en kvinne
som satt på en trone og gav mat til en liten gutt. Han hadde det
hebraiske navnet IHESU. Det er det samme som "Cristos" på gresk.
Det persiske ordet som ble brukt om kvinnen, viser at hun var en
"jonifm".

Det gamle egyptiske navnet på dette stjernebildet var "Shes-nu",
som betyr "DEN ETTERLENGTEDE SØNN".

Dette stjemebildet består av 43 stjemer, og det er sannsynlig å
tro at den såkalte "Betlehems-stjema" kan ha kommet til syne i
dette stjemebildet, for det var en gammel profeti, som var kjent i
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Østen, at en ny stjerne skulle komme til syne i dette stjemebildet,
når han som den skulle fortelle om, ble født.

Det var denne stjerna Bileam refererte til i sin profeti. Den peker
videre på Messias. Dette utsagnet har derfor en dobbelt profetisk
betydning. "Jeg ser ham, men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke
nær. En stjerne stiger opp av (over) Jakob. Et spir løfter seg fra
Israel. Han knuser Moabs tinninger og utrydder Sets bam." (4.Mos.
24,17.)
Da de 3 vismennene fra Østerland kom til Israel i forbindelse

med Jesu fødsel, sa de at de hadde sett "hans stjerne i Østen", og at
den hadde vist dem veien. Vi må se på dette som en konkret stjerne,
og ikke bare f.eks. som en engel, som viste dem veien.

Denne stjema kan godt være det sanune som uttrykket "Men-
neskesønnens tegn". Denne stjema kan godt komme tilbake i
forbindelse med Jesu gjenkomst. "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.)

Dette stjemebildet symboliserer jomfm Maria som holder sin
sønn, Jesus fra Nasaret opp foran seg. "For et BARN er oss født,
en SØNN er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han
skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, tidsalderlig Fader.
Fredsfyrste." (Es.9,6.)

"og hun skal føde en SØNN, og du skal kalle ham JESUS, for
han skal frelse sitt folk fra deres synder." (Mat. 1,21.)

Dette stjemebildet er også blitt koirumpert i oldtidens falske
religioner og filosofiske systemer. I Babylon var det dronning
Semiramis som overtok joi^m Marias plass, og den sønnen som
hun holdt opp foran seg, var Tammuz, som både ble betraktet som
en reinkamasjon av sin far Ninurod og Semiramis sønn.

Disse religiøse motivene spredte seg ut over hele verden. De
kom f.eks til uttrykk i Baal-og Astarte-dyrkelsen i Kanaan. De fleste
av kongene i Nord-riket og mange av kongene i Syd-riket innførte
denne religionen i Israel. Det var en vederstyggelse for Herren, og
de som etterfulgte de falske religionene, ble etterhvert dømt og
utryddet av Jhvh, som er Israels Gud.
Da den romersk-katolske kirken ønsket å utvide sitt herredømme

på 300-tallet, overtok den dette mor-bam motivet og overførte det
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på Maria og Jesus. Den religiøse konsekvensen av dette var at Maria
ble gjort lik med den babylonske gudemoren Semiramis og Nimrod
eller Tammuz ble gjort lik med Jesus. (Se mine bøker: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Den opprinnelige babylonismen og
Jesu Gjenkomst, og Jesu Gjenkomst. Bind 3. Kapitlene. Den Qerde
basunen. De to jødiske vitnene i Jerusalem og En beskrivelse av
skjøgekristendommen.)

2.) Det andre stjernebildet, som vi har i Virgo, er Centaurus.
Det er inntegnet på stjernekartet som et fabeldyr med overkroppen
til en mann og resten som en hest. Mannen holder et spyd i sin
høyre og et skjold i sin venstre hånd. Umiddelbart under har vi
stjernetegnet Crux, som betyr "KORSET".

Det hebraiske og det arabiske navnet på denne figuren er "Bezeh"
og "Al Beze", som betyr "DEN FORAKTEDE".

Dette stjernebildet består av 25 stjemer.
En av stjernene heter "Toliman", som betyr "FRA NÅ AV OG

HERETTER".

En annen av stjernene heter på hebraisk "Asmeath", som betyr
"OFFER FOR SYND".

Det greske navnet på denne stjerna er "Cherion", som betyr
"DEN SOM ER GJENNOMSTUNGET" eller "DEN SOM
GJENNOMSTINGER".

Dette stjernebildet er et bilde på Jesus, som ble foraktet av store
deler av jødefolket og verden for øvrig på grunn av sin forsoner-
gjeming. Han ble forkastet på grunn av sitt utseende. Store deler
av jødefolket trodde ikke at han var utsendt fra Gud, men at Gud
forkastet og dømte ham på korset, men korset er ikke nederlag.
Det er derimot SEIER-FULL SEIER. "Så skal herredømmet bli
stort og freden uten ende over Davids trone og over hans konge
rike. Det skal bli støttet og oppholdt FRA NÅ AV og I TIDSAL
DEREN. Herren, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette."
(Es.9,7.)
"FOARAKTET var han og forlatt av mennesker, en mann fiill

av piner og vel kjent med sykdom (sorg). Han var som en som folk
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet." (Es.53,3.)
"Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom
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(sorg). Når hans sjel sjel bar fram SKYLDOFFERET, skulle han
se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved
hans hånd." (Es.53,10.)
"Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg

utgyde nådens og bønnens And, 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.)

"For synder vi med vilje etter å ha lært sannheten å kjenne, da
er det ikke mere tilbake noe OFFER FOR SYND, men bare en
forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brann som skal fortære
de gjenstridige." (Hebr. 10,27-28.)

"Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som ER og som
VAR og som KOMMER, den Allmektige." (Åp. 1,8.)
På samme måten som kentauren er et fabeldyr med to naturer,

er også Jesus det. Han er både Gud og menneske. Han er Gud som
ikledde seg et legeme. Derfor kalles han også Immanuel, som betyr
"Gud med" eller "sammen med oss". "Derfor skal Herren selv gi
dere et tegn: Se, en jomfru blir fruksommelig og føder en sønnn,
og hun gir ham navnet: Immanuel (som betyr: Gud med oss). (Es.
7,14.)

"Derfor sier han i det han treder inn i verden: Offer og gave vill
du ikke ha, men et legeme laget du for meg." (Hebr. 10,5.)

"For det er en Gud og en mellommann imellom Gud og men
nesker, mennesket Kristus Jesus." (l.Tim.2,5.)

3.) Det tredje stjernebildet, som vi har i Virgo, er Boøtes. Det
er inntegnet på stjernekartet som en mannsperson, som løper
framover på himmelen med et spyd i sin høyre og en sigd i sin
venstre hand.

Grekerne kalte denne mannen for "Boøtes", som betyr "HAN
SOM KOMMER" eller "HAN KOMMER". Dette ordet kommer

av den hebraiske roten "bo", som betyr "å komme".
Det gamle navnet på dette stjernebildet var sannsynligvis

Arcturus. Den lysende stjernen som Boøtes har i sitt venstre kne,
har dette navnet. Det betyr "HAN KOMMER".
De gamle egypterne kite denne mannen for "Smat", og det betyr

"EN SOM STYBÆR, UNDERTRYKKER og REGJERER".
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De kalte ham også for "Bau", som betyr "HAN SOM KOM
MER".

Dette stjernebildet består av 54 stjemer.
Den ene av stjernene heter "Katurops", som betyr "GREINA"

eller "Å TREDE UNDER FOT".
En annen av stjemene heter "Mirac", "Mizar" eller "Izar". Mirac

betyr "Å KOMME FRAM SOM EN PIL". Mizar eller Izar betyr
"DEN SOM BEVARER" eller "DEN SOM VOKTER".

En tredje av stjemene heter "Muphride", og det betyr "HAN
SOM DELER" eller "HAN SOM ATSKILLER".

En fjerde av stjernene heter "Nekka", og det betyr "DEN
GJENNOMSTUNGNE".

Dette stjernebildet er et bilde på Jesus fra Nasaret som kommer
for å dømme og styre verden, etter at han først er blitt gjen-
nomstunget på Golgata. Han skal komme tilbake etter 2 dager, som
vi regner med står for 2000 år. "Og han skal HERSKE fra hav til
hav og fra elven inntil jordens ender." (Salm.72,8.)
"Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels VOKTER."

(Salm.121,4.)
"Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han SKAL

SKILLE dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra
gjetene." (Mat.25,32.)

"og folket som gikk foran og fulgte etter, ropte: Hosianna Davids
Sønn. Velsignet være HAN SOM KOMMER i Herrens navn.
Hosianna i det høieste." (Mat.21,9.)
"Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har

gitt meg, og jeg VOKTET dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten
hint fortapelsens ham, for at Skriften skulle oppfylles." (Joh. 17,12.)

"Jeg kommer SNART (PLUTSELIG). Hold fast på det du har,
for at ingen skal ta din krone." (Åp.3,11.)
"Og jeg så, og se, en kvit sky, og på skyen satt en som var lik

(gr. homoion), som betyr "lik av utseende og karakter" en
menneskesønn, og på sitt hode hadde han en gullkrone og i sin
hånd en SKARP SIGD. Og en annen engel kom ut av templet og
ropte med høy røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og
høst! Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er
overmoden." (Åp. 14,14-15.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er Viigo et bilde på?
2.) Hvordan er dette stjernebildet inntegnet på stjernekartet?
3.) Hva er "greina" eller "kvisten" og "kornstråene" et bilde

på?
4.) Hvor mange stjemer der det i dette stjernebildet?
5.) Hva betyr navnene på de forskjellige stjernene?
6.) Hva heter det første stjernebildet i Viigo?
7.) Hvordan er dette inntegnet på stjernekartet?
8.) Hva betyr navnet Coma?
9.) Hvor mange stjemer er det i stjemebildet Coma?
10.) I hvilket stjemebilde kan Betlehems-stjema har kommet til

syne?
11.) Hva sa Bileam om denne stjerna?
12.) Hvordan skal vi betrakte Betlehems-stjema?
13.) Hva kan "Menneskesønnens tegn" være?
14.) På hvilken måte er dette stjemebildet blitt korrumpert i

oldtiden?

15.) Hvordan forholdt kongene i Israel seg til den babylonske
og kaananeiske religionen?

16.) Hva gjorde den romersk-katolske kirken med det babylonske
mor-bam motivet?

17.) Hvilke konsekvenser fikk dette?
18.) Hva heter det andre stjemebildet i Virgo?
19.) , Hvordan er Centaums inntegnet på stjemekartet?
20.) Hva er det hebraiske og arabiske navnet på dette

stjemebildet, og hva betyr navnene?
21.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?
22.) Hva er navnet på noen av stjemene, og hva betyr navnene?
23.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
24.) Hva heter det tredje stjemebildet i Viigo?
25.) Hvordan er dette stjemebildet inntegnet på stjemekartet?
26.) Hva betyr navnet Boøtes?
27.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?
28.) Hva betyr navnene på en del av stjemene?
29.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
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STJERNEBILDET UBRA (VEKTEN).

Det andre stjernebildet er Libra. Det er inntegnet på stjernekartet
som en vekt med to vektskåler. Den ene vektskålen peker oppover
mens den andre peker nedover. Libra er et latinsk navn som betyr
"Å VEIE". Det hebraiske navnet er "Moxanaim", som betyr
"VEKTENE" eller "Å VEIE".

Det arabiske navnet er "Al Zubena", som betyr "HANDEL" eller
"FORSONING".

På koptisk er navnet "Lambadia", som betyr "EIENDOM".
I den persiske Zodiaken løfter en mann og en kvinne denne

vekten opp med en hånd, mens de griper et lam i den andre hånden.
Lammet skal legges i vekten slik at det får den ene vektskålen til å
balansere den andre.

Dette stjemebildet består av 51 stjemer.
En av stjernene heter "Zuben al Genubi", som betyr "HANDEL"

eller "DEN PRISEN SOM MANGLER".
En annen av stjernene heter "Zuben al Chemali", som betyr

"PRISEN SOM DEKKER". Denne stjerna har også et annet navn,
og det er "al Gubi", som betyr "Å HOPE OPP" eller "HØY".
En tredje av stjemene heter "Zuben Akrabi" eller "Zuben al

Akrab", som betyr "PRISEN FOR KONFLIKTEN".
Dette stjemebildet går på Jesu forsoning og Jesus som dommeren.

Det er bare Jesu forsonergjeming på Golgata som kunne få Guds
vekt eller Guds krav til å dekke menneskenes synder. I den ene
vektskålen lå hele verdens synd, og i den andre vektskålen lå Jesu
forsonergjeming. Dette var det eneste offeret som Gud kunne motta.
"For Herren har utvalgt seg Jakob, Israel til sin EIENDOM."
(Salm.135,4.)

"Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet
og oppløftet og være MEGET HØY." (Es.52,13.)
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"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 sa Herren til meg: Kast den bort til
pottemakeren, den HERLIGE PRIS som jeg er aktet verdt av dem!
Og jeg tok de 30 sølvpenninger og kastet dem i Herrens hus til
pottemakeren." (Sak. 11,12-13.)

"For så har Gud elsket verden at han gav oss sin Sønn, den
enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men
ha tidsalderlig (få del i den kommende tidsalderen) liv." (Joh.3,16.)
"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.)
"Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig

folk, ET FOLK TIL EIENDOM, for at dere skal forkynne hans
dyder som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys." (l.Pet.2,9.)

"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 og med ditt blod
KTØPTE oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt."
(Åp.5,9.)

Dersom ikke menneskene vil ta imot Jesus som sin frelser, må
de ta imot ham som sin dommer. Han skal dømme ethvert meimeske
i forhold til deres gjerninger, de frelsesaimheter som de kjenner til,
deres samvittighet og taiiker og sin nåde. vet at de forskjellige
frelsesperioder er innbyrdes forskjellige. (Se kapitlene om de
forskjellige frelsesperiodene.)

"og han har gitt ham m^t til å holde dem, fordi han er en
menneskesønn." (Joh.5,27.)
"Og hedningene er blitt vrede, og din vrede er kommet, og den

tid da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere
profetene og de hellige og de som frykter ditt navn, de små og de
store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden (eller landet
Israel, (gr. ten gen.)" (Åp. 11,18.)

Det er også en armen og eldre tradisjon, som er knyttet til dette
stjernetegnet. Det gamle akkadiske navnet på dette stjernetegnet
var "Bir", som betyr "LYS", og det ble tegnet iim som en lampe.
Scorpio, som er et bilde på Satan, strekker ut sine klør for å gripe
lampen.

Det gamle akkadiske navnet på Scorpio var "Gir-tab", som betyr
"DEN SOM GRIPER" eller "DEN SOM GJENNOMBORER".
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Det greske navnet på dette stjernetegnet var "Chelai", som betyr
"KLØRNE".

Satan forsøkte både å gjennombore Jesus på korset og ta bort
det lyset som han representerer. "Jeg vil sette fiendskap mellom
deg (Satan) og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt. Han skal
knuse ditt hode, men du skal knuse hans hæl (på korset.)"
(3.Mos.3,15.)

"I ham var liv, og livet var menneskenes LYS." (Joh. 1,4.)
"DET SANNE LYS, som opplyser hvert menneske (som kommer

til tro), var i ferd med å komme til verden." (Joh. 1,9.)
"Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blant dem

som går fortapt, i hvem denne tidsalderens gud har forblindet de
vantros sinn (tanker), foråt lyset fra evangliet om Kristi herlighet,
han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem." (2.Kor.4,3-4.)

1.) Det første stjemebildet, som vi har i Libra, er Crux. Det er
et latinsk navn, som betyr "KORS".

Det hebraiske navnet var "Adom", som betyr "Å BLI
UTRYDDET" eller "Å BLI SKÅRET AV".
Den siste av bokstavene i det hebraiske alfabetet er "Tau". Den

ble opprinnelig tegnet som et kors, og ordet betyr "et MERKE"
eller "TEGN", "et GRENSEMERKE" eller "AVSLUTNING".

Dette stjemebildet består av 5 stjerner.
Dette stjernebildet går på Jesu lidelse og død på et kors på

Golgata. Han døde en gang for alle mennesker, og forsoningsverket
er avsluttet. Gud godtok Jesu forsonergjeming, og han sendte Den
Hellige Ånd, som et bevis på at det som Jesus gjorde er nok til
frelse for alle mennesker. "Derfor skal Herren selv gi dere et TEGN:
Se, en jomfm blir fmktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham
navnet Immanuel." (Es.6,14.)
"Men han er såret for våre 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.)
"Og etter de 62 uker skal Den Salvede UTRYDDES og INTET

HA,..." (Dan.9,24.)
"for se, den stein (som er et bilde på Messias)- på denne ene

stein er 7 øyne rettet! Se, jeg skjærer ut på den de TEGN den skal
ha, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg tar dette lands misgjerning
bort på en dag." (Sak.3,9.)
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"Dette sitt FØRSTE TEGN Qorde Jesus i Kana i Galilea og
åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham." (Joh.2,11.)
"og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fomedret han

seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja KORSETS DØD." (Fil.2,8.)
"Men da Kristus kom som en yppersteprest for de kommende

goder, gikk han gjennom det større og fullkomnere 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 helligdommen og fant en tidsalderlig forløsning." (Hebr.
9,11-12.)

"han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i
sin tid." (l.Tim.2,6.)

Dette stjernebildet ble sett over Jerusalem på tiden for Jesu første
komme og fram til hans død. Fra den tid flyttet det seg, slik at det
etter den tid ikke var synlig mer over Israel. Det kan i dag sees av
mennesker som bor nær eller sør for ekvator.

Dette betyr at da jødene som folk og nasjon forkastet Jesu
forsoneraeming, så var det ingen mulighet for forsoning mellom
Gud og jødene. Gud drar tilbake tilbudet om forsoning for alle
mennesker som ikke vil tro. "For synder vi med vilje etter at vi har
lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noe offer for
synd, men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens
brannn som skal fortære de gjenstridige." (Hebr. 10,26-27.)
De jødene derimot som tar sin tilflukt til Jesu forsonergjeming,

får del i frelsen. "Således er det da også i denne tid blitt en levning
tilbake etter nådens utvelgelse, men er det av nåde, da er det ikke mere
av gjerninger, eUers blir nåden ikke mere nåde." (Rom. 11,5-6.)

2.) Det andre stjernebildet i Libra er Lupus eller Victima. Det
er latinske ord, og de betyr henholdsvis "ULV" eller "OFFER".
Det er inntegnet som et dyr, som er slått eller såret. Det er slått av
Centaurus, som også er et bilde på Kristus.

De greske navnene er "Thera", som betyr "et VILLDYR" og
"Lucos", som betyr "en ULV". Grekerne og romerne var i tvil om
hvilket dyr dette var. De kalte ham derfor både for "ULV" og for
"DYRET".

Ulugh Beigh sa at dette dyret opprinnelig ble kalt "Sura", som
betyr "EN SAU" eller "ET LAM".
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Det gamle hebariske navnet er "Asedah", som betyr "Å BLI
SLÅTT I HJEL". Det arabiske navnet er "Asedaton". Det betyr
det samme.

Dette stjernebildet symboliserer også Jesu forsonergjerning.
"Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre
misgjerninger. Sraffen lå på ham, foråt vi skulle ha fred, og ved
HANS SÅR har vi fått lægedom." (Es.53,5.)
"Og etter de 62 uker skal Den Salvede (Messias) utryddes og

intet ha..." (Dan.9,26.)
"Dagen etter ser hem Jesus komme til seg og sier: Se, der Guds

lam som bærer (bort) verdens synd." (Joh. 1,29.)
"og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket dere og gav seg

selv for oss som en gave og et OFFER, Gud til en velbehagelig
duft." (Ef.5,2.)

Det forholdet at Lupus blir drept eller såret av Centaurus, betyr
to ting:

a) Det var Den treenige Gud som ofret Jesus. "Men det behaget
Herren å knuse ham. Han SLO ham med sykdom (sorg).
Når hans sjel (han selv) bar fram SKYLDOFFERET, skulle
han se avkom, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans
hånd." (Es.53,10.)

b) Jesus var enig i sin død. Han la ned sitt liv i døden som en
frivillig handling. Det var en gave og et offer til Gud.
"Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for
å ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til
av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt
til å ta det igjen. Dette bud (befaling, oppdrag) fikk jeg av
min Fader." (Joh. 10,17-18.)

3.) Det tredje stjernebildet i Libra, er Corona. Det er latinsk
ord som betyr "KRONE". Det er inntegnet på stjernekartet som en
stor og lysende kongekrone.

Det hebraiske navnet på dette stjemebildet er "Atarah", som betyr
"DEN KONGELIGE KRONE".

På arabisk heter det "Al Iclil", som betyr "UTSMYKKING" eller
"JUVEL".

Dette stjemebildet har 21 stjerner.
En av stjemene heter på arabisk "Al Phecca", som betyr "DEN

SKINNENDE".
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Dette stjernebildet kommer etter Lupus, som er et bilde på
forsoningen og Jesu frivillige offer. Det står derfor for Jesu seier
og hans kongemakt. Vi vet at når Jesus kommer tilbake, skal han
regjere som konge over hele verden.

Innsettelsen av Jesus som konge skjer i himmelen i forbindelse
med at han åpner de 7 seglene i Åpenbaringsboka. "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, og Lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og
styrken i tidsaldrenes tidsaldere (all evighet)." (Åp.5,13.)

Jesus skal ikke bare ha en krone, men han skal ha mange kroner.
Det vil si at han skal styre over hele verden. Hans styre skal være
et rettferdig styre. "Hans øyne er som ildslue, og på hans hode er
det MANGE IKONER. Han har et navn skrevet som ingen kjenner
uten han selv." (Åp. 19,12.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er det andre stjernebildet i Zodiaken?
2.) Hvordan er det inntegnet på stjernekartet?
3.) Hva betyr ordet Libra?
4.) Av hvor mange stjerner består dette stjernebildet?
5.) Hva betyr navnene på en del av stjernene?
6.) Hva betyr dette stjernebildet?
7.) Hvilken annen tradisjon er knyttet til dette stjernebildet?
8.) Hvordan er det inntegnet på stjernekartet?
9.) Hva står Scorpio for
10.) Hvordan er dette stjemebildet inntegnet på stjernekartet?
11.) Hva betyr det akkadiske navnet "Gir-tab"?
12.) Hva er det første stjemebildet i Libra?
13.) Hva betyr ordet Crux?
14.) Hva betyr det hebraiske ordet "Adom"?
15.) Hva betyr den hebraiske bokstaven "Tau", og hvordan blir

den skrevet?

16.) Av hvor mange stjerner består dette stjernebildet?
17.) Hva betyr dette stjernebildet?
18.) Hva skjedde med dette stjernebildet etter Jesu død?
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19.) Hva betyr det at dette stjernebildet forsvant over Israel?
20.) Hva er det andre stjernebildet i Libra?
21.) Hva er de to latinske navnene på dette stjernebildet, og hva

betyr de?
22.) Hvordan er dette stjernebildet inntegnet på stjernekartet?
23.) Hva er det hebraiske navnet på dette stjernebildet, og hva

betyr det?
24.) Hvem er det som sårer eller dreper Lupus?
25.) Hvem er Centaurus et bilde på?
26.) Hvilke to betydninger har det at Lupus blir såret eller drept

av seg selv?
27.) Hva er det tredje stjernebildet i Libra?
28.) Hva betyr ordet Corona?
29.) Hva heter det hebraiske og arabiske navnene på dette

stjernebildet, og hva betyr de?
30.) Hvordan er dette stjernebildet inntegnet på stjernekartet?
31.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
32.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
33.) Når blir Jesus innsatt som konge?
34.) Hva betyr det at Jesus skal ha mange kroner?
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STJERNEBILDET SCORPIO

(SKORPIONEN).

Det tredje stjernebildet er Scorpio. Det betyr "SKORPION". Det
er inntegnet på stjernekartet som en stor skorpion som er i ferd
med å stikke en mektig mann (Ophiuchus) i hælen. Denne er på
sin side i ferd med å kjempe med Serpens, som er en slange.
Samtidig som Ophiuchus knuser hodet til Scorpio med sin høyre
fot, holder han slangen fast. Slangen forsøker å få fatt i Corona,
som er inntegnet over dens hode.

Det hebraiske navnet på Scorpio er "Akrab", og det betyr
"KRIG" eller "KONFLIKT".

Det arabiske navnet er "Al Akrab", og det betyr "Å SÅRE HAN
SOM KOMMER".

Det koptiske navnet er "Isidis", og det betyr "ANGREPET FRA
FIENDEN" eller "UNDERTRYKKELSE".

Det er 44 stjerner i dette stjernebildet.
Den ene av stjernene heter på arabisk "Anteres", som betyr "DET

Å BLI SÅRET".
På latin er navnet på denne stjerna "Cor Scorpii", som betyr

"SKORPIONENS HJERTE".

Skorpionens brodd er på hebraisk kalt "Lesath", som betyr "DEN
FORDERVEDE" eller "DEN PERVERSE".

Dette stjernebildet symboliserer den kampen som det har vært
opp igjennom frelseshistorien mellom Jesus og skorpionen, som er
et bilde på Satan. På Golgata såret Satan Jesus i hans hæl, men
Jesus ski på et senere tidspunkt tilintetgjøre slangen. "Og jeg vil
sette FIENDSKAP mellom deg (Satan) og kvinnen og mellom din
sæd (Antikrist) og hennes sæd (Messias). Han skal knuse ditt hode,
men du SKAL KNUSE hans hæl." (l.Mos.3,15.)
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"Men han ER SÅRET for våre overtredelser, KNUST for våre
misgjerninger. Straffen lå på ham, foråt vi skulle ha fred, og ved
HANS SÅR har vi fått legedom." (Es.53,5.)
"Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et

lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å trede på slanger og SKORPIO
NER og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere."
(Luk.10,18-19.)
"Men fredens Gud skal i hast KNUSE Satan under deres føtter.

Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere." (Rom. 16,20.)
"For vi har ikke KAMP MOT blod og kjød, men mot makter,

mot myndigheter, mot verdens herrer i denne tidsalderen, mot
ondskapens åndehær i himmelrommet." (Ef.6,12.)

"og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de ER
FANGET av, så de må gjøre hans vilje." (2.Tim.2,26.)

"og utfri alle dem som av frykt for døden var i TRÆLDOM all
sin livstid." (Hebr.2,15.)
Som vi skrev under stjernebildet Libra, er det også en annen

tradisjon som er knyttet til stjernebildet Scorpio, og det er det
forholdet at han er i ferd med å gripe "Bir", som betyr "lyset".
Dette betyr at Satan ønsker å bytte ut Jesus, som er verdens lys,
med det tilbudet som han selv representerer. Mens Jesus er verdens
lys, er Satan verdens mørke. Verden ligger i åndelig mørke,
fordervelse og fortapelse, og alle som tar sin tilflukt til Satan, får
ikke del i Guds frelse, som er Jesus, og Guds rike.

1.) og 2.) Det første og det andre stjernebildet i Scorpio er
Serpens og Ophiuchus. I og med at disse to stjernebildene er så
innvevd i hverandre, behandler vi dem sammen.

Selve ordet Serpens betyr "SLANGE". Ophichus er et gresk ord,
og det betyr "SLANGEN SOM ER HOLDT".

Ophiuchus holder Serpens fast og holder på å overvinne ham.
Over Serpens hode er det inntegnet en kongekrone, Corona.
Ophichus hindrer ham i få tak i kronen. Samtidig som Ophichus
holder Serpens, knuser han Scorpio.

Det er i det hele 134 stjerner i disse to stjernebildene.
En av stjernene, som er inntegnet i nakken på slangen, er "Unuk",

som betyr "DEN SOM ER INNSIRKLET" eller "DEN SOM ER
OMGITT".
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Det hebraiske navnet på denne stjerna er "Alyah", som betyr
"DEN FORBANNEDE".

En annen av stjernene heter på arabisk "Cheleb", som betyr
"SLANGEN SOM ER INNESLUTTET".

En tredje av stjemene, som er inntegnet i hodet på Ophichus,
heter på arabisk "Ras al Afeichus", som betyr "HODET TIL HAM
SOM HOLDER".

En ̂ erde av stjemene heter på hebraisk "Triophas", som betyr
"Å TREDE UNDER FOT".

En femte av stjemene heter "Saiph", som betyr "SÅRET".
En sjette av stjemene heter "Camebus", som betyr "DEN SOM

ER SÅRET".
Disse to stjemebildene beskriver også Jesu kamp mot Satan.

Satan er overvunnet på Golgata, og det er bare et tidsspørsmål før
han blir fengslet i avgmnnen for 1000 år. Han er allerede fordømt
og "innsirklet" av Jesus, som holder ham fast. "Men SLANGEN
var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort,
og han sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av
noe tre i hagen?" (l.Mos.3,1.)
"Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, så skal du

VÆRE FORBANNET blant alt feet og blant alle de ville dyr. På
din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager."
(l.Mos.3,14.)
"Da skal han (Messias) også si til dem ved sin venstre side: Gå

bort fra meg, DERE FORBANNEDE, i den tidsalderlige ild
(dommen kommer i bestemt tidsalder), som ER BEREDT
DJEVELEN og HANS ENGLER." (Mat.25,41.)
"om dom, fordi DENNE VERDENS FYRSTE ER DØMT." (Joh.

16,11.)
"Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst

til skue, idet han viste seg som seierherre over dem på korset."
(Kol.2,15.)
"Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og

Satan, og BANDT HAM for 1000 år." (Åp.20,2.)

3.) Det tredje stjernebildet i Scorpio er Hercules. Det betyr
"DEN MEKTIGE". Han er inntegnet som en mektig helt, som har
sin venstre fot plassert over hodet på den store dragen. Sin høyre
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fot holder han opp i været som om den var såret. I sin høyre hånd
har han en stor Idubbe og i sin venstre hånd holder han et tre-hodet
uhyre, som heter Cerberus, som er et bilde på Satan. Over sine
skuldre har han et løveskinn.

I den gamle egyptiske Zodiaken har denne mektige manns
personen navnet "Bau", som betyr "HAN SOM KOMMER".
På arabisk er hans navn "Al Giscale", som betyr "DEN

STERKE".

Dette stjernebildet består av 113 stjerner.
Den ene av stjernene, som sitter i hodet på Hercules", heter "Ras

al Gethi", som betyr "HODET TIL HAM SOM KNUSER".
En annen av stjernene heter "Kornephoros", som betyr

"GREINA" eller "HAN SOM KNELER".

En tredje av stjernene heter "Marsic", som betyr "HAN SOM
ER SÅRET".

En fjerde av stjernene heter "Maasyn", som betyr "OFFER FOR
SYND"

En femte av stjernene heter "Caiam", som betyr "HAN SOM
STRAFFER". På arabisk betyr dette "HAN SOM TREDER
UNDER FOT".

Dette stjemebildet peker også på Jesu kamp mot og seier over
Satan. Jesus har allerede vunnet den kampen. "Du skal KNUSE
dem med jernstav. Som en pottemakers kar skal du SØNDERSLÅ
dem." (Salm.2,9.)

"Stig opp på et fjell, du Sions gledesbud (døperen Johannes)!
Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Oppløft den.
Frykt ikke! Si til Judas byer: SE, DER ER DERES GUD (Jesu
første komme.)" (Es.40,9.)

"Herren skal dra ut som en KJEMPE, som en krigsmann egge
sin harme. Han skal rope høyt, ja skrike. Mot sine fiender skal han
vise sin makt." (Es.42,13.)

"Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner, se hvorledes en som
lignet en menneskesømm, KOM MED HIMMELENS SKYER (Jesu
gjenkomst). Han gikk bort til den gamle av dager og ble ført fram
for ham." (Dan.7,13.)

"hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en tidsalderlig
Ånd (det skjedde i en bestemt tidsalder) OFRET SEG som ET
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ULASTELIG OFFER for Gud, rense deres samvittighet fra døde
gjerninger til å tjene den levende Gud." (Hebr.9,14.)

"... men nå er han åpenbart en gang ved tidsaldrenes ende for å
bortta synden ved SITT OFFER." (Hebr. 11,26.)

"for med ETT OFFER har han for alltid gjort dem fullkomne
som blir helliget." (Hebr. 10,14.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva heter det tredje stjernebildet i Zodiaken?
2.) Hva betyr navnet Scorpio?
3.) Hvordan er dette stjernebildet inntegnet på stjernekartet?
4.) Hva er de hebraiske, arabiske og koptiske navnene på dette

stjernebildet, og hva betyr ordene?
5.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
6.) Hva heter den ene av stjernene på arabisk og latin, og hva

betyr navnene?
7.) Hvilken annen tradisjon er knyttet til dette stjernebildet?
8.) Hva betyr dette stjernebildet?
9.) Hva er det første og det andre stjemebildet i Scorpio?
10.) Hvordan er de inntegnet på stjernekartet?
11.) Hvor mange stjerner er det i disse to stjernebildene?
12.) Hva heter de forskjellige stjernene, og hva betyr navnene?
13.) Hva betyr disse to stjernebildene?
14.) Hva heter det tredje stjemebildet i Scorpio?
15.) Hva betyr ordet Hercules?
16.) Hvordan er dette stjemebildet inntegnet på stjemekaret?
17.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?
18.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet, og hva betyr

navnene på de forskjellge stjemene?
19.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
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STJERNEBILDET SAGITTARIUS

(BUESKYTTEREN).

Det fjerde stjernebildet er Sagittarius. Det betyr på latin
BUESKYTTER". Det er framstilt som en kentaur. Det vil si som
en hest med en mannsperson som den forreste del. Han sikter med
sin bue og sin pil rett på hjertet til Scorpio.

Det hebraiske og syriske navnet er "Kesith", som betyr "BUE
SKYTTEREN".

Det arabiske navnet er "Al Kaus", som betyr "PILEN".
Det koptiske navnet er "Pimacre", som betyr "NÅDE" eller

"SKJØNNHETEN TIL HAM SOM KOMMER".
På akkadisk er navnet "Nun-ki", som betyr "JORDENS

HERRE".

Det er 69 stjerner i dette stjernebildet.
Den ene av stjernene heter på hebraisk "Naim", som betyr "DEN

SOM GIR NÅDE".
På hebraisk er navnet "Nehushta", som betyr "DEN SOM GÅR

FRAM" eller "HAN SOM ER SENDT FRAM".

De arabiske navnene er henholdsvis "Al Naim", som betyr "DEN
SOM GIR NÅDE", "Al Warida", som betyr "HAN SOM KOMMER
FRAM" og "Rucha er rami", som betyr "RIDNINGEN TIL MAN
NEN MED BUEN".

Dette stjernebildet er framstilt som en kentaur. Det beskriver
både den guddommelige og den menneskelige siden ved Jesus. Når
han kommer tilbake, skal han tilintetgjøre både Satan og sine fiender
med sine piler og sin bue. "Dersom han (den urettferdige) ikke
vender om, så kvesser han (Gud) sitt sverd, spenner sin BUE og
gjør den ferdig og legger drepende våpen til rett mot ham. Sine
PILER gjør han brennende." (Salm.7,13-14.)
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''JORDEN HØRER HERREN TIL-og alt det som fyller den,
jorderike og de som bor der." (Salm.24,1.)

"Dine piler er kvesset. Folkeferd faller under deg. De trenger
inn i hjertet på kongens fiender." (Salm.45,6.)
"Da skyter Gud dem. Med ett kommer pilen. Slaget har rammet

dem" (Salm.64,8.)
"Hvem er han som KOMMER fra Edom, i røde klær fra Bosra,

så PREKTIG i sin kledning, kneisende i sin store kraft? Det er jeg,
jeg som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse." (Es.63,1.)
"Hvem er du, du store fjell (hindring) som reiser deg foran

Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppsteinen (som også er
et bilde på Messias) fram under høye rop: NÅDE, NÅDE være i
den!" (Sak.4,7.)

"Engelen svarte: Dette er himmelens 4 vinder, som nå farer ut
etter at de har framstilt seg for all JORDENS HERRE." (Sak.6,5.)
"og han sa til meg: MIN NÅDE (MESSIAS) er nok for deg, for

min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vi jeg helst rose meg av
min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg." (2.Kor.l2,9.)

1.) Det første stjernebildet i Sagittarius er Lyra. Det betyr
"HARPEN". Det er inntegnet som en harpe på stjernekartet.

En av de mest lysende stjernene på hele himmelen heter "Vega",
som betyr "HAN SKAL VÆRE OPPHØYET".
En annen av stjernene heter "Shelyuk", som betyr "ØRN".
En tredje av stjernene heter på arabisk "Sulaphat", som betyr

"HOPPE OPP" eller "STIGE OPP" (til lovprisning).
Denne harpen er et uttrykk for den lovprisning som Gud skal få

av hele skapningen i 1000 års-riket og i de kommende tidsaldere.
Denne lovprisning skal stige opp til Gud som en øm stiger opp.
"Folkenes fyrster samler seg med Abrahams Guds folk, for jordens
skjold (forsvar) hører Herren til. Han er meget OPPHØYET."
(Salm.47,10.)

"Jeg vil love Guds navn med sang, og OPPHØYE ham med
lovprisning." (Salm.69,31.)
"Og da han tok boka, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned

for Lanunet, hver med sin HARPE og med gullskåler, som er de
helliges bønner, 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
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blod kjøpte (oss) til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt."
(Åp.5.8-9.)
"Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare og som en lyd av

mange vann og som en lyd av sterke tordener, som sa: Halleluja!
for Gud Herren, den allmektige, er blitt konge." (Åp. 19,6.)

2.) Det andre stjernebildet i Sagittarius er Ara. Det betyr
"ALTER". Selve ordet betyr "DET ER AVSLUTTET". Det er
inntegnet som et alter med toppen ned. Det sender ut sin ild over
Sydpolen, som er et bilde på Dødsriket.

På arabisk heter dette bildet "Al Mugamra", og det betyr "AV
SLUTNINGEN" eller "SLUTTEN".

Dette stjemebildet har 9 stjemer.
I den gamle egyptiske Zodiaken er dette bildet inntegnet som en

mann som hadde kongeverdighet. Han hadde et treskeredskap i sin
hånd. Hans navn var "Bau", som betyr "HAN SOM KOMMER".

Dette stjemebildet står for Guds dom over hedningenasjonene i
den store trengsel. Dommen er ugjenkallelig. Den må komme. Han
skal sende sin vrede og dom over hedningene. "Hvem er HAN SOM
KOMMER fra Edom, i røde klær fra Bosra, så prektig i sin kled
ning, kneisende i sin store kraft? Det er jeg, jeg som taler rettfer
dighet, som er mektig til å frelse. Hvorfor er din kledning så rød,
og dine klær lik hans som treder vinpersen? Persekaret
(Harmageddon) har jeg trådt, jeg alene, og av folkene var det in
gen med meg. Så trådte jeg på dem i min vrede og trampet dem
sønder i min harme. Da sprøytet deres blod på mine klær, og hele
min kledning fikk jeg tilsølt. For HEVNENS DAG var i mitt hjerte,
og mitt GJENLØSNINGSÅR var kommet, og jeg så meg om, men
det var ingen som hjalp. Jeg undret meg, men det var ingen som
støttet meg. Da hjalp min arm (Gud) meg, og min harme støttet
meg, og jeg trådte ned folkeslag i min vrede og gjord dem drukne i
min harme, og jeg lot deres blod rinne ned på jorden." (Es.63,1-6.)
"Og en engel kom og stod ved ALTERET, og han hadde et

røkelseskar av gull, og det ble gitt ham meget røkelse, for at han
skulle legge den til alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen.
Og røken steg fra engelens hånd opp for Gud med de helliges
bønner. Og engelen tok røkelseskaret og fylte det med ILD FRA
ALTERET og kastet det på jorden, og det kom tordener og røster
og lyn og jordskjelv." (Åp.8,3-5.)
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"og svor ved ham som lever i tidsaldrenes tidsaldere, han som
skapte himmelen og det som er i den, jorden og det som er på den,
og havet og det som er i det, at det IKKE SKAL VÆRE MERE
TID." (Åp. 10,6.)
"Og hedningene er blitt vrede, og din vrede er kommet, og den

tid da de SKAL DØMMES, og da du skal lønne dine tjenere
profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de
store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden."
(Åp.Il,18.)
"Og den syvende engel tømte sin skål ut i luften, og en høy røst

kom fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: DET ER SKJEDD."
(Åp.16,17.)

3.) Det tredje stjemebildet i Sagittarius er Draco. Det betyr
"DRAGE". Selve navnet kommer fra gresk, og det betyr "Å
TRAMPE PÅ". Det kommer av det hebraiske ordet "Dahrach",
som betyr "Å TRÅKKE". Det er inntegnet på stjernekartet som en
drage som blir kastet ned fra himmelen.

I den gamle egyptiske Zodiaken er dragen inntegnet under
framføttene til Sagittarius. Stjernebildet heter "Herfent", som betyr
"SLANGEN SOM ER UNDER FORBANNELSE".

Det er 80 stjerner i dette stjemebildet.
Den ene av stjemene heter på hebraisk "Thuban", som betyr

"YNDIG". For 4700 år siden var Thuban selve Polar-stjemen, men
i løpet av århundrene har den mistet sin høye posisjon på himmelen
og er blitt erstattet av Polaris.

En annen av stjemene heter på hebraisk "Rastaban", som betyr
"HODET TIL DEN YNDIGE".

På arabisk heter denne stjema "Al Waid", som betyr "DEN SOM
SKAL BLI ØDELAGT".

En tredje av stjemene heter "Ethanim", som betyr "DEN LANGE
SLANGEN" eller "DRAGEN".

En fjerde av stjemene heter på hebraisk "Giansar", som betyr
"DEN STRAFFEDE FIENDE".

En femte av stjemene heter på arabisk "El Asieh", som betyr
"DEN SOM ER BØYD NED".

Dette stjemebildet symboliserer Guds nedkasting av Satan og
hans engler fra lufthimmelen og ned på jorden i midten av den
syttiende åmken og videre Guds dom over Satan og hans engler på
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slutten av trengselstiden. Satan er i Bibelen både kalt for dragen og
slangen. "Da sa Gud Herren til SLANGEN: Fordi du gjorde dette,
så skal du være FORBANNET blant alt feet og blant alle de ville
dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs
dager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom
din sæd (Antikrist) og hennes sæd (Messias). Han SKAL KNUSE
DITT HODE, men du skal knuse hans hæl." (l.Mos.3,14-15.)
"Hvor er du ikke FALT NED fra hinunelen, du STRÅLENDE

STJERNE, du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke FELT TIL
JORDEN, du som slo ned folkeslag." (Es. 14,12.)

"På den tid skal Herren med sitt sverd, det hårde og sterke og
store, hjemsøke LEVIATAN, DEN LETTFARENDE DRAGE (som
også er et bilde på Assyria), og LEVIATAN, DEN BUKTEDE
DRAGE (Babylon), og han skal drepe UHYRET SOM ER I
HAVET (Egypt)." (Es.27,1.)

"Ditt hjerte opphøyet seg for din SKJØNNHETS skyld, du ødela
din visdom på grunn av din GLANS. Jeg KASTET DEG TIL
JORDEN. Jeg la deg ned for kongers åsyn, foråt de skulle se på
deg med lyst." (Esek.28,17.)
"Og det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å

stride mot DRAGEN, og dragen stred og dens engler. Men de maktet
det ikke, heller ikke ble deres sted mere funnet i himmelen. Og
DEN STORE DRAGE ble kastet ned, DEN GAMLE SLANGE,
han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike.
Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med
ham." (Åp. 12,7-9.)
"Og han (engelen) grep dragen, den gamle slange, som er

djevelen og Satan, og BANDT HAM for 1000 år." (Åp.20,2.)
Det forholdet at stjerna "Thuban" har mistet sin posisjon som

Polar-stjerna, betyr også at Gud skal dønune Satan.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er det Qerde stjernebildet?
2.) Hvordan er det inntegnet på stjernekartet?
3.) Hva er de forskjellige navnene på dette stjernebildet, og

hva betyr ordene?
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4.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
5.) Hva er navnene på en del av disse stjernene, og hva betyr

navnene?

6.) Hva betyr dette stjernebildet?
7.) Hva heter det første stjernebildet i Sagittarius?
8.) Hva betyr ordet Lyra?
9.) Hvordan er dette stjernebildet inntegnet på stjernekartet?
10.) Hva er navnene på noen av stjernene, og hva betyr navnene?
11.) Hva betyr dette stjernebildet?
12.) Hva heter det tredje stjernebildet i Sagittarius?
13.) Hva betyr ordet "Draco"?
14.) Hvordan er dette stjernebildet inntegnet på stjernekartet?
15.) Hvordan er det inntegnet i den gamle egyptiske Zodiaken?
16.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
17.) Hva kalles de forskjellige stjernene, og hva betyr navnene?
18.) Hva har skjedd med stjerna "Thuban", og hva er dette et

bilde på?
19.) Hva symbolisererr dette stjernebildet?
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STJERNEBILDET CAPRICORNUS

(SJØGEITA ELLER GEITEFISKEN).

Det femte stjernebildet er Capricomus. Det er et latinsk navn,
og det betyr "GJEIT". Det er inntegnet på stjemekaret som en geit
med fiskehale. Geita har problemer med å holde seg oppreist og
ligger nede med frambeina, mens fiskehalen peker oppover og er
fiill av liv.

På det gamle egyptiske stjemekaret heter dette stjembiledet "Hu-
penius", som betyr "OFFERSTEDET".

Det hebraiske navnet på dette stjemebildet er "Gedi", og det
betyr "BARNET" eller "SLAKTET".

Dette stjembildet består av 51 stjemer.
En av stjemene heter "Deneb Al Gedi", og det betyr "OFFERET

SOM KOMMER".

En annen av stjemene heter "Dabih", og det betyr "OFFERET
SOM ER SLÅTT".

En tredje av stjemene heter "Maasad", som betyr "DEN SOM
ER SLÅTT".
En fjerde av stjemene heter "Saad al Naschira", som betyr

"FORTELLINGEN OM DET SOM ER SLÅTT".
I gammel-testamentlig tid var geita et av de dyrene som ble ofret

for jødenes synder. Geita står derfor som symbol på Jesu offer på
Golgata, og fiskehalen står for de som blir frelst ved Jesu forsoning.
Mens geita er slått og skal dø, er fiskehalen full av liv, men til tross
for det utgjør de det samme bildet. De danner EN ENHHET. "og
så den synd som han har gjort, blir vitterlig for ham, da skal han
som sitt OFFER for den synd som han har gjort, føre fram en GEIT
uten lyte." (3.Mos.4,28.)
"Så løftet Moses sin hånd og SLO med sin stav to ganger på
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klippen. Da strømmet der meget vann ut, så både menigheten og
dens budskap fikk drikke." (4.Mos.20,ll.)
"Men det behaget Herren å knuse ham, han SLO HAM med

sykdom (soig). Når hans sjel bar fram SKYLDOFFERET, skulle
han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang
ved hans hånd." (Es.53,10.)

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke kveitekomet faller i
jorden og dør, blir det bare det ene kom, men hvis det dør, bærer
det meget frukt." (Joh. 12,24.)
"Hvor meget mer skal da lOisti blod, han som ved en tidsalderlig

Ånd (Ånden kom i en bestemt tidsalder) OFRET seg, som et
ULASTELIG OFFER FOR GUD, rense deres samvittighet fra døde
gjeminger til å tjene den levende Gud." (Hebr.9,14.)

"Deretter så jeg, og se, EN STOR SKARE som ingen kunne
telle, av alle ætter og stammer og folk og tunger, som stod for tronen
og for Lanunet, kledd i lange kvite kjortler, og med palmegrener
(palmegrenen er et bilde på 1000 års-riket) i sine hender". (Åp.7,9.)
"Og jeg hørte likesom lyden av en stor skare og som en lyd av

mange vann og som en lyd av sterke tordener, som sa: Halleluja!
for Gud Herren, den allmektige, er blitt konge!" (Åp. 19,6.)

1.) Det første stjernebildet i Capricomus er Sagitta. Det er
inntegnet som en pil.

Det hebraiske navnet på dette stjemebildet er "Sham", og det
betyr "Å ØDELEGGE" eUer "Å LEGGE ØDE".

Dette stjemebildet består av 18 stjemer.
Pilen er her et bilde på Guds dom over Jesus. I og med at han

godvillig tok på seg all verdens synd, så måtte Guds vrede og dom
ramme ham. "Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge
henger fast med mine gommer, og I DØDENS STØV legger du
meg." (Salm.22,16.)

"For DINE PILER har ranunet meg, og din hånd er falt tungt
på meg." (Salm.38,2.)

"Likesom mange ble forferdet over ham-så ILLE TILREDT var
han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var
som andre menneskebarns." (Es.52,14.)
"Men det behaget Herren å KNUSE HAM. Han slo ham med

sykdom (sorg). Når hans sjel bar fram skyldofferet, skulle han se
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avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans
hånd." (Es.53,10.)

2.) Det andre stjernebildet i Capricornus er Aquila. Det er
inntegnet på stjernekartet som en øm. Den er såret og faller til
jorden. Det er Guds pil (Sagitta) som har tmffet Aquila.

Dette stjemebildet består av 74 stjerner.
Den ene av stjemene heter på arabisk "Al Tair", og det betyr

"SÅRET'.
En annen av stjernene heter på arabisk "Al Shain", som betyr

"FARGET SKARLAGENRØD" eUer "DEKT MED BLOD".
En tredje av stjemene heter "Al Okal", og det betyr "SÅRET I

HÆLEN".

En fjerde av stjernene heter "Tarared", og det betyr "SÅRET"
eller "SUNDREVET".

En femte av stjernene heter "Alcair", og det betyr "GJENNOM-
STUNGET".

Fra gammel-testamentlig tid vet vi at "ømen" er et bilde på Gud.
"Dere har sett hva jeg gjorde med egypteme, og hvorledes jeg har
båret dere på ØRNEVINGER og ført dere til meg." (2.Mos.l9,4.)
"Som ØRNEN vekker sitt rede og svever over sine unger, således

bredte han ut sine vinger, tok ham (Israel) opp og bar ham på sine
slagfjær." (5.Mos.32,ll.)
"Kom la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, om deres

synder er som purpur, skal de bli kvite som snø, om de er RØDE
SOM SKARLÅGEN, skal de bli som den kvite ull." (Es. 1,18.)

Dette stjemebildet symboliserer Jesus som ble tmffet av Guds
dom og gikk i døden for alle mennesker. "Men han er SÅRET for
våre overtredelser, KNUST for våre misgjeminger. Straffen lå på
ham for at vi skulle ha fred, og ved HANS SÅR har vi fått legedom."
(Es.53,5.)
"Men over Davids hus og Jemsalems 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 klage
sårt over ham som en klager over sin førstefødte." (Sak. 12,10.)

"For mens vi ennå var skrøpelige, DØDE KRISTUS til fastsatt
tid for ugudelige." (Rom.5,6.)

"... at Kristus døde for våre synder etter Skriftene." (1.Kor. 15,3.)
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3.) Det tredje stjernebildet i Capricomus er Delphinus. Det betyr
"DELFIN". Det er inntegnet på stjernekartet som en delfin, som er
full av liv, og som svømmer oppover i vannet.

Det hebraiske navnet på dette stjernebildet er "Dalaph", og det
betyr "DET SOM TØMMES UT AV VANNET".

Det arabiske navnet er "Dalaph", og det betyr "DET SOM
KOMMER HURTIG".

Et annet navn på arabisk er "Scalooin", og det betyr "HURTIG-
SOM EN VANNFLOD".

Det syriske navnet er "Rotaneb", og det betyr "DET SOM
SPRINGER HURTIG".

Dette stjernebildet består av 18 stjerner.
Dette stjernebildet symboliserer Jesu seier over synden. Satan

og døden. Det er et bilde på JESU OPPSTANDELSE. Vår frelser
døde, men han overvant døden. Døden kunne ikke holde på ham.
"Han skal OPPSLUKE DØDEN i tidsalderen, og Herren, Israels
Gud, skal tørke gråten av alles ansikter, og sitt folks vannære skal
han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt." (Es.25,8.)
"og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han

seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja korsets død. Derfor har
også GUD OPPHØYET HAM ham og gitt ham det navn som er
over alt navn." (Fil.2,8-9.)

"... han som TILINTETGJORDE DØDEN og førte liv og
uforgjengelighet fram for lyset ved evangeliet." (2.Tim.I,10.)

Vannet er et et bilde på DØDEN og på AVGRUNNSKREFTENE.
"Han rakte sin hånd ut fra det høye. Han grep meg. Han drog meg
opp av STORE VANN." (Salm.18,17.)

"Jeg er utøst SOM VANN, og alle mine ben skiller seg at. Mitt
hjerte er som voks, smelter midt i mitt liv." (Salm.22,15.)
"Når du (Israel) går gjennom VANN, er jeg med deg og gjennom

ELVER, så skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild,
skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg." (Es.43,2.)

"Du kastet meg (Jonas) i dypet, midt i HAVET, og VANN-
STRØMMER omgav meg. Alle dine BRENNINGER og dine BØL
GER gikk over meg." (Jon. 2,4.)

Vannet er videre et bilde på DEN HELLIGE AND. Det var ved
Den Hellige Ånds kraft at Jesus overvant døden. "Og jeg vil sprenge
REINT VANN på dere, og dere skal bli reine, fra alle deres urenheter
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og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere.** (Esek.
35,25.)
"Den som tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften har

sagt, rinne STRØMMER AV LEVENDE VANN.** (Joh.7,38.)
På samme måten som vannet er det naturlige livslementet for

delfinen, så er både Kristus og enhver troende avhengig av Den
Hellige Ånd, som er det vannet som Gud har gitt oss. "Men dersom
hans Ånd som oppvakte Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han
som oppvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre deres dødelige
legemer ved sin Ånd, som bor i dere.** (Rom.8,11.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19,

20

21

Spørsmål og opgaver.

Hva er det femte stjemebildet?
Hva betyr Capricomus?
Hvordan er dette stjemebildet inntegnet på stjemekartet?
Hva er det hebraiske navnet på dette stjemebildet, og hva
betyr det?
Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?
Hva heter de forskjellige stjemene, og hva betyr navnene?
Hva betyr dette stjemebildet?
Hva heter det første stjemebildet i Capricomus?
Hvordan er Sagitta inntegnet på stjemekartet?
Hva er det hebraiske navnet på dette stjemebildet, og hva
betyr det?
Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?
Hva betyr dette stjemebildet?
Hva heter det andre stjemebildet i Capricomus?
Hvordan er det inntegnet på stjemekartet?
Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?
Hva heter de forskjellige stjemene, og hva betyr navnene?
Hva er ømen et bilde på?
Hva symboliserer dette stjemebildet?
Hva er det tredje stjemebildet i Capricomus?
Hvordan er dette stjemebildet inntegnet på stjemekartet?
Hva er de forskjellige navnene på dette stjemebildet, og
hva betyr de?
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22.) Hvor mange stjemer er det i dette stjernebildet?
23.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
24.) Hvilke to ting symboliserer vannet?
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STJERNEBILDET AQUARIUS
(VANNBÆREREN).

Det sjette stjernebildet er Aquarius. Det er et latinsk ord, som
betyr "VANNBÆREREN" eller "VANNUTTØMMEREN". Det er
inntegnet på stjernekartet som en mann som bærer et spann med
vann i sin venstre hånd. Han tømmer ut vannet som er i den, og en
fisk som er inntegnet under, drikker av vannet.

I den gamle egyptiske Zodiaken er dette stjembildet inntegnet
som en mann med to spann. Fisken kommer ut av det ene spannet.
Mannen er her kalt "Hupei Tirion", som betyr "STEDET TIL HAM
SOM KOMMER NED" eller "Å TØMME UT".

Dette stjernebildet består av 108 stjerner.
Den ene av stjernene i dette stjernebildet heter "Saad al Melik",

og det betyr "FORTELLINGEN OM UTGYDELSEN".
En annen av stjernene heter "Saad al Sund", og det betyr "HAN

SOM GÅR og KOMMER TILBAKE" eller "UTGYDEREN".
En tredje av stjernene heter på hebraisk "Scheat", som betyr

"DEN SOM GÅR og KOMMER TILBAKE".
Dette stjernebildet symboliserer det forholdet at Messias skal

komme tilbake og utgyde sin Hellige Ånd over jødefolket og alle
folk i endens tid. Det første folket som blir frelst som rest og som
levning, er jødene. "DET STRØMMER VANN AV HANS SPANN,
og hans ætt bor ved STORE VANN. Mektigere enn Agag skal hans
konge være, opphøyet hans kongerike." (4.Mos.24,7.)
"Han skal være lik et tre, plantet ved RINNENDE BEKKER,

som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hva han
gjør, skal han ha lykke til." (Salm.1,3.)
"Og 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.)
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"Og deretter skal det skje at jeg skal UTGYDE MIN ÅND over
alt kjød (alle jøder), 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 ne vil
jeg i de dager utgyde min Ånd." (Joel 3,1-2.)

"Jesus svarte og sa til henne: Enhver som drikker av dette vann,
skal tørste igjen, men den som drikker av DET VANN jeg vil gi
ham, skal aldri tørste i tidsalderen, men det vann jeg vil gi ham,
blir i ham en kilde med vann som veller fram til tidsalderlig liv."
(Joh.4,13-14.)
"Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte

ut: OM NOEN TØRSTER, HAN KOMME TIL MEG OG
DRIKKE!" (Joh.7,37.)

"og de sa: Dere galileiske menn! hvorfor står dere og ser opp
mot himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen,
han SKAL KOMME IGJEN på samme måte som dere så ham fare
opp til himmelen." (Ap.gj.1,11.)
"men hine (jødene) skal også bli innpodet (i sitt eget oljetre),

såfremt de ikke holder ved i sin vantro, for Gud er mektig til å
innpode dem igjen." (Rom. 11,23.)

1.) Det første stjernebildet i Aquarius er Piscis Australis, som
betyr "FISKEN I SØR". Denne fisken drikker av det vannet som
Aquraius tøiruner ut.

I den gamle egyptiske Zodiaken er dette stjernebildet kalt "Aar",
som betyr "EN STRØM".

Det er 23 stjerner i dette stjernebildet.
Dette stjernebildet har sammenheng med Aquarius, og det

symboliserer først og fremst den Ånds-utgydelsen som vil skje i
forbindelse med Jesu gjenkomst. Alle de som tar sin tilflukt til Jesus
og drikkker av det vannet (Den Hellige Ånd) som han utgyder,
skal få del i det tidsalderlige livet. Det betyr at de skal få del i
frelsen i den nye tidsalderen, som er riket for Israel. "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 uten betaling
vin og melk." (Es.55,1.)
"Og på den dag skal LEVENDE VANN (ordet står i flertall)

STRØMME ut fra Jerusalem, den ene halvdel av dem (av vannene)
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til havet i øst og den andre halvdel av dem til havet i vest, både
sommer og vinter skal det være så." (Sak. 14,8.)
"Og det kom en til ham og sa: Mester! hva godt skal jeg gjøre

for å få tidsalderlig liv?" (Mat. 19,16.)
"uten at han skal få mangfoldig igjen her i tiden, og i den

kommende tidsalder tidsalderlig liv." (Luk. 18,30.) (De to siste Bibel
stedene gjelder den såkalte Jøde-loristendommen, som er den
kristendomsformen som vi skål ha i 1000 års-riket.)
"Den som tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften har

sagt, rinne STRØMMER AV LEVENDE VANN." (Joh.7,38.)

2.) Det andre stjernebildet i Aquariiis er Pegasus. Det er
inntegnet på stjemekartet som en hest med vinger. Han er i fullt
trav over hinunelen.

Det er 89 stjemer i dette stjernebildet.
Den ene av stjernene heter på hebraisk "Markab", og det betyr

"Å KOMME IGJEN FRA DET FJERNE".
En annen av stjemene heter "Scheat", og det betyr "HAN SOM

GÅR og SOM KOMMER IGJEN".
En tredje av stjemene heter på arabisk "Al Genib", som betyr

"HAN SOM BÆRER".

En fjerde av stjernene heter på arabisk "Enif, og det betyr
"GREINA".

En femte av stjemene heter "Matar", og det betyr "HAN SOM
FORÅRSAKER OVERSVØMMELSE".

En sjette av stjemene heter "HOMAN", som betyr "VANNENE".
Dette stjemebildet symboliserer Jesu gjenkomst til jødene og til

resten av verden. Både Tanach og N.T. stadfester at Jesus skal
komme tilbake etter at han har oppholdt seg 2000 år i himmelen.
"Jeg vU GÅ MIN VEI. Jeg vil VENDE TILBAKE til mitt sted
(himmelen), inntil de (jødene) erkjenner seg skyldige. I sin trengsel
(den store trengsel) skal de lete etter meg. Kom, la oss vende om
til Herren (sier de). 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 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.)
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"Og han sa til dem: Gå og si til den rev: Se, jeg driver ut onde
ånder og fullfører helbredelser I DAG og I MORGEN og PÅ DEN
TREDJE DAG er jeg ved enden." (Luk. 13,32.)

"Dagen etter ser han Jesus konune til seg og sier: Se der Guds
lam, som BÆRER (bort) verdens synd." (Joh. 1,29.)
"Og på den TREDJE DAG var det et bryllup i Kana i Galilea,

og Jesu mor var der, men også Jesus og hans disipler var innbudt
til bryllupet (jjiyllupet er et bilde på 1000 års-riket)." (Joh.2,1-2.)

Når det gjelder Johannes 1-2, skal vi være oppmerksom på
følgende forhold:

a) Jesus var på reise fra Jerusalem og til Galilea. I Johannes 1
er det skrevet at han brukte 4 dager på reisen. Hver av disse
dagene syboliserer 1000 år. I tillegg til disse 4 dagene brukte
han 2 dager på reisen. Den femte og de sjette dagen er ikke
nevnt i teksten. Disse 2 dagene står for 2000 år. De
reprenseterer den kristne menighets tid.

b) Det var først på den tredje dagen at bryllupet i Kana skulle
finne sted. Dette bryllupet stå^ for 1000 å^-riket, som skal
opprettes etter de 2000 årene.

I Johannes 4,40 står det også at Jesus ble hos samaritanene
(hendingene) i 2 dager. Disse 2 dagene representerer også
menighetens tid, som er på 2000 år. "Da nå samaritanene kom til
ham, bad de ham bli hos dem, og han ble der i 2 DAGER."

3.) Det tredje stjernebildet i Aquarius er Sygnus. Det betyr
"SVANE".

Det er inntegnet på stjernekartet som en svane som flyr midt i
himmelen og er på vei ned mot jorden. Den flyr fritt og hurtig. Med
sine utspente vinger og sin kropp danner den et KORS på himmelen.

I den gamle egyptiske Zodaken heter ddtte stjemetegnet "Tes-
ark", som betyr "DEN (SOM KOMMER) FRA DET FJERNE".
En av stjernene heter "Deneb", og det betyr "DOMMEREN".
En annen av stjemene heter "Adige", og det betyr "DEN SOM

FLYR HURTIG".

En TREDJE av stjemene HETER på hebraisk "Sadr", og det
betyr "DEN SOM KOMMER IGJEN SOM I EN SIRKEL".
En fjerde av stjemene heter på arabisk "Al Bireo", og det betyr

"Å FLY HURTIG".
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En femte av stjernene heter "Azel", og det betyr "DEN SOM
GÅR OG KOMMER HURTIG TILBAKE".
En sjette av stjernene heter "Fafage", og det betyr "Å SKINNE

STRÅLENDE FRAM".
Dette stjernebildet symboliserer Jesu gjenkomst. Jesus skal være

i himmelen inntil alt det som profetene har profetert om angående
endens tid, har gått i oppfyllelse, og inntil jødene tar imot ham
som sin frelser og Messias. "Gud er en RE l l ̂isRDIG DOMMER,
og en Gud som vredes på den onde hver dag." (Salm.7,12.)

"Fra Sion, skjønnhets krone, STRÅLER Gud (Messias) fram."
(Salm.50,2.)

"Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se en som lignet på en
menneskesønn, KOM MED HIMMELENS SKYER. Han gikk bort
til den gamle av dager og ble ført fram for ham." (Dan.7,13.)

"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.)

"og han (Gud) kan sende den for dere utkårede (forutforkynte)
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 eldgamle dager av." (Ap.gj.3,20-21.)
"Sukk ikke mot hverandre, brødre, foråt dere ikke skal dømmes!

Se, DOMMEREN STÅR FOR DØREN." (Jak.5,9.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er det sjette stjemebildet i Zodiaken?
2.) Hva betyr ordet Aquarius?
3.) Hvordan er dette stjemebildet inntegnet på stjemekartet?
4.) Hvor mange stjerner er det i dette stjemebildet?
5.) Hva er navnene på en del av stjernene, og hva betyr

navnene?

6.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
7.) Hva er det første stjemebildet i Aquarius?
8.) Hvordan er det inntegnet på stjemekartet?
9.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?
10.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
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11.) Hva er det tidsalderlige livet?
12.) Hva er det andre stjernebildet i Aquarius?
13.) Hvordan er Pegasus inntegnet på stjernekartet?
14.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
15.) Hva heter en del av stjernene, og hva betyr navnene?
16.) Når skal riket for Israel opprettes?
17.) Hva står det i Hosea 5,15-6,2 og Johannes 1-2?
18.) Hva betyr dette?
19.) Hva er det tredje stjernebildet i Aquarius?
20.) Hva betyr Sygnus?
21.) Hvordan er Sygnus inntegnet på stjernekartet?
22.) Hva er navnene på en del av stjernene i dette stjernebildet,

og hva betyr navnene?
23.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
24.) Når skal Jesus komme tilbake?
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STJERNEBILDET PISCES

(FISKENE).

Det sjuende stjernebildet er Pisees. Det betyr "FISKENE".
Dette stjernebildet er inntegnet sonni to fisker som er bundet sammen
med et bånd. Den ene av fiskene svømmer oppover mot Nord-
stjema, mens den andre svømmer langs en horisontal linje.

I den gamle hebraiske Zodiaken ble dette stjernetegnet inntegnet
med to fisker som var bundet sammen i sporen.

I den gamle egyptiske Zodiaken heter "Pisces Hori", og det betyr
"FISKENE TIL HAM SOM KOMMER".

Det hebraiske navnet er "Dagim", og det er nært knyttet til ordet
"MENGDE".

Det syriske navnet er "Nuno", som betyr "FISKEN SOM ER
UTSTRAKT" d.v.s. for de kommende genereasjoner.

Det koptiske navnet er "Pi-cot Orion", som betyr "FISKEN",
"FORSAMLING" eller "FORSAMLINGEN TIL DEN KOM
MENDE HØVDINGEN".

Dette stjernebildet består av 113 stjerner
Den ene av stjernene heter på hebraisk "Okda", og det betyr

"DET SOM ER FORENET".

En annen av stjernene heter på arabisk "Al Samaca", og det betyr
"DET SOM ER HOLDT OPPE".

De to fiskene står som symbol for de troende, både av Israel og
av hedningenasjonene. Gjennom Jesu forsonergjeming har alle
troende fått del i frelsen. De frelste består av millioner av mennesker.
Det er både Messias og Abrahams "ætt".

Gud har lovet at han vil gjøre jødefolket til en stor nasjon. "Og
han førte ham (Abraham) utenfor og sa: Se opp til himmelen og
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tell stjernene, om du kan telle dem. Og han sa til ham: SÅ SKAL
DIN ÆTT BLI." (l.Mos.15,5.)
"Du øker folket. Herre! Du ØKER FOLKET og viser din

herlighet. Du flytter alle landets grenser vidt utover." (Es.26,15.)
"Og det skal lyde lovsang fra dem, og rop av glade mennesker.

Jeg vil gjøre dem TALLRIKE, og de skal ikke bli færre. Jeg vil
ære dem, og de skal ikke bli aktet ringe." (Jer.30,19.)
"Og jeg vil gjøre en fredspakt (Golgata-pakten) med dem (med

jødene) - en tidsalderlig pakt med dem skal det være, og jeg vil
bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min
helligdom midt iblant dem i tidsalderen." (Jer.37,26.)
"Og han sa til ham: Spring avsted og si til den unge mann der:

Jerusalem skal ligge fritt og åpent på grunn av den MENGDE
MENNESKER, som skal finnes der." (Sak.2,8.)

"Atter er himlenes like lik en not som kastes i havet (menneske
havet) og samler FISK av alle slags. Når den er blitt FULL, drar
de den på land og setter seg ned og samler de gode sammen i kar,
men de råtne kaster de bort." (Mat. 13,47-48.)

Det forholdet at den ene av fiskene svømmer oppover mot Nord-
stjerna, mens den andre svømmer langs en horisontal linje,
symboliserer to typer troende. Det er:

a) De troende som har et hinunelsk kall og en himmelsk
posisjon og forankring.

b) De troende som har et jordisk kall og en jordisk posisjon
og forankring.

Begge kategoriene er troende mennesker, men de er født til
forskjellige dder, og de tilhører forskjellige frelsesperioder. "I tro
døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovet, men
de så det langt borte og hilste det og belgente at de var fremmede
og utlendninger på'jorden. For de som sier slikt, gir derved til
kjenne at de søker et fedreland, og dersom de hadde tenkt på det
som de var kommet fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake,
men nå stunder de etter et bedre, det er et HIMMELSK. Derfor
skammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalles deres Gud, for han
har gjort en stad (det himmelske Jerusalem) ferdig til dem."
(Hebr.11,13-16.)
"Og ditt folknde er alle sammen rettferdige. De skal eie LANDET
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i tidsalderen (i 1000 års-riket). De er jo en kvist som jeg har plantet,
et verk av mine hender til min ære." (Es.60,21.)

1.) Det første stjernebildet i Pisces er Båndet. De to fiskene
som vi har beskrevet ovenfor, er bundet sammen i et bånd, og dette
båndet er festet rundt halsen til Cetus, som er et sjøuhyre. Det er et
bilde på Satan.
PÅ egyptisk heter dette stjernetegnet "U-or", og det betyr "HAN

KOMMER".

På arabisk heter det "Al Risha", og det betyr "BÅNDET" eller
"BISSELET".

Dette stjernebildet symboliserer det forholdet at disse to fiskene,
som er et bilde på jøder og hedninger, ennå i stor grad er bundet til
Satans makt, men i forbindelse med endens tid og Jesu gjenkomst
skal både jødene og hedningene BLI FRELST som REST og
LEVNING. 11000 års-riket skal hele nasjoner og folk følge Herren,
Israels Gud. "Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at dere
løser UGUDELIGHETS LENKER og sprenger ÅKETS BÅND,
slipper undertrykte fri og bryter HVERT ET ÅK." (Es.58,6.)

"For jeg ser at du ligger i BITTERHETS GALLE og URETT
FERDIGHETS BÅND." (Ap.gj.8,23.)

Den første nasjonen som blir frelst som rest og levning, er Israel.
Deretter går tilbudet om Guds frelse ut til alle nasjoner. Det er jødene
som skal være Guds hovedvitner i 1000 års-riket. "Og Jesus trådte
fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i hinunel og på jord,
gå derfor ut og gjør ALLE FOLKESLAG (dette er ikke menighetens
oppdrag), idet dere døper dem (dåpen er igjen kommet inn som
forpliktelse) til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,
og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere (Jesu lære, som ikke er
det samme som Paulus lære om den frie nåden), og se jeg er med
dere alle dager inntil tidsalderens ende (1000 års-rikets ende)."
(Mat.28,18-20.)

"På den tid (i den store trengsel) skal LEVNINGEN av Israel
og de UNNKOMNE av Jakobs hus ikke mere bli ved å stole på
ham (Antikrist) som slo det, men det skal trofast stole på Herren.
EN LEVNING skal omvende seg, levningen av Jakob, til Gud, den
allmektige. For om ditt folk, Israel, er som havets sand, skal bare
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en LEVNING av det omvende seg. TILINTETGJØRELSE ER
FAST BESLUTTET, en flom av rettferdighet." (Es. 10,20-22.)
"Og dere (jødene) skal kjenne at jeg bor midt i Israel, og at jeg

er Herren deres Gud, og ingen annen, og mitt folk skal ikke bli til
skamme i tidsalderen." (Joel 2,27.)
"Og deretter (etter at læreren til rettferdighet er kommet. Joel

2,23.) skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød (alle
jøder), og deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres
oldinger skal ha drømmer. Deres unge menn skal se syner." (Joel
3,1.)

2.) Det andre stjernebildet i Pisces er Andromeda. Det er
inntegnet på stjernekartet som en kvinne, som er bundet med lenker
på både hender og føtter.

I den gamle egyptiske Zodiaken heter denne kvinnen "Set", og
det betyr "OPPSATT" eller "SATT OPP SOM EN DRONNING".
På hebraisk har hun to navn, og det er "Sirra", som betyr "DEN

LENKEDE", og "Persea", som betyr "DEN UTSTREKTE".
Dette stjembildet består av 63 stjerner.
En av stjernene heter på arabisk "Al Phiratz", og det betyr "DEN

NEDBRUTTE".

En annen av stjernene heter "Al Amak", og det betyr "DEN SOM
ER SLÅTT NED".
En tredje av stjernen heter "Adhil", og det betyr "DEN SOM

LIDER".

En fjerde av stjernene heter "Desma", og det betyr "DEN
BUNDNE".

En femte av stjernene heter på hebraisk "Mirach", og det betyr
"DEN SVAKE".

En sjette av stjernene heter "Adhil", og det betyr "DEN
PRØVEDE" eller "DEN SOM HAR SORG".

Dette stjernebildet symboliserer KVINNEN ISRAEL. Det store
flertallet av jødene er ennå bundet til denne verdens fyrste, som er
Satan.

Gud sendte sin Sønn foråt jødene skulle komme til en personlig
tro på ham. Den jødiske nasjonen som sådan AVVISTE det
frelsestilbudet som Gud kom med. De avviste sin Messias, som de
hadde ventet på i flere tusen år.

— 77 —



Som folk og som nasjon har jødene ennå ikke fått del i frelsen.
Det er i troen på Jesus fra Nasaret at jødene blir frelst og får del i
den kommende tidsalderen, som er riket for Israel. **Kongedøtre er
i blant dine utvalgte. DRONNINGEN står ved din høyre hånd i
gull fra Ofir." (Salm.45,10.)

"For som en FORLATT KVINNE (ISRAEL) med SORG I SITT
HJERTE kaller Herren deg, og EN UNGDOSMHUSTRU skulle
hun forskytes, sier din Gud." (Es.54,6.)
"Men Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er

ikke for tunghørt til å høre. Men DERES MISGJERNINGER har
gjort skillsmisse mellom dere og deres Gud, og DERES SYNDER
har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører." (Es.59,1-2.)

"Herrens, Israels Guds Ånd er over meg (over Messias), fordi
Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de
SAKTMODIGE. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et
SØNDERBRUTT HJERTE, tU å utrope frihet for DE FANGNE
og løslatelse for DE BUNDNE, til å utrope et NÅDENS ÅR FRA
HERREN (1000 års-riket) og en hevnens dag (trengselstiden) fra
vår Gud, til å trøste ALLE SØRGENDE." (Es.61,1-2.)
"På den dag vil jeg reise opp igjen DAVIDS FALOT HYTTE,

og jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som ER
hOSDBRUTT av den, og jeg vil bygge den opp igjen som i fordums
tid." (Amos 9,11.)
"Han kom til sitt eget (i grunnteksten står det: "sine egne", det

vil si folk, land, tempel, gudstjeneste o.s.v.), og hans egne TOK
IKKE IMOT HÅM. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han
rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn" (Joh. 1,11-12.)

"For Hagar er (symboliserer) berget Sinai i Arabia, og svarer til
det Jerusalem som nå er, for det er i TRÆLDOM MED SINE
BARN. Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår
mor." (Gal.4,25-26.)
"Og et stort tegne ble sett i himmelen: En KVINNE (Israel),

kledd med solen (Jesu forsoning), og månen under hennes føtter
(hun er undergitt Guds ordninger), og på hennes hode EN KRONE
(frelsen) MED 12 STJERNER (Israels 12 stanuner)." (Åp,12,l.)

3.) Det tredje s^emebildet i Pisces er Cepheus. Det er inntegnet
som en konge som har en kongekrone med 12 stjerner på sitt hode.
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Han er plassert i det høyeste av himmelen. Han har et septer i sin
venstre hånd. Hans venstre fot er plassert rett over Polar-stjema.

I den gamle egytiske Zodiaken heter denne kongen "Pe-ku-hor",
og det betyr "DENNE KOMMER FOR Å REGJERE".

Det greske navnet "Cepheus", som betyr "EN GREIN".
Det gamle etiopiske navnet er "Hyk", og det betyr "EN

KONGE". Dette stjernebildet består av 35 stjemer.
En av stjemene heter på arabisk "Al Deramin", og det betyr

"DEN SOM KOMMER HURTIG".

En annen av stjernene heter "Al Phirk", og det betyr "FORLØ-
SEFÆN".

En tredje av stjemene heter "Al Rai", og det betyr "DEN SOM
ER SÅRET' eller "DEN SOM ER NEDBRUTT".

Dette stjernebildet symboliserer Jesus fra Nasaret som kommer
fra himmelen som kongenes konge og herrenes herre. Han kommer
for å dømme og styre verden. Han skal opprette riket for Israel ved
sin gjenkomst.
De 12 stjemene som han har i sin krone, symboliserer Israels

12 stammer. "Ikke skal KONGESPIR vike fra Juda, ikke HER-
SKERSTAV fra hans føtter, inntil FREDSFYRSTEN KOMMER,
og folkene blir ham lydige." (l.Mos.49,10.)

"Sion skal FORLØSES med rett, og de omvendte der ved
rettferdighet." (Es. 1,27.)
"Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg dere: Dere som har fulgt

meg, dere skal i gjenfødelsen (i riket for Israel), når Menneskesøn-
nen sitter på SIN HERLIGHETSTRONE, også sitte på 12 TRO
NER og dømme ISRAELS 12 STAMMER." (Mat. 19,28.)
"Og hun trådte til i samme stund og priste Gud, og hun talte om

ham til alle dem som ventet på FORLØSNING for Jemsalem."
(Luk.2,38.)
"Og derfor er han (Jesus) mellommann for en ny pakt, for at de

kalte skal få den tidsalderlige arv (den arv som er loiyttet til den
kommende tidsalderen) som var lovet, etterat EN DØD har funnet
til FORLØSNING fra overtredelsene under den første pakt (Sinai-
pakten)." (Hebr.9,15.)
"Og et stort tegn ble sett i himmelen: en kvinne (Israel), kledd

med solen (hun er innehyllet i Jesu forsoning), og månen under
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hennes føtter (hun er undergitt Guds ordninger), og på hennes hode
EN KRONE (frelsen) AV 12 STJERNER." (Åp.12,1.)
"Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, foråt han med det

skal slå hedningene, og han SKAL STYRE DEM MED JERNSTAV,
og han treder vinpersen med Guds, den allmektiges strenge vredes
vin (han dømmer)." (Åp. 19,15.)
"Og se, jeg KOMMER SNART (HURTIG). Salig er den som

tar vare på det profetiske ord i den bok." (Åp.22,7.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva heter det sjuende stjernebildet?
2.) Hvordan er dette stjemebildet inntegnet på stjernekartet?
3.) Hva heter dette stjemebildet på egyptisk, hebraisk og syrisk?
4.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
5.) Hva er navnet til noen av stjernene, og hva betyr navnene?
6.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
7.) Hvilke to kategorier troende har vi?
8.) Hva vil dette'si?
9.) Hva er det første stjemebildet i Pisces?
10.) Hvordan er dette stjemebildet inntegnet på stjemekartet?
11.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
12.) Hvilken nasjon skal bli frelst først?
13.) Når vil denne frelsen finne sted?
14.) Hva vil det si at Gud skal utgyde sin Ånd over alt kjød?
15.) Hva er det andre stjemebildet i Pisces?
16.) Hvordan er det inntegnet på stjernekartet?
17.) Hva heter dette stjemebildet på egyptisk og hebraisk?
18.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?
19.) Hva er navnene på noen av stjemene, og hva betyr navnene?
20.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
21.) Hva er det tredje stjemebildet i Pisces?
22.) Hvordan er Cepehus inntegnet på stjemekartet?
23.) Hva er det egyptiske, det greske og det etiopiske navnet på

denne kongen?
24.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?

— 80 —



25.) Hva heter noen av stjernene, og hva betyr navnene?
26.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
27.) Hva skal Jesus gjøre 1 forbindelse med sin gjenkomst?
28.) Hva er de 12 stjernene i Cepehus kongekrone et bilde på?
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STJERNEBILDET ARIES (HØVDINGEN
ELLER HODET).

Det åttende stjernebildet er Aries. Det er inntegnet som en bukk
som ligger og kviler seg. Den er full av styrke og kraft.

Det hebraiske navnet på bukken er "Taleh", som betyr
"LAMMET".

Det arabiske navnet på bukken er "Al Hamal", som betyr
"SAUEN", "MILD" eller "BARMHJERTIG".

Det gamle akkadiske navnet er "Baraziggar", som betyr
"RETTFERDIGHETS OFFER".

Det er 66 stjerner i dette stjernebildet.
En av stjernene heter på arabisk "Al Nath", som betyr "SÅRET"

eller "SLÅTT".
En annen av stjernene heter "Al Sheratan", som betyr "DEN

SÅREDE" eller "DEN SOM ER SLÅTT".
En tredje av stjernene HETER på hebraisk "Mesartim", og det

betyr "DEN SOM ER BUNDET".
Dette stjernebildet symboliserer Jesus som den som tar bort all

verdens synd, og derfor er han også både høvdingen over Guds
hær og kongen i 1000 års-riket. På Golgata la han den åndelig basis
både for sin frelse og for sitt styre.
"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."
(Es.53,7.)

"og sønderriv deres hjerte og ikke deres klær, og vend om til
Herren deres Gud! For han er NÅDIG og BARMHJERTIG,
LANGMODIG og RIK PÅ MISKUNN, og han angrer det onde."
(Joel 2,13.)
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"Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se, der GUDS
LAM som bærer (bort) verdens synd." (Joh. 1,29.)

"således skal også Kristus, etter å VÆRE OFRET en gang for å
bortta manges synder, annen gang åpenbares, uten synd, til frelse
for dem som venter på ham." (Hebr.9,28.)
"Og jeg så midt imellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste

et lam stå der, likesom SLAKTET, og det hadde 7 hom (all makt)
og 7 øyne (allvitende), det er de 7 Guds ånder (Den Hellige Ånd i
sin fulle manifestasjon) som er sendt ut over all jorden." (Åp.5,6.)

På gmnn av at forsoningsverket er fullendt, kan Jesus bare rolig
skue inn i det som skal komme. Uansett hva som skjer, så er
SEIEREN SIKRET. Det er hans Fader som skal legge hans fiender
til skammel for hans føtter. "Herren sa til min Herre (Messias) (som
også er vår Herre): Sett deg ved min høyre hånd 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!"

(Salm.110,1-2.)

1.) Det første stjemebildet i Aries er Cassiopeia. Selve navnet
betyr opprinnelig "DEN KRONEDE" eller "DEN VAKRE". Det
er inntegnet som en kvinne som sitter på en trone. Med sin venstre
hånd ordner hun sitt hår, og med sin høyre hånd ordner hun på sine
klær. Hun gjør seg i stand til at bmdgommen eller kongen kommer.
Hun gjør seg ferdig til sitt eget bryllup.

Det arabiske navnet på denne kvinnen er "El Seder", og det betyr
"DEN SOM ER FRI".

Et annet arabisk navn er "Ruchba", som betyr "DEN SOM ER
KRONET".

I den gamle egyptiske Zodiaken heter hun "Set", og det betyr
"HUN SOM ER SATT OPP" eller "HUN SOM ER SATT OPP

SOM EN DRONNING".

Opprinnelig ble dette stjernebildet kalt for "GLANSENS
DATTER".

Dette stjemebildet består av 55 stjerner.
En av stjernene heter på hebraisk "Schedir", og det betyr "DEN

SOM ER UTFRIDD".

En annen av stjemene heter på hebraisk "Caph", og det betyr
"GREIN".
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Dette stjernebildet symboliserer kvinnen Israel, som er satt fri
og skal bli Jesu bmd og hustru i "Lammets" eller "Kongesønnens
bryllup", som er betegnelser på 1000 års-riket. Det er ikke den
kristne menighet som er Jesu brud og hustru. Det er Israel som har
fått dette løftet og denne betegnelsen. Den kristne menighet er
derimot EN DEL AV BRUDGOMMEN. Vi som lever i den frie

nådens tidsperiode, utgjør JESU ÅNDELIGE LEGEME. Jesus selv
er hodet, og hver enkelt av de troende utgjør resten av legemet.

"Hør, DATTER (bruden), og gi akt og bøy ditt øre, og glem ditt
folk og din fars hus, og la kongen ha sin lyst i DIN SKJØNNHET!
For han er din herre, og du skal falle ned for ham. Og Tyrus datter
skal søke din yndest med gaver-de rike blant folket. Såre HERLIG
er KONGEDATTEREN der inne. Hennes kledning er gjennom-
virket med gull. I strukne klær LEDES HUN FRAM TIL KON
GEN. Jomfruer, hennes venninner følger henne. De føres inn til
deg." (Salm.45,11-15.)
"Du er FAGER som Tirsa, min venninne, SKJØNN som

Jerusalem, fryktelig som hærskarer med sine banner." (Høys.6,4.)
"60 dronninger har jeg og 80 medhustruer og unge piker uten

tall. Men en er min due, MIN RENE, sin mors eneste, hennes
utkårede som fødte henne. Jomfruer så henne og priste henne
lykkelig. Dronninger og medhustruer så henne og hyllet henne.
Hvem er hun som STILKER FRAM som morgenrøden, FAGER
som månen, ren som solen, fryktelig som hærskarer med sine
banner." (Høys.6,8-10.)
"Og det skal være til et tegn og et vitne i Egyptens land for

Herren, hærskarenes Gud, når de (jødene som er i landflyktigehet i
Egypt) roper til Herren over undertrykkerne, skal han sende dem
en FRELSER og FRI DEM UT." (Es. 19,20.)

"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 oppgå, og over deg skal hans
herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal søke til DITT LYS, og
konger til DEN GLANS som er gått opp over deg." (Es.60,1-3.)

"Jeg vil pipe til dem og samle dem, for jeg har UTFRIDD dem,
og de skal bli tallrike, som de har vært." (Sak. 10,8.)
"Den som har BRUDEN, han er brudgom, men brugom-

mens venn, som står og hører på ham, gleder seg storlig over
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brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen. (Dette
er sagt til Israel.)" (Joh.3,29.)
"Men det Jerusalem som er der oppe, ER FRITT, og det er vår

mor." (Gal.4,26.)
"Og et stort tegn ble sett i himmelen: en KVINNE, kledd med

solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en KRONE
av tolv stjerner." (Åp. 12,1.)
"La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for LAMMETS

BRYLLUP er kommet, og HANS HUSTRU har gjort seg rede."
(Åp. 19,7.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3, hvor jeg skriver
mye om dette.)

2.) Det andre stjernebildet i Aries er Cetus. Det er inntegnet på
stjernekartet som et sjøuhyre som er undertrykt og bundet. Han er
plassert i sør på stjernehimmelen.

I den gamle egytiske Zodiaken er navnet "Knem", og det betyr
"DEN SOM ER UNDERTRYKT".

Dette stjernebildet består av 97 stjerner, og det er det største av
stjernebildene.

Den ene av stjernene heter "Menikar", og det betyr "BUNDET"
eller "LENKET FIENDE".

En annen av stjerne heter "Kaitos", som betyr "OVERVUNNET"
eller "KASTET NED".

En tredje av stjernene heter "Mira", som betyr "OPPRØRER".
Cetus er et bilde på Satan, som Bibelen betegner som en

"DRAGE" og "UHYRET SOM ER I HAVET." "På den tid skal
Herren med sitt sverd, det hårde og sterke og store, hjemsøke
Leviatan, DEN LETTFARENDE DRAGE, og Leviatan, DEN
BUKTEDE DRAGE, og han skal drepe UHYRET SOM ER I
HAVET." (Es.27,1.)
"Gud holder ikke sin vrede tilbake. Under ham måtte RAHABS

(som er det samme som Leviatan) hjelpere bøye seg." (Job.9,13.)
"Du er den som skilte havet med din styrke, knuste DRAGENES

hoder på vannene. Du sønderslo Leviatans hoder. Du gav den til
føde for ørkenens folk." (Salm.74,13-14.)

På Golgata mistet Satan sin makt. I midten av den 7 årige
trengselstiden som skal komme, skal Gud kaste ned Satan og hans
engler fra lufthimmelen og ned på jorda. Han skal videre være

— 85 —



bundet i 1000 år. "Nei, til DØDSRIKET skal du STØTES NED, til
hulens dypeste bunn." (Es. 14,15.)

"Ditt hjerte oppøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din
visdom på grunn av din glans. Jeg KASTET DEG TIL JORDEN.
Jeg la deg ned for kongers åsyn, foråt de skulle se på deg med
lyst." (Esek.28,17.)

"Han AVVÆPNET maktene og myndighetene og stilte dem
åpenlyst til skue, idet han viste seg som SEIERHERRE over dem
på korset." (Kol.2,15.)
"Og han grep DRAGEN, den gamle slange, som er djevelen og

Satan, og BANDT HAM for 1000 år." (Åp.20,2.)
"Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre deres fars lyster.

Han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten,
for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget,
for han en LØGNER og LØGNENS FAR." (Joh.8,44.)

"Dette har jeg talt til dere foråt dere skal ha fred i meg. I verden
har dere trengsel, men vær frimodig. Jeg HAR OVERVUNNET
VERDEN." (Joh. 16,33.)

Det forholdet at Cetus er plassert langt i sør på stjernehimme
len, betyr at han er plassert nær "dødsriket". Nordsiden av stjerne
himmelen er et bilde på "himmelen" og Guds bolig, mens sørsiden
er et bilde på "dødsriket" og Satans domene.

3.) Det tredje stjernebildet i Aries er Perseus. Navnet betyr
"DEN SOM BRYTER NED". Det er inntegnet på stjernekartet som
en mann med et sverd i sin høyre hånd og et avhugget hode i sin
venstre hånd. Han farer hurtig over himmelen.

På hebraisk er hans navn "Peretz", og det er oversatt med "VEI-
BRYTEREN".

I den gamle egytiske Zodiaken er han kalt "Kar Knem", og det
betyr "HAN SOM KJEMPER og UNDERTRYKKER".

Dette stjernebildet består av 59 stjerner.
En av stjernene heter "Mirfak", og det betyr "DEN SOM

HJELPER".

En annen av stjernene heter "Al Genib", som betyr "DEN SOM
BÆRER BORT".

En tredje av stjernene heter "Athik", og det betyr "DEN SOM
BRYTER NED".
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Det hodet som Perseus holder i sin venstre hånd, heter på gresk
"Medusa". Dette ordet kommer av et hebraisk ord som betyr "DEN
SOM ER TRÅDT XJNDER FOT".

Dette hodet heter på hebraisk "Rosh Satan", og det betyr
"MOTSTANDERENS HODE". (Satan betyr motstander.)

På arabisk heter det "Al Oneh", og det betyr "DEN UNDER
TRYKTE".

Et annet arabisk navn er "Al Ghoul", som betyr "DEN ONDE
ÅND".

Dette stjernebildet symboliserer det forholdet at Messias skal
komme hurtig og hjelpe jødene mot deres fiender. Han skal dømme
deres fiender ved Harmageddon. Satan, Antikrist, den falske profet
og kongene på jorden skal bli overvunnet. Satan skal fengsles for
1000 år, mens Antikrist og den falske profet skal bli dømt til et
evig oppphold i ildsjøen. "Herren, deres Gud, som går foran dere,
skal STRIDE FOR DERE, slik som dere så ham gjorde for dere i
Egypten." (5.Mos.l,30.)
"Hvem er den herlighetens konge? Herren, sterk og veldig,

Herren VELDIG I STRID." (Salm.8.)
"For jeg er elendig og fattig. Herren vil tenke på meg. Du

er MIN HJELP og MIN FRELSER, min Gud, dryg ikke!" (Salm.
40,18.)

"Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som
lignet en Menneskesønn, kom med himelens skyer. Han gikk bort
til den gamle av dager og ble ført fram for ham." (Dan.7,13,)
"VEIBRYTEREN går foran dem. De bryter gjennom (fiendens

porter) og drar frem gjennom porten og går ut av den. Deres konge
drar frem foran dem, og Herren i spissen for dem." (Mika 2,13.)
"Så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens

engels åsyn, og SATAN (som betyr: ANKLAGER), stå ved hans
høyre side, for Å ANKLAGE HAM." (Sak.3,1.)
"Men da fariseerne hørte det, sa de: Det er bare ved Belsebul,

DE ONDE ÅNDERS FYRSTE, han driver de onde ånder ut."
(Mat. 12,24.)
"Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og

da skal alle jordens (eller landets) slekter jamre seg, og de skal se
Mennesksønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen
herlighet." (Mat.24,30.)

— 87 —



"Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se, der Guds
lam, som BÆRER (BORT) verdens synd." (Joh. 1,29.)
"Men fredens Gud skal i hast KNUSE SATAN UNDER DERES

FØTTER. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!" (Rom. 16,20.)
"Jeg skriver til dere , dere fedre, fordi dere kjenner ham som er

fra begynnelsen. Jeg skriver til dere, dere unge, fordi dere har seiret
over DEN ONDE. Jeg har skrevet til dere, mine barn, fordi dere
kjenner Faderen." (l.Joh.2,13.)
"Og jeg så dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet,

for å føre krig mot ham som satt på hesten, og mot hans hær. 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, som brenner med svovel. Og
de andre BLE DREPT med hans sverd som satt på hesten, det sverd
som gikk ut av hans munn, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.
Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til
avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Og han grep dragen, den
gamle slange, som er djevelen og Satan, og BANDT HAM FOR
1000 ÅR." (Åp. 19,19-20.2.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er det åttende stjernebildet?
2.) Hvordan er Aries inntegnet på stjernekartet?
3.) Hva er det hebraiske, arabiske og akkadiske navnet på Aries?
4.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
5.) Hva heter noen av stjernene, og hva betyr navnene?
6.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
7.) Hvorfor er Aries så avslappet og rolig?
8.) Hva er det første stjernebildet i Aries?
9.) Hva betyr Cassiopeia?
10.) Hvordan er dette stjernebildet inntegent på stjemekartet?
11.) Hva heter det på arabisk og egyptisk?
12.) Hva het opprinnelig dette stjernebildet?
13.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
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14.) Hva heter noen av navnene på stjernene, og hva betyr
navnene?

15.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
16.) Hvem er Herrens brud og hustru?
17.) Hva er "Lanunets" eller "Kongesønnens bryllup"?
18.) Hvorfor er ikke den kristne menighet Herrens brud og

hustru?

19.) Hva er den kristne menighet?
20.) Hva er det andre stjemebildet i Aries?
21.) Hvordan er Cetus inntegnet på stjernekartet?
22.) Hvor på stjernehimmelen er Cetus inntegnet?
23.) Hva er det gamle egyptiske navnet på dette stjemebildet?
24.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?
25.) Hva er navnene på noen av stjemene, og hva betyr navnene?
26.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
27.) Hva betyr det at Cetus er inntegnet langt sør på himmelen?
28.) Hva er det tredje stjemebildet i Aries?
29.) Hva betyr ordet Perseus?
30.) Hvordan er dette stjemebildet inntegnet på stjemekartet?
31.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?
32.) Hva heter noen av stjemene, og hva betyr navnene?
33.) Hva er navnet på det hodet som Perseus holder i sin venstre

hånd?

34.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
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STJERNEBILDET TAURUS

(HØVDINGEN).

Det niende stjernebildet er Taums. Det er et latinsk navn, og
navnet betyr "STYRER" eller "HØVDING". Det er inntegnet som
en okse som farer fram over himmelen med stor styrke og vrede.
Hans hom er senket, slik at han kan gå til angrep på sine fiender.

I den gamle egytiske Zodiaken ble han kalt for både "Isis", som
betyr "DEN SOM FRELSER og BERGER" og "Apis", som betyr
"HODET" eller "HØVDINGEN".

På hebraisk heter han "Shur", og det betyr "DEN SOM
KOMMER" og "DEN SOM STYRER".

Dette stjemebildet består av minst 141 stjerner.
Den ene av stjemene heter på kaldeisk "Al Debaran", og det

betyr "LEDEREN" eller "HERSKEREN".
En annen av stjemene heter på arabisk "El Nath", som betyr

"SÅRET" eller "SLÅTT".
En tredje av stjemene heter på hebraisk "Palilicium", og det betyr

"DEN SOM DOMMEN TILHØRER".
En fjerde av stjemene heter på arabisk "Wasat", og det betyr

"SENTRUM" eller "FUNDAMENT".

En femte av stjemene heter på arabisk "Al Thuraya", som betyr
"OVERFLOD".

En samling av stjemer heter "Pleiades", og det betyr "FORSAM
LINGEN TIL DOMMEREN" eller "FORSAMLINGEN TIL STY

REREN".

Den mest lysende av disse stjemene heter på arabisk "Al Cyone",
og det betyr "SENTRUM". Astronomene pleier å si at den er
sentmm i universet.

En annen samling av stjemer heter "Hyades", og det betyr "DET
SOM ER SAMLET".
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Dette stjernebildet er et bilde på Jesus fra Nasaret som kommer
for å dømme sine fiender ved Harmageddon. Han kommer både
snart og hurtig. Sammen med ham er både englene og de troende.
"Herlig er den førstefødte av hans (Josefs) okse, og hans hom er
lik VDLLOKSENS HORN. Med dem stanger han alle folkene like
til jordens ender, og de (homene) er Efraims titusener, og de er
Manasses tusener." (5.Mos.33,17.)

"Herren holder DOM over folkene. Døm meg. Herre, etter min
rettferdighet og etter min uskyld, som er hos meg." (Salm.7,9.)
"Du har gjestet jorden og gitt den OVERFLOD, gjort den såre

rik. Guds bekk er full av vann. Du har latt dem få sitt kom, for slik
lager du jorden til." (Salm.lO.)

"Jeg vil prise deg i en STOR FORSAMLING, love deg blant
meget folk." (Sålm.35,18.)
"Og du (Gud) opphøyer mitt HORN SOM VILLOKSENS. Jeg

er overgytt med frisk olje." (Salm.92,10.)
"For Herren er vår DOMMER. Herren er vår lovgiver. Herren

er vår konge. Han skal FRELSE oss." (Es.33,22.)
"Si til de urolige hjerter: Vær frimodige. Frykt ikke! Se, der er

deres Gud (Messias). Hevnen kommer. Guds gjengjeldelse. Han
kommer selv og FRELSER dere." (Es.35,4.)

"Se, til et vitne for folkeslag har jeg satt ham, til en FYRSTE
og en HERSKER over folkeslag." (Es.55,4.)

"Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er
kommet foråt de skal ha liv og OVERFLOD." (Joh. 10,10.)

"Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, profeterte om
(i Enoks bok) da han sa: Se, Herren kommer med SINE MANGE
TUSEN HELLIGE for å HOLDE DOM og refse alle de ugudelige
for alle de ugudelige gjeminger som de gjorde, og for all de hårde
ord som de talte mot ham, de ugudelige syndere." (Jud.14-15.)

"Se, han kommer med (omgitt av) skyene, og hvert øye skal se
ham, også de som har gjennomstunget ham. og alle jordens (eller
landets) slekter skal gråte sårt over ham." (Åp. 1,7.)

1.) Det første stjernebildet i Taurus er Orion. Det betyr "DEN
SOM KOMMER FRAM SOM ET LYS". Dette stjernetegnet er
inntegnet på stjernekartet som en mektig og triumferende jeger,
som har en klubbe i sin høyre hånd og sin venstre fot på sin fiende.
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Fienden er Lepus. Om livet har Orion et belte med et sverd. I sin
venstre hånd holder han hodet og skinnet av en løve, som han har
drept.

I den gamle egyptiske Zodiaken heter denne personen "Hagat",
som betyr "DETTE ER HAN SOM TRIUMFERER".

Selve ordet "Orion" var opprinnelig skrevet "Oarion", og det
kommer av et hebraisk ord som betyr "LYS". Orion betyr dermed
"HAN SOM KOMMER FRAM SOM ET LYS".

Det gamle akkadiske navnet var "Urana", som betyr "HIMME
LENS LYS".

Orion er det mest skinnende av alle stjernebildene, og alle
mennesker i hele verden kan se dette stjernebildet.

I både Jobs Bok og hos profeten Amos er Orion brukt som
betegnelse på et stjemebilde. I Amos 5.8 er det hebraiske navnet
på Orion "Chesil", som betyr "EN STERK MANN" eller "EN
HELT".

I dette stjernebildet er det 78 stjerner.
Den ene av stjernene heter "Betelgeuz", og det betyr "HAN SOM

KOMMER FRA KVISTEN".

En annen av stjernene heter "Rigel", som betyr "FOTEN SOM
KOMMER".

En tredje av stjernene heter "Bellatrix", som betyr "DEN SOM
KOMMER PLUTSELIG" eller "DEN SOM ØDELEGGER
HURTIG".

En flerde av stjernene heter "Al Nitak", som betyr "DEN SOM
ER SÅRET".

En femte av stjernene heter "Saiph", som betyr "KNUST".
En sjette av stjernene heter "Al Gebor", som betyr "DEN

STERKE".

En sjuende av stjernene heter "Heka", som betyr "HAN SOM
KOMMER".

En åttende av stjernene heter "Meiisa", som betyr "HAN SOM
KOMMER FRAM".

En niende av stjernene heter "Al Rai", som betyr "DEN SOM
ER SÅRET" eller "DEN SOM BRYTER NED".
En tiende av stjernene heter "Thabit", som betyr "Å TREDE

PÅ".
En ellevte av stjemene heter "Al Giauza", som betyr "GREINA".
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En tolvte av stjernene heter "Al Mlrzam", som betyr "STYRE
REN".

En trettende av stjernene heter "Al Nagjed", som betyr "HØV
DINGEN".

En fjortende av stjernene heter "Niphla", som betyr "MEKTIG".
En femtende av stjernene heter "Nux", som betyr "STERK".
Orion er et bilde på den triumferende Kristus som er verdens

lys. Han er såret for våre synder og overtredelser. Ved sin
forsonergjeming på Golgata la han grunnlaget for sin herskerstilling.
Han skal komme tilbake med kraft og megen herlighet og dømme
verden og sine fiender ved Harmageddon. "Han svarte: Nei, jeg er
HØVDINGEN OVER HERRENS HÆR. Nå er jeg kommet. Da
falt Josva på sitt ansikt til jorden og tlba og sa til ham: Hva har min
herre å si til sin tjener?" (Josva 5,14.)
"Hvem er den herlighetens konge? Herren, STERK og VELDIG,

Herren veldig i strid." (Salm.24,8.)
"Herren ved din høyre hånd KNUSER KONGER på sin vredes

dag. Han holder dom iblant hedningene, fyller opp med lik, knuser
hoder over den vide jord." (Salm. 110,5-6.)

"Rettferdighet skal være BELTET OM HANS LENDER, og
tofasthet BELTET OM HANS HOFTER." (Es. 11,5.)

"Herren skal dra ut som en KJEMPE, som en krigsmann egge
sin harme. Han skal rope høyt, ja, skrike, mot sine fiender skal han
vise sin makt. Jeg har tidd fra eldgammel tid. Jeg talte ikke. Jeg
holdt meg tilbake. Nå vil jeg skrike som den fødende kvinne. Jeg
vil puste og fnyse." (Es.42,13-14.)

Det forholdet at Orion er den mest lysende av alle stjernebildene,
og at alle mennesker i hele verden kan se dette stjernetegnet,
symboliserer at hele verden en gang skal omvende seg til Jesus fra
Nasaret, som er verdens lys. "Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og
tatt deg ved hånden, og jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt
for folket, til et LYS FOR HEDNINGENE." (Es.42,6.)

"han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs
stammer og føre den frelste rest av Jakob tilbake, så vil jeg da
^øre deg til HEDNINGENES LYS, foråt min frelse må nå til
jordens ende." (Es.49,6.)

"Han (Messias) skjøt opp som en KVIST for hans åsyn og
som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen
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herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne
ha vår lyst i ham." (Es.53,2.)
"Men han er SÅRET for våre overtredelser, KNUST for våre

misgjerninger. Straffen lå på ham foråt vi skulle ha fred, og ved
hans sår har vi fått legedbm." (Es.53,5.)

"Stå opp, bli lys! For DITT LYS KOMMER, og Herrens herlig
het går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene,
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.)
"ham opphøyet Gud ved sin høyre hånd til HØVDING og

FRELSER, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse."
(Ap.gj.5,31.)

"Jeg kommer SNART (HURTIG). Hold fast på det du har, foråt
ingen skal ta din krone." (Åp.3,11.)
"Og se, jeg kommer snart (hurtig). Salig er den som tar vare på

det profetiske ord i denne bok." (Åp.22,7.)

2.) Det andre stjemebildet i Taums er Eridanus. Det er inntegnet
på stjemekartet som en elv eller en flod. Cetus, som er et bilde på
Satan, forsøker å stanse elven.

I den gamle egytiske Zodiaken var den inntegnet under foten til
Orion. Den het "Pehtat", som betyr "ELVENS ÅPNING" eller
"ELVENS BEGYNNELSE".

Dette stjemebildet består av 84 stjemer.
En av stjemene heter "Cursa", som betyr "Å GÅ NEDOVER".
En annen av stjemene heter "Zourac", som betyr "Å FLYTE".
En tredje av stjemene heter "Ozah", som betyr "DET SOM GÅR

NEDOVER".

En fjerde av stjernene heter "Archemar", som betyr "ELVENS
AVSLUTNING", (som er ildsjøen.)

Dette stjemebildet symboliserer "DOMMENS ELV", som flyter
fram fra Orions føtter og flyter nedover til de lavere delene av
himmelen. Den avsluttes med donunen over de fortapte døde, som
blir kastet i "ildsjøen".

Jesu gjenkomst og dom blir beskrevet som en ild som går foran
Herren, og som en ild som går ut fra ham. "ILD GÅR FORAN
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HANS ÅSYN Og setter hans fiender i brann rundt omkring."
(Salm.97,3.)

"Se, Herrens navn kommer fra det fleme. BRENNENDE ER
HLANS VREDE, og tung er røken som stiger opp. Hans lepper svul
mer av harme, og hans tunge er som en FORTÆRENDE ILD, og
hans VREDESPUST er som en OVERSKYLLENDE ELV som når
til halsen. Han vil selde hedningefolkene i ødeleggelsens såld og
legge et bissel i folkenes munn til å lede dem vill." (Es.30,27-28.)
"EN STRØM AV ILD FLØT FRAM og GIKK UT FRA HAM.

Tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran
ham. Retten bel satt, og bøker ble åpnet. Mens jeg så på dette, ble
dyret drept for de store ords skyld som hornet (den falske profet)
talte, og dets kropp ble tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes."
(Dan.7,10-11.)

"og hans hode og hår var kvitt som kvit ull, som snø, og hans
øyne som ELDS LUE." (Åp. 1,14.)

Denne domsscenen inneholder hele trengselstiden på 7 år samt
dommen over de ufrelste ved Guds domstol, som er plassert i him-
melrommet, etter at 1000 års-rikets tid er avsluttet. Hele dommen
er overgitt til Jesus, fordi han er en menneskesønn. "og han har gitt
ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn."
(Joh.5,27.)
"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle

englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone (i
Jerusalem). 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 velsignede! arv det riket (riket for Israel) som
er beredt dere fra verdens grunnvoU ble lagt." (Mat.25,31-34.)
"Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene

forgå med stort brak, og elementene skal komme i brann og
oppløses, og jorden og alle tingene (gjenstandene) på den skal
oppbrennes." (2.Pet.3,10.)

"Og jeg så en stor kvit trone, og ham som satt på den, og for
hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted
for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble
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åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok, og de døde
ble dømt etter det som var slåevet 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 opp
skrevet i Livets bok, da ble han kastet i ildsjøen." (Åp.20,11-15.)

3.) Det tredje stjernebildet i Taums er Auriga. Det er inntegnet
på stjernekartet som en hyrde som holder både en hungjeit og to
nyfødte geitunger i sitt fang. Selve navnet "Auriga" betyr på latin
"STYRER AV TØMMENE", "KUSK" eller "VOGNFØRER", men
det går tilbake til et hebraisk ord som betyr "HYRDE".

Det er 66 stjemer i dette stjernebildet.
En av stjernene heter "Menkilinon", som betyr "BÅNDET TDL

GJEITENE".

En annen av stjernene heter "Maaz", som betyr "EN FLOKK
GJEITER".

En tredje av stjemene heter "El Nath", som betyr "SÅRET" el
ler "SLÅTT".

En fjerde av stjernene heter "Aiyuk", som betyr "SÅRET I
HÆLEN".

En femte av stjemene heter på hebraisk "Gedi", som betyr "UN
GER".

Dette stjernebildet er et bilde på "DEN GODE HYRDE", som
er Messias. Han holder fast på sine løfter til jødefolket og frelser
dem av jødene, som har en personlig tro på på ham. "Og jeg vil
sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd
(Antikrist) og hennes sæd (Messias). Han skal knuse ditt hode, men
du skal knuse HANS HÆL." (l.Mos.3,15.)

"Frels ditt folk og velsign din arv, og FØ DEM og BÆR DEM
dem i tidsalderen." (Salm.28,9.)
"Som en HYRDE SKAL HAN VOKTE SIN HJORD. I SIN

ARM SICAL HAN SAMLE LAMMENE, og VED SIN BARM
SKAL HAN BÆDE DEM. DE FÅR SOM HAR LAM, SKAL HAN
LEDE." (Es.40,11.)

"Frykt ikke, Jakob! du usle makk, du ISRAELS LILLE IT-OKK!
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Jeg hjelper deg, sier Herren, og din gjenløser er Israels Hellige."
(Es.41,14.)

"I all deres trengsel var det ingen trengsel (dette er galt oversatt
i våre Bibler. Den korrekte oversettelsen er: "var han (Messias)
trengt), og hans åsyns engel (Messias) frelste dem. I sin kjærlighet
og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og
BAR DEM alle den gamle tids dager." (Es.63,9.)
"Og jeg vil la dere gå forbi UNDER HYRDESTAVEN, og jeg

vil føre dere inn i PAKTENS BÅND." (Esek.20,37.)
"Og jeg vil oppreise EN HYRDE over dem, og han skal RØKTE

dem-min tjener David. Han skal røkte dem. Han skal være deres
hyrde." (Esek.34,23.)
"Og min tjener David skal være konge over dem, og EN HYRDE

skal være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud
skal de holde og gjøre etter dem." (Esek.37,24.)
"Og jeg (Messias) vil RØKTE SLAKTEFÅRENE (jødene),

endog de usleste av FÅRENE (de som ikke ville tro på Jesus fra
Nasaret som jødenes Messias), og jeg tok meg to staver. Den ene
kalte jeg skjønnhet (nåde) og den andre kalte jeg BÅND (fellesskap,
union mellom seg og Israel og union mellom Juda og Israel), og
jeg røktet FÅRENE (i ca. 3 år.)" (Sak. 11,7.)

"Så brøt jeg i stykker min andre stav BÅND, for å gjøre
brorskapet mellom Juda og Israel til intet." (Sak. 11,14.)

"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.)

I 1000 års-riket skal alle troende være en flokk, som har den
samme hyrde. "Jeg har også ander får, som ikke hører med til denne
sti (den jødiske flokken), også dem skal jeg føre fram, og de skal
høre min røst, og det skal bli EN HJORD og EN HYRDE."
(Joh.10,16.)

"og når OVERHYRDEN åpenbares, skal dere få ærens uvisnelige
krans." (l.Pet.5,4.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva heter det niende stjernebildet?
2.) Hvordan er det inntegnet på stjernekartet?
3.) Hva heter Taums på egytisk og hebraisk, og hva betyr nav

nene?

4.) Hvor mange stjerner er det i dette stjemebiidet?
5.) Hva symboliserer dette stjemebiidet?
6.) Hva heter det første stjemebiidet i Taums?
7.) Hva betyr navnet Orion?
8.) Hvordan er han inntegnet på stjemekartet?
9.) Hva heter noen av stjemene og hva betyr navnene?
10.) Hva symboliserer dette stjemebiidet?
11.) Hva vil det si at Orion er det mest lysende av alle

stjernebildene?
12.) Hva vil det si at alle mennesker i hele verden kan se dette

stjemebiidet?
13.) Hva er det andre stjemebiidet i Taums?
14.) Hvordan er Eridanus inntegnet på stjemekartet?
15.) Hvor hadde denne elven sin begynnelse- i følge den gamle

egyptiske Zodiaken?
16.) Hvor mange stjemer er det i dette stjernebildet?
17.) Hva er navnene på noen av stjemene, og hva betyr navnene?
18.) Hva symboliserer dette stjemebiidet?
19.) Hva heter det tredje stjemebiidet i Taums?
20.) Hva betyr ordet Auriga?
21.) Hvordan er Auriga inntegnet på stjernekartet?
22.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebiidet?
23.) Hva heter noen av stjernene, og hvilken betydning har

navnene?

24.) Hva symboliserer dette stjemebiidet?
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STJERNEBILDET GEMINI

(TVILUNGENE).

Det tiende stjernebildet er Gemini. Selve ordet betyr "DET SOM
ER FORENET". Det er inntegnet på stjernekartet som to tvillinger
som sitter sammen i fredelig harmoni med hverandre. Den ene av
tvillingene har en klubbe i sin høyre hånd (i noen av stjemekartene
har han et palmeblad), mens den andre har en pil og en bue i sin
høyre hånd. Han holder en harpe i sin venstre hånd.

Det som kjennetegner dette stjemebildet er den fred og ro som
hersker, og den ENHET som der er mellom tvillingene.

I den gamle egyptiske Zodiaken het dette stjemetegnet "Clusus",
og det betyr "PLASSEN TIL HAM SOM KOMMER". Dette
stjemetegnet var inntegnet som to personer. Den ene var en mann,
og den andre var en kvinne. (Mannen er et bilde Gud, og kvinnen
er et bilde på Israel.)

I Apostlenes Gjeminger 28,11 er de to tvillingene gjengitt med
de latinske navnene "Castor" og "Pollux". Castor betyr "STYRER"
eller "DOMMER". Pollux betyr "SÅRET" eller "LIDT'. (Selv om
den opprinnelige og bibelske betydningen av stjemetegnet Gemini
var kommet bort hos romeme, så viser likevel betydningen av
navnene på de to tvillingene at de symboliserer to sider ved Jesu
gjeming.)

Det gamle koptiske navnet var "Pi-Mahi", som betyr
"FORENET".

Det hebraiske navnet er "Thaumim", som betyr "FORENET".
Det er 85 stjemer i dette stjemebildet.
Den ene av stjemene heter "Apollo", og det betyr "STYRER"

eller "DOMMER".

En annen av stjemene heter "Hercules", som betyr "DEN SOM
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KOMMER FOR Å STREVE" eller "DEN SOM KOMMER FOR
Å LIDE".
En tredje av stjernene heter "Al Henah", og det betyr "SÅRET"

eller "LIDT".

En Qerde av stjernene heter "Mebsuta", som betyr "Å TREDE
UNDER FOT".

En femte av stjernene heter på hebraisk "Propus", og det betyr
"GREIN" eller "Å SPRE SEG (UTOVER)".

En sjette av stjernene heter på arabisk "Al Giauza", og det betyr
"PALMEGREIN".

En sjuende av stjernene heter på arabisk "Al Dira", og det betyr
"SÆD" eller "GREIN".

En åttende av stjernene heter "Wasat", som betyr "SATT",
"SITTENDE" eller "SATT PÅ PLASS".

En niende av stjernene heter "Pollux", som betyr "STYREREN"
eller "DOMMEREN".

Dette stjernebildet symboliserer to forskjellige sider ved Jesu
gjerning. Han er for det første VERDENS FRELSER. Dernest er
han den som skal ha kongedømme over hele verden. Han SKAL
STYRE VERDEN MED RETTFERDIGHET I 1000 ÅR. I dette
riket skal det være FRED og HARMONI. Deretter skal han styre
verden for alltid, "og han DØMMER jorderike med rettferdighet.
Han avsier DOM over folkene med rettvishet." (Salm.9,9.)

"I hans dager skal den rettferdige blomstre, og der skal være
MEGEN FRED, inntil månen ikke er (varer) mer. Og han skal
HERSKE fra hav til hav og fra elven og inntil jordens ender."
(Salm.72,7-8.)

"Herren treder fram for å føre sak. Han står der for å DØMME
folkene." (Es.3,13.)
"Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge

sammen med kjeet, og kalven og den unge løve og gjøfeet skal
holde seg sammen, og en liten gutt skal drive dem. Ku og bjørn
skal beite sammen. Deres unger skal ligge hos hverandre, og løven
skal ete halm som oksen. Diebamet skal leke ved huggormens hule,
og over basiliskens hull skal det avvente barn rekke ut sin hånd.
Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige
berg (Sion), for JORDEN ER FULL AV HERRENS KUNNSKAP,
likesom vannet dekker havets bunn." (Es. 11,6-9.)
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"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. I hans dager
skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt, og dette er det navn han skal
kalles med: Herren, vår rettferdighet." (Jer.23,5-6.)

"Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han
skulle gå til Jerusalem og LIDE MEGET av de eldste og
yppersteprestene og de skriftlærde, og SLÅES I HJEL, og oppstå
på den tredje dag." (Mat. 16,21.)
"Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud Herren

skal gi ham HANS FAR DAVIDS TRONE (riket for Israel), og
han skal være konge over Jakobs hus i tidsaldrene, og det skal ikke
være ende på hans kongedømme." (Luk. 1,32-33.)
"som han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde og

SATTE HAM ved sin høyre hånd i himmelen." (Ef. 1,20.)
"For det sømmer seg for ham (Gud) for hvis skyld alle ting er

til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlig-
het, gjennom LIDELSER Å FULLENDE DERES FRELSES HØV
DING." (Hebr.2,10.)
"men han har frambåret et offer for alltid for synder og har

deretter SATT SEG ved Guds høyre hånd." (Hebr. 10,12.)
"i det de ransaket i hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som

var i dem, viste fram til når han forut vitnet om KRISTI LIDEL
SER og HEmGHETENE DERETTER." (1.Pet. 1,11.)

1.) Det første stjernebildet i Gemini er Lepus. Det er inntegnet
på stjernekartet som en hare som ligger i ro, og som er holdt nede
av venstre foten til Orion.

I den gamle persiske Zodiaken ble dette bildet tegnet som en
slange.

I den gamle egyptiske Zodiaken er dette stjernebildet tegnet som
en urein fugl som står på en slange. Navnet på dette stjernetegnet
var "Bashti-Beki". Bashti betyr "FORVIRRET" eller "FORDØMT",
og "Beki" betyr "Å SVIKTE" eller "Å SLÅ FEIL".

Det er 19 stjerner i dette stjernebildet.
Den ene av stjernene heter "Arnebo", som betyr "FIENDEN

TIL HAM SOM KOMMER".
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En annen av stjernene heter "Nibal", og det betyr "DEN SOM
ER GAL".

En tredje av stjernene heter "Rakis", og det betyr "DEN SOM
ER BUNDET MED EN LENKE".

En fjerde av stjernene heter "Sugia", som betyr "FORFØRER".
Denne haren er et bilde på Satan. Når Messias kommer, skal

han fullstendig trede Satan under sin fot og binde ham for 1000 år.
"Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne
(Lucifer), du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke falt til jorden,
du som slo ned folkeslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til
himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise
min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord
(nord blir betraktet som den tredje himmel). Jeg vil stige opp over
skyenes topper. Jeg vil gjøre meg lik den Høyeste. Nei, til dødsriket
skal du støtes ned, til hulens dypeste brønn." (Es. 14,12-15.)
"På den tid skal Herren hjemsøke hinmielens hær (de onde

åndsmakter) i det høye og jordens konger nede på jorden, og de
skal fanges sammen som fanger i hulen og settes fast i fengsel, og
lang om lenge (etter 1000 år) skal de få sin straff." (Es.24,21.)
"FIENDEN som sådde det, er djevelen. Høsten er tidsalderens

ende. Høstfolkene er englene." (Mat. 13,39.)
"om dom, fordi DENNE VERDENS FYRSTE ER DØMT."

(Joh. 16,11.)
"Og den store drage ble KASTET NED, den gamle slange, han

som kalles djevelen og Satan, han som FORFØRER HELE
JORDERIKE, han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet
ned med ham." (Åp. 12,9.)
"Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og

Satan, og BANDT HAM ham for 1000 år." (Åp.20,1.)
"Og han skal gå ut og FORFØRE de folk som bor ved jordens 4

hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er
som havets sand." (Ap.20,8.)

2.) Det andre stjernebildet i Gemini er Canis Major eller "Sirius".
Det første navnet betyr "DEN STORE HUND", mens det andre
navnet betyr "HØVDING", "VOKTER" eller "DEN SEIERS-
RIKE". Dette stjernebildet er inntegnet på stjernekartet som en hund
som sitter bak Lepus (som er et bilde på Satan) og vokter på ham.

— 102 —



I den gamle egyptiske Zodiaken har han navnet "Apes", som
betyr "HODE". Han er inntegnet som en hauk med navnet "Naz",
som betyr "DEN SOM KOMMER HURTIG NED". Hauken er
slangens fiende.

I den gamle persiske Zodiaken er han inntegnet som en ulv. Han
har navnet Zeb, som betyr "ULV". Plutark oversetter dette med
"HØVDING". På arabisk betyr det "HAN SOM KOMMER
HURTIG".

I den gamle akkadiske Zodiaken heter den "Kasista", som betyr
"LEDER" eller "HØVDINGEN AV DEN HIMMELSKE HÆR".

I dette stjernebildet er det 64 stjemer.
Den ene av stjernene heter "Sirius", som betyr "HØVDING".

Den er den mest strålende stjema på himmelen. Den engelske tittelen
"Sir" er avledet av dette navnet.

Den egyptiske navnet på denne stjema er "NAZ-EIR" eller
"NAZIR". Naz-eir betyr "HØVDINGEN SOM ER SENDT". Det
hebraiske navnet for "kvisten" er "NETZER". Jesus ble også kalt
for "NASAREEREN" eller på gresk "NAZ-EIR-ENE".

En annen av stjernene heter "Mirzam", som betyr "HØVDING"
eller "STYRER".

En tredje av stjernene heter "Adhara", som betyr "DEN SKIN
NENDE".

En fjerde av stjernene heter på hebraisk "Aschere", som betyr
"DEN SOM SKAL KOMME".

En femte av stjernene heter på arabisk "Al Shirta Al Jemeniiya",
som betyr "HØVDINGEN AV DEN HØYRE HÅND".

En sjette av stjemene heter på hebraisk "Abur", som betyr "DEN
MEKTIGE".

En sjuende av stjemene heter på arabisk "Muliphen", som betyr
"LEDEREN" eller "HØVDINGEN".

En åttende av stjernene heter "WESEN", som betyr "SKIN
NENDE", "LYSENDE" eller "SKARLAGENRØD".

Dette stjemebildet symboliserer Messias som kongenes konge
og herrenes herre. Han er både høvdingen for Guds hær og mektig
Gud. Ved sin gjenkomst skal Jesus underkaste seg alle sine fiender.
Deretter skal han styre verden for alltid. "Det strømmer vann av
hans spann, og hans ætt bor ved store vann. MEKTIGERE enn Agag
skal hans konge være, opphøyet hans kongerike." (4.Mos.24,7.)
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"Han svarte: Nei, jeg er HØVDINGEN OVER HERRENS HÆR.
Nå er jeg kommet. Da falt Josva på sitt ansikt til jorden og tilbad
og sa til ham: Hva har min herre å si til sin tjener?" (Josva 5,14.)
"Han holder dom iblant hedningene, fyller opp med lik, knuser

hoder over den vide jord. Av bekken driller han på veien. Derfor
løfter han høyt sitt HODE." (Salm. 110,6-7.)

"For et barn 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.)
"Hvem er han som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, så

prektig i sn kledning, kneisende i sin STORE KRAFT? Det er jeg,
jeg som taler rettferdighet, som er MEKTIG TIL Å FRELSE."
(Es.63,1.)
"Og han kom og tok bolig i en by som heter Nasaret, foråt det

er oppfylt som er talt ved profetene, at han skulle kalles en NASA
REER". (Mat.2,23.) (Ordet "NASAREER" betyr "HØVDINGEN
SOM ER SENDT".

"og hans klær ble SKINNENDE, aldeles kvite, så ingen bleker
på jorden kan gjøre klær så kvite." (Mark.9,3.)
"Og han er HODET FOR LEGEMET, som er menigheten. Han

som er opphavet, den førstefødte av de døde, foråt han i alle deler
skulle være den ypperste." (Kol. 1,18.)

"og dere er fylt i ham, som er HODET FOR ALL MAKT og
MYNDIGHET." (Kol.2,10.)
"og da skal den lovløse (Antikrist) åpenbares, han som den Herre

Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved
åpenbarelsen av sitt komme." (2.Tess.2,8.)
"Og i sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av hans munn

gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og hans åsyn var som solen,
når den SKINNER i sin kraft." (Åp. 1,16.)
"Og på sitt kledebon og på sin lend har han et navn skrevet:

Kongers konge og herrers herre." (Åp. 19,16.)

3.) Det tredje stjernebildet i Gemini er Canis Minor. Det betyr
"DEN LILLE HUND". Dette stjernebildet er inntegnet som en
mindre hund, som er plassert over Canis Major. Den mindre hunden
er på vei framover og er mer aktiv enn Canis Major, som passer på
at Lepus (Satan) ikke kan røre seg.
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Det gamle egyptiske navnet på dette stjernebildet er "Sebak",
som betyr "EROBRER" og "SEIERSRIK". I denne Zodiaken er
den inntegnet som en menneskelig figur med et hode av en ravn.

Dette stjernebildet består av 14 stjerner.
Den ene av stjernene heter "Procyon", som betyr "FORLØSER".
En annen av stjernene heter på arabisk "Al Gomeisa", som betyr

"HAN SOM ER LAGT BYRDE PÅ og BÆRER FOR ANDRE".
En tredje av stjernene heter på arabisk "Al Shira", som betyr

"HØVDINGEN AV DEN VENSTRE HÅND".
En flerde av stjernene heter på arabisk "Al Gomeyra", som betyr

"DEN SOM FULLSTENDIGGJØR" eller "DEN SOM GJØR
FULLKOMMEN".

En femte av stjernene heter på arabisk "Al Mirzam", som betyr
"HØVDING" eller "STYRER".

Mens Canis Major er et bilde på Messias som den som skal styre
verden, er Canis Minor et bilde på Messias som forløseren. Han
tok på seg hele verdens synd, bar den på sitt legeme opp på korset
og sonet den på Golgata.

På samme måten som stjernebildet Gemini gir et dobbelt og ut
fyllende bilde av Messias to viktigste gjøremål og oppgaver, som
forløser og styrer, så gjør også Canis Major og Canis Minor det
samme. De må derfor sees i sammenheng. "Klippen! FULLKOM
MENT ER HANS VERK, for rettferd er alle hans veier, en trofast
Gud, uten svik. Rettferdig og rettvis er han." (5.Mos.32,4.)
"Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, således

bredte han ut sine vinger, tok ham (Israel) opp og BAR HAM på
sine slagQær." (5.Mos.32,ll.)

"Frels ditt folk og velsign din arv, og fø dem og BÆR DEM I
TIDSALDEREN." (Salm.28,9.)
"Gud, hans vei er FULLKOMMEN. Herrens ord er rent. Han er

et skjold for alle dem som setter sin lit til ham." (Salm. 18,31.)
"Du har FORLØST DITT FOLK med velde, Jakobs og Josefs

barn. Sela." (Salm.77,16.)
"Jeg fridde hans skulder fra BYRDEN. Han hender slapp fri fra

bærekurven." (Salm.81,7.)
"Han som forlater all din misgjeming, som leger alle dine syk

dommer. Han som FORLØSER ditt liv fra graven, som kroner deg
med miskunnhet og barmhjertighet." (Salm. 103,3-4.)
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"Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunnhet, og ME
GET FORLØSNING er hos ham, og han skal forløse Israel fra alle
dets misgjerninger." (Salm. 130,7-8.)

"for jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser. Jeg gir
Egypten til løsepenger for deg, Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted."
(Es.43,3.)

"Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser." (Es.43,11.)
"Og jeg vil la dine undertrykkere ete sitt eget kjøtt, og av sitt

eget blod skal de bli drukne som av druesaft, og alt kjød (alle
mennesker) skal kjenne at jeg. Herren, er din frelser, og Jakobs
veldige DIN GJENLØSER." (Es.49,26.)

"Sannelig, våre sykdommer (sorger) har han tatt på seg, og våre
piner HAR HAN BÅRET, men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig." (Es.53,4.)
"Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom

(sorg). Når hans sjel BAR FRAM SKYLDOFFERET, skulle han
se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved
hans hånd." (Es.53,10.)
"Han sa: Ja, de er mitt folk. De er barn som ikke vil svike. Og

han ble en FRELSER for dem. I alle deres trengsel var han trengt,
og hans åsyns engel frelste dem. I sin kjærlighet og sin store mildhet
gjenløste han dem, og han TOK DEM OPP og BAR DEM ALLE
DEN GAMLE TIDS DAGER." (Es.63,8-9.)

"Dere er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids
stad." (Luk.2,11.)

"Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der Guds
lam, som BÆRER (BORT) VERDENS SYND." (Joh.1,29.)

"For vi som er i denne hytte, sukker under BYRDEN, fordi vi
ikke vil avkledes, men overkledes, foråt det dødelige kan bli
oppslukt av livet." (2.Kor.5,4.)
"og derfor kan han også FULLKOMMENT FRELSE dem som

kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for
dem." (Hebr.7,25.)

"hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en tidsalderlig
Ånd BAR SEG SELV FRAM SOM ET ULASTEUG OFFER FOR
GUD, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den
levende Gud." (Hebr.9,14.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er det tiende stjernebildet?
2.) Hva betyr ordet Gemini?
3.) Hvordan er det inntegnet på stjernekartet?
4.) Hva er det som kjennetegner dette stjernebildet?
5.) Hvordan er det inntegnet i den gamle egyptiske Zodiaken?
6.) Hva er tvillingene kalt i Apostlenes Gjerninger 28,11 ?
7.) Hva er det koptiske og hebraiske navnet på dette stjerne

bildet?

8.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
9.) Hva heter noen av stjernene, og hvilken betydning har nav

nene?

10.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
11.) Hva er det første stjernebildet i Gemini?
12.) Hvordan er Lepus inntegnet på stjemekartet?
13.) Hvordan var Lepus inntegnet i den gamle persiske og egyp

tiske Zodiaken?

14.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
15.) Hva er navnene på noen av stjernene, og hva betyr navnene?
16.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
17.) Hva er det andre stjemebildet i Gemini?
18.) Hva betyr Canis Major, og hvordan er dette stjemebildet

inntegnet på stjemekartet?
19.) Hvordan er det gamle egyptiske, persiske og akkadiske

stjemebildet inntegnet på Zodiken, og hva betyr navnene?
20.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet, og hva betyr

navnene?

21.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
22.) Hva er det tredje stjemebildet i Gemini?
23.) Hva heter dette stjemebildet, og hvordan er det inntegnet

på stjemekartet?
24.) Hva heter dette stjemebildet i den gamle egyptiske Zodiaken,

og hva betyr navnet?
25.) Hvor mange stjemer er det i dette stjemebildet?
26.) Hva er navnet på noen av stjemene, og hva betyr navnene?
27.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
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STJERNEBILDET CANCER

(KRABBEN).

Det ellevte stjernebildet heter Cancer. Det betyr "DEN SOM
HOLDER" eller "DEN SOM OMGIR". Det er inntegnet som en
krabbe på stjernekartet.

I den gamle egyptiske Zodiaken er det inntegnet som en skarabe.
Navnet på dette bildet er "Klarla", som betyr "INNHENGNINGEN
AV BUSKAPEN" eller "DYREINNHENGNINGEN".

Det arabiske navnet er "Al Sartan", som betyr "DEN SOM
HOLDER" eller "DEN SOM BINDER".

Det greske navnet er "Karkinos", som betyr "DEN SOM
HOLDER" eller "DEN SOM OMGIR".

Det latinske navnet "Cancer" betyr det samme. Ordet "Kan" betyr
"KVILE" eller "VERTSHUS". Ordet "Ker" eller "Cer" betyr på
arabisk "Å OMSLUTTE".

Det gamle akkadiske navnet på måneden (månedene ble kalt etter
stjemetegnene) er "Su-kul-na", som betyr "DEN SOM GRIPER
SÆDEN" eller "DEN SOM EIER SÆDEN".

Dette stjernebildet har 83 stjemer.
Midt i dette stjernebildet er det en samling av stjemer som heter

"Praesepe", og det betyr "EN MENGDE" eller "ET UTSPRING".
En annen av stjernene heter *Tegmine", som betyr "EIENDOM"

eller "Å HOLDE".
En tredje av stjernene heter på arabisk og hebraisk "Acubene",

som betyr "LY" eller "GJEMMESTED".
En fjerde av stjernene heter på arabisk "Maalaph", som betyr

'TUSENER SOM ER SAMLET'.

En femte av stjernene heter på arabisk "Al Himarein", som betyr
"UNGENE" eller "LAMMENE".
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Dette er et bilde på Messias som holder fast på de troende av de
forskjellige frelseskategorier. Han holder dem fast og er en borg
og et skjulested for dem. De troende er hans eiendom, og ingen
kan rive dem ut fra hans varetekt. "Og Gud sa til ham (Jakob): Jeg
er Gud den allmektige, vær fruktbar og bli tallrik! Et folk, ja EN
MENGDE MED FOLKESLAG skal utgå av dine lender." (LMos.
35,11.)
"Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, så skal dere

(jødene) være MIN EIENDOM framfor alle folk, for hele jorden
hører meg til." (2.Mos.l9,5.)
"En BOLIG ER DEN ELDGAMLE GUD, og her nede er

TIDSALDERLIGE ARMER (Guds omsorg i de forskjellige
tidsaldrene). Han driver fienden bort og sier: Rydd ut!" (5.Mos.
33,27.)
"HERREN ER MIN HYRDE. 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." (Salm.23,1-3.)

"Bakfra og forfra OMGIR du meg, og du legger din hånd på
meg." (Salm. 139,5.)
"Når du (Israel) går gjennom vann, så er jeg med deg, og

gjennom elver, så skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom
ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg." (Es.43,2.)

"Likesom FEET, som går nede i dalen, førte Herrens Ånd dem
TIL KVILE, således ledet du ditt folk, for å gjøre deg et herlig
navn." (Es.63,14.)

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som ikke går inn i
FÅRESTIEN gjennom døren, men stiger over annensteds, han er
en tyv og en røver, men den som går inn gjennom døren, han er
FÅRENES HYRDE. For ham lukker dørvokteren opp, og FÅRENE
hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut."
(Joh.10,1-3.)

"Jeg har også ANDRE FÅR, SOM IKKE HØRER MED TIL
DENNE STI (den jødiske stien), også dem skal jeg føre fram, og
de skal høre min røst, og det skal bli EN HJORD og EN HYRDE."
(Joh. 10,16.)

"I min Faders hus (i Israel i 1000 års-riket) er det mange rom.
Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å
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berede (i døden) dere sted, og når eg er gått bort og har beredt dere
sted, kommer jeg igjen (Jesu gjenkomst til Israel) og VIL TA DERE
TIL MEG, for at også dere skal være der Jeg er." (Joh. 14,2-3.)

"Jeg er DEN GODE HYRDE. Den gode hyrde setter sitt liv til
for FARENE." (Joh.10,11.)

"så svor jeg i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til
MIN KVILE." (Joh.3,11.)

"Altså står det en sabbatshelg (1000 års-riket) tilbake for Guds
folk (Her er det snakk om jødene). For den som er kommet inn til
HANS KVILE, han har også fått kvile fra sine gjerninger, likesom
Gud fra sine." (Hebr.4,9-10.)

"Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine."
(Hebr. 10,14.)
"Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig

folk, ET FOLK TIL EIENDOM, for at dere skal forkynne hans
dyder som kalt dere fra mørke til sitt underfulle lys." (l.Pet.2,9.)
På samme måten som Cancer er født ut av vannet, så må også

den som skal få del i frelsen, være født både ut av vannet (den
naturlige fødsel) og ut av Ånden. "Jesus svarte og sa til ham:
Sannelig, sannelig sier jeg til deg: Uten at noen blir født av vann
og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike." (Joh.3,5.)

Videre er vannet et bilde på Den Hellige Ånd. På samme måten
som vannet omslutter Cancer, må også Den Hellige Ånd omslutte
den som tror på Jesus. Den hellige Ånd er kalt "Kristi Ånd". "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 ham til." (Rom.
8,9.)

1.) Det første stjernebildet i Cancer er Ursa Minor. Det betyr
"DEN LILLE BJØRN". Det er inntegnet på de nyere stjernekartene
som en bjørn.

Opprinnelig var dette stjernebildet ikke inntegnet som en liten
bjørn, men det betydde "EN INNHENGNING". Sannsynligvis har
grekerne blandet sammen de to hebraiske ordene "Døhver", som
betyr "INNHENGNING" og "Døhv", som betyr "BJØRN".

Dette stjernebildet består av 24 stjerner, og av stjernenes navn
ser vi også at dette stjernebildet ikke gir uttrykk for noen bjørn.
En av stjernene heter "Dubheh", som betyr "DYRENES

HYRDE".
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På arabisk betyr "Dubah" "KVEG".
På kaldeisk betyr "Døhver" "RIKDOM".
På hebraisk betyr ordet "Døhveh" "KVILE" eller "SIKKER

HET".

En annen av disse stjernene heter "Al Ruccaba", som betyr "DEN
SOM ER OMVENDT" eller "DEN SOM ER BEFRIDD". Denne

stjerna er det samme som Polar-stjema. Opprinnelig hørte denne
stjerna med til "Draco", men nå hører den med til "Ursa Minor",
som skal bety "DEN MINDRE FOLD". Den har i årenes løp
forandret sin posisjon på himmelen.

Denne stjerna heter på gresk "Cynosyre", som betyr "I
HIMMELSK POSISJON".

En tredje av stjernene heter "Kochab", som betyr "Å VENTE
PÅ HAM SOM KOMMER".

En fjerde av stjernene heter på arabisk "Al Pherkadain", som
betyr enten "KALVENE", "DE SMÅ" eller "DEN FORLØSTE
FORSAMLING".

En femte stjerne heter "Areas", som betyr "FESTNINGEN TIL
DE SOM BLIR BERGET".

En sjette av stjernene heter "Al Kaid", som betyr "DET SOM
ER SAMLET".

Dette stjernebildet symboliserer de troende opp gjennom
frelseshistorien. Ved Jesu gjenkomst til Israel er de godt etablert
hjemme i himmelen. De er blitt innbyggere i det himmelske
Jerusalem og venter på at Jesus skal overvinne Satan, Antikrist,
Den falske profet og kongene på jorden, som har myrdet millioner
av jøder og kristne, og som til slutt har leiret seg mot Jerusalem.
"Og han førte ham utenfor og sa: Se opp til himmelen og tell
stjernene, om du kan telle dem! Og han sa til ham: SÅ SKAL DIN
ÆTT BLI. (Stjernene på himmelen er et bilde på både troende jøder
og hedninger, som har en himmelsk tilknytning.) (I.Mos. 15,5.)
"Så svor jeg i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til

MIN KVILE." (Salm.95,11.)
"Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunnhet, og

MEGEN FORLØSNING er hos ham. Han skal FORLØSE ISRAEL
fra alle dets misgjerninger." (Salm. 129,7-8.)

"Og hun trådte til i samme stund og priste Gud, og hun talte
om ham til alle dem som ventet på FORLØSNING FOR JERUSA
LEM." (Luk.2,38.)
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"Jeg kjenner et menneske i Kristus- om han var i legemet vet
jeg ikke, eller utenfor legmet, vet jeg ikke. Gud vet det-en som for
14 år siden ble rykket like inn i DEN TREDJE HIMMEL." (2.Kor.
12,2.)
"For vårt BORGERSKAP ER I HIMLENE, og derfra venter vi

og den herre Jesus Kristus som frelser." (Fil.3,20.)
"Herren skal fri meg fra all ond gjerning og FRELSE MEG INN

I SITT HIMMELSKE RIKE. Ham være æren i tidsalderenes

tidsaldere." (2.Tim.4,18.)
"og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod,

en gang inn i helligdommen og fant en TIDSALDERLIG
FORLØSNING." (Hebr.9,12.)

"I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var
lovet, men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de var
fremmede og utlendinger på jorden... men nå stunder de etter et
bedre, det er et HIMMELSK (FEDRELAND). Derfor skammer
Gud seg ikke ved dem, ved å kalles deres Gud, for han har gjort
EN STAD FERDIG FOR DEM." (Hebr.11,13 og 16.)
"Men dere er kommet til SIONS BERG og DEN LEVENDE

GUDS STAD, DET HIMMELSKE JERUSALEM, og til englenes
mange tusener, til HØYTIDSSKAREN og MENIGHETEN AV DE
FØRSTEFØDTE (de som Jesus tok med seg ved sin himmelfart),
og til dommeren som er alles Gud, og til DE FULLENDTE
REri FERDIGES ÅNDER (den kristne menighet som ennå ikke
har fått herlighetslegemene), og til Jesus, mellommannen for en ny
pakt, og til oversprengingens blod (Jesu blod er også i himmelen),
som taler bedre enn Abels (blod)." (Hebr. 12,22-24.)

"Disse var det også Enok (i Enoks bok), 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 da det åpnet det femte segl, så jeg under alteret

(sonofferalteret i himmelen) DERES SJELER som var blitt myrdet
for Guds ords skyld, og for det vitnesbyrds skyld som de hadde, og
de ropte med høy røst og sa: Herre, du hellige og sanndrue! hvor
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lenge vil det vare før du hevner vårt blod på dem som bor på
jorden?" (Åp.6,9-10.) (Dette er Messias-troende jøder med en
gammel-testammentlig bakgrunn. Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 3. Kapittel: Det femte seglet.)

Det forholdet at Polar-stjerna har flyttet seg fra stjernetegnet
Draco, som er et bilde på Satan, og inn i Den lille bjørn eller inn i
Guds beskyttende innhengning, som er himmelen, betyr at alle
troende ble flyttet fra dødsriket og inn i himmelen ved Jesu
forsoning. Da Jesus for hjem til himmelen, tok han med seg de
frelste fra dødsriket og plasserte dem trygt innenfor den himmelske
innhengningen. "Derfor sier Skriften: Han for opp i det høye og
BORTFØRTE FANGER. Han gav menneskene gaver (frelse,
nådegavene og embetene). 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 himler, for å fylle alt
(alle ting)." (Ef.4,8-10.)

2.) Det andre stjernebildet i Cancer er Ursa Major. Det betyr
"DEN STORE BJØRN". Det er inntegnet som en stor bjørn.

Som vi allerede har beskrevet, var opprinnelig ikke dette
stjernebildet en bjørn, men det var en "INNHENGNING". Dette
bildet burde derfor hete "DEN STORE INNHENGNINGEN".

I Jobs Bok 38,32 står det: "Kan du føre Dyrekretsens (Zodiakens)
stjernebilder fram i rett tid, og Bjørnen (hebr. Ash) med dets unger-
kan du styre deres gang?"

Dette stjernebildet heter fortsatt på arabisk "Al Nahis" eller
"Annaish", som betyr "DET SOM ER SAMLET SAMMEN".

Dette stjernebildet består av 87 stjerner.
Den ene av stjernene heter "Dubhe", som betyr "EN DYRE-

HYRDE" eller en "FLOKK".

En annen av stjemene heter på hebraisk "Merach", som betyr
"EN FLOKK" eller "DET SOM ER KJØPT".

En tredje av stjemene heter "Phaeda". Det betyr "DET SOM
ER BESØKT", "DET SOM ER VOKTET" eller "DET SOM ER
TELLET".

En fjerde av stjernene heter "Al Gor", som betyr "LAMMET".
En femte av stjernene heter "Benet Naish", som betyr "FOR

SAMLINGENS DØTRE".
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En sjette av stjernene heter på arabisk "El Alcola", som betyr
"EN SAUEFOLD".

En sjuende av stjernene heter "Cabad Al Asad", som betyr "EN
MENGDE" eller "MANGE SOM ER SAMLET".
En åttende av stjemene heter "El Kaprah", som betyr "DET SOM

ER BESKYTTET" eller "DET SOM ER FORLØST".
En niende av stjernene heter "Al Kaid", som betyr "DET SOM

ER SAMLET".

En tiende av stjemene heter "Megrez", som betyr "DET SOM
ER ATSKILT".

En ellevte av stjemene heter på arabisk "DEN SISTE HYRDEN"
eller "DEN SISTE FLOKKEN".

En tolvte av stjemene heter "Helike", som betyr "ET SELSKAP
AV REISENDE".

En trettende av stjemene heter på gresk "Amaza", som betyr
"DET SOM KOMMER og GÅR".

En fjortende av stjernene heter "Calisto", som betyr "SAUE
FLOKKEN SOM ER FASTSATT (BESTEMT)" eller "SAUE
FLOKKEN SOM ER UTVALGT".

Dette stjemebildet symboliserer den store flokken av troende
jøder og hedninger som skal ha en jordisk tilknytning til Messias
i  1000 års-riket. "Og jeg vil la din ætt bli som STØVET PÅ
JORDEN. Kan noen telle støvet på jorden, så skal også din ætt
kunne telles." (I.Mos. 13,16.) (Støvet på jorden symboliserer den
del av Abrahams ætt som vil ha en jordisk tilknytning til Guds
riket i 1000 års-riket.)
"Og det skal skje i de siste dager (i 1000 års-riket), da skal pellet

(Sion) der Herrens hus står, være gmnnfestet på toppen av flellene
(rikene) og høyt hevet over alle høyder (makter), og ALLE
HEDNINGEFOLK SKAL STRØMME TIL DET." (Es.2,2.)
"Som en HYRDE skal han VOKTE SIN HJORD. I sin arm skal

han samle LAMMENE, og ved sin barm skal han bære dem. De
FÅR som har lam, skal han lede." (Es.40,11.)

"Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme,
og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit,
og til Syden: Hold dem ikke tilbake. La mine sønner komme fra
det fjeme og mine døtre fra jordens ende, hver den som nevnes
med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet

— 114 —



og gjort. Før fram et blindt folk som dog har øyne, og døve som
dog har ører!" (Es.43,5-8.)

"Dine barn kommer i hast. De som brøt deg ned og ødela deg,
de skal dra bort fra deg. Løft dine øyne og se deg om. DE SAMLER
SEG ALLE SAMMEN. DE KOMMER TIL DEG. Så sant jeg leve,
sier Herren, du skal iføre deg dem alle sammen som en prydelse
og binde dem om deg som bruden." (Es.49,17-18.)

"På den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og ALLE
FOKENE SKAL SAMLE SEG DER, til Herrens navn i Jerusalem,
og de skal ikke mere følge sitt onde, hårde hjerte." (Jer.3,17.)
"Hør Herrens ord, dere folk, og forkynn det på øyene (konti

nentene) langt borte og si: Han som atspredte Israel, skal samle det
og vokte det, som EN HYRDE VOKTER SINE FÅR." (Jer.31,10.)
"Men frykt ikke, du min tjener Jakob, og reddes ikke, Israel!

For se, JEG FRELSER DEG fra det flerne land og din ætt fra deres
fangenskaps land, og Jakob skal vende tilbake og HA RO og VÆRE
TRYGG, og ingen skal forferde ham." (Jer.46,28.)

"Likesom en hyrde ser til SIN HJORD på den dag han er i blant
sine atspredte får, således vil jeg se til mine får og REDDE DEM
fra alle de steder hvor de er atspredt på en dag med skyer og
skodde. 6g jeg vil FØRE DEM ut fra folkene og samle dem fra
landene og føre dem til deres eget land, og jeg vil RØKTE DEM
på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet hvor de bor."
(Esek.34,12-13.)

"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennå en gang skal det skje at
HELE FOLKESLAG og MANGE BYERS INNBYGGERE skal
komme hit." (Sak.8,20.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at en regner med at det er 14
millioner jøder i verden i dag. Dersom en regner med alle de som
er kvartjøder i SUS og ikke tør oppgi sin riktige identitet, kan tallet
bli 55 millioner.

Vi hører stadig om nye folkegrupper forskjellige steder i verden
som hevder at de er jøder. Vi kan i den sammenheng gjøre
oppmerksom på at i det hele 300 millioner indere hevder at de
hører med til det jødiske folket og ønsker å vandre hjem til Eretz
Israel. Innvandringsminister Yair Tsaban har sagt til disse
menneskene at de må vente med å sende inn ansøkningen til Messias
er kommet.
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Det er først ved begynnelsen av 1000 års-riket at vi vil få den
virkelig store innvandringen av jøder til Israel.)

3.) Det tredje stjernebildet i Cancer er Argo. Det er inntegnet
som et STORT SKIP, som er på fiill fart framover.

Dette stjemebildet består av 64 stjerner.
Den ene av stjernene heter "Canopus", som betyr

"EIENDOMMEN TIL HAM SOM KOMMER".

En annen av stjemene heter "Sephina", som betyr "MENGDEN"
eller "OVERFLODEN".

En tredje av stjernene heter "Asmidiska", som betyr "DE
FORLØSTE SOM REISER".

En Qerde av stjemene heter "Subilon", som betyr "GREINA".
En femte av stjemene heter "Tureis", som betyr "EIENDOM

MEN".

En sjette av stjemene heter på arabisk "Soheil", som betyr "DEN
ETTERLENGTEDE".

En sjuende av stjemene heter "Soheil", som betyr "DET SOM
VAR ØNSKET".

Dette skipet er et bilde på Jesus. Passasjerene i denne båten er
alle troende opp igjennom hele frelseshistorien. Alle som har tatt
sin tilflukt til Jesus, og som har fått et personlig trosforhold til ham,
får del i frelsen og befinner seg ombord på denne båten. "Dere har
sett hva jeg har gjort med egypteme, og hvorledes jeg har BÅRET
DERE på ømevinger og FØRT DERE TIL MEG." (2.Mos.l9,4.)
"Som ømen vekker sitt rede og svever over sine unger, således

bredte han ut sine vinger, tok ham opp (Israel) og bar ham på sine
slagflær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed
Gud var med ham." (5.Mos.32,ll-12.)

"Mitt skjold er hos Gud, som FRELSER de oppriktige av hjertet."
(Salm.7,11.)

"Vis din miskunnhet i underfulle gjeminger, du som med din
høyre hånd frelser dem som flyr til deg, fra deres motstandere!
Vokt meg som din øyesten. Skjul meg under dine vingers skygge."
(Salm. 17,7-8.)

"Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle dem
som kaller på ham, hos alle dem som kaller på ham i sannhet."
(Salm. 145,18.)
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"Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er
deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. HAN KOMMER
SELV og FRELSER DERE." (Es.35,4.)
"Og Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med

frydesang, og tidsalderlig glede er det over deres hode. Fryd og
glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly." (Es,35,10.)
"Så sier Herren hærskarenes Gud: Se, jeg FRELSER MITT

FOLK fra de land der solen går opp, og fra de land der solen går
ned." (Sak.8,7,)
"Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke

tror, skal fordømmes." Dette utsagnet hører med til den såkalte jøde-
kristendommen.) (Mark. 16,16.)
"JEG ER DØREN. Den som går inn gjennom meg, han blir frelst,

og han skal gå inn og gå ut og finne føde." (Joh. 10,9.)
"Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han

skal bli frelst." (Ap.gj.2,21.)
"Og det er ikke frelse i noe annet, for det er heller ikke noe

annet navn under himmelen, gitt blant menensker, ved hvilket vi
skal bli frelst." (Ap.gj.4,12.)

"og derfor kan han også FULLKOMMEN FRELSE dem som
kommer til Gud ved ham, da han alltid lever av å gå i forbønn for
dem." (Hebr.7,25.)
"DET (ARKEN) som også nå frelser oss i sitt motbilde (Kristus).

Dåpen er ikke avleggelse av kjødets urenhet, men en god
samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse."
(l.Pet.3,21.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er det ellevte stjernebildet i Zodiaken?
2.) Hva heter dette stjernebildet, og hva betyr ordet?
3.) Hvordan er det inntegnet på stjernekartet?
4.) Hvar heter det egyptiske, arabiske og greske navnet på dette

stjernebildet?
5.) Hvor mange stjemer er det i dette stjernebildet?
6.) Hva heter noen av stjernene, og hva betyr navnene?
7.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
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8.) Hva er det første stjernebildet i Cancer?
9.) Hvordan er dette stjernebildet inntegnet på stjemkartet?
10.) Hvordan kan vi vite at dette stjernebildet er blitt forandret?
11.) Hvilket navn burde dette stjernebildet ha hatt?
12.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
13.) Hva heter noen av stjernene, og hva betyr navnene?
14.) Hva har skjedd med Polar-stjema?
15.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
16.) Hva betyr det at Polar-stjerna har skiftet posisjon på

himmelen?

17.) Hva er det andre stjernebildet i Cancer?
18.) Hvordan er det inntegnet på stjernekartet?
19.) Hva er det hebraiske og arabiske navnet på dette stjemebildet

og hva betyr navnet?
20.) Hvor mange stjerner er det i dette stjemebildet?
21.) Hva heter noen av stjernene, og hva betyr navnene?
22.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
23.) Hvor mange jøder er det i verden i dag?
24.) Når vil vi få den virkelig store innvandringen av jøder til

Israel?

25.) Hva er det tredje stjemebildet i Cancer?
26.) Hvordan er Argo inntegnet på stjernekartet?
27.) Hvor mange stjemer er det i dette stjernebildet?
28.) Hva heter noen av stjemene, og hva betyr navnene?
29.) Hva symboliserer dette stjemebildet?
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STJERNEBILDET LEO (LØVEN).

Det tolvte stjernebildet er Leo. Det betyr "LØVE". Det er
inntegnet på stjernekartet som en stor løve, som holder Hydra nede
med sin høyre framfot. Hydra er et bilde på Satan.

Vi har dermed snart gjennomgått de 12 stjernebildene i solens
Zodiak. Det første stjemebildet er Virgo, og det siste er Leo, og
derfor er også Virgos hode inntegnet ved Leos hale.

I noen av de gamle Zodiakene er Leo inntegnet liggende eller
løpende.

I den gamle egyptiske Zodiaken trår Leo på en slange.
Det egyptiske navnet på Leo er "Pi Mentekeon", som betyr "Å

TØMME UT". Det er Guds vrede som blir tømt ut over Satan.
På gammel-egyptisk heter dette stjernetegnet "Knem", som betyr

"DEN SOM EROBRER" eller "DEN SOM BLIR EROBRET".

På hebraisk heter dette stjemebildet "Arieh", som betyr "LØVE".
Det er 6 hebraiske ord for løve, men dette ordet betyr: "LØVEN
SOM FELLER SITT BYTTE".

På syrisk heter dette stjemebildet "Aryo", som betyr "LØVEN
SOM RIVER SUND".

På arabisk heter dette stjernebildet "Al Ashad", som betyr "EN
LØVE SOM KOMMER VOLDSOMT" eller "EN LØVE SOM
HOPPER FRAM SOM EN FLAMME".

Dette stjemebildet består av 95 stjemer.
Den ene av stjemene heter "Regulus", som betyr "Å TREDE

UNDER FOT."

En annen av stjernene heter "Denebola", som betyr "DOMME
REN" eller "HERREN SOM KOMMER".

En tredje av stjemene heter "Zosma", som betyr "Å SKINNE
FRAM".
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En fjerde av stjernene heter "Al Giebah", som betyr "OPPHØY
ELSE".

En femte av stjernene heter "Minchir Al Asad", som betyr
"LØVENS STRAFF" eller "LØVENS SUNDRIVELSE".

En femte av stjernene heter "Deneb Aleced", som betyr
"DOMMEREN KOMMER SOM GRIPER".

En sjette av stjernene heter "Al Dafera", som betyr "FIENDEN
SOM BLIR SLÅTT NED".

Dette stjernebildet symboliserer Messias som er beskreevet som
LØVEN AV JUDA. Når han kommer tilbake, skal han beseire og
dømme alle sine fiender. Først og fremst skal han dømme Satan,
som står bak alt opprør mot Gud opp igjennom frelseshistorien.
Selve navnet Satan betyr "fiende" eller "motstander". "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?" (l.Mos.49,9.)
"Han (Israel) legger seg som en løve, som en løvinne. Hvem

våger vel å vekke ham? Velsignet være den som velsigner deg, og
forbannet den som forbanner deg!" (4.Mos.24,9.)
"Gud er en RETTFERDIG DOMMER, og en Gud som vredes

på den onde hver dag." (Salm.7,12.)
"Hans brøl (Herrens) er som LØVINNENS. Han brøler som de

unge løver og brummer og griper sitt rov og bærer det bort, og der
er ingen som redder." (Es.5,29.)

"for Dimmons vann er fulle av blod. Ja, jeg vil ennå mer komme
over Dimon. EN LØVE (Messias) skal falle over de unnkomne av
Moab, over levningen i landet." (Es. 15,9.)

"Herren skal dra ut som en kjempe, som en krigsmann egge sin
harme. Han skal ROPE HØYT, ja SKRIKE. Mot sine fiender skal
han vise sin makt." (Es.42,13.)

"for med ild skal Herren HOLDE DOM og med sitt sverd slå
alt jød, og mange skal det bli som Herren slår i hjel." (Es.66,16.)
"Som EN UNG LØVE går han fram fra sitt skjul. Ja, deres land

blir til en ødemark for det herjede sverd og for hans brennende
vrede." (Jer.25,38.)

"For jeg er som en LØVE mot Efraim og som en UNGLØVE
mot Judas hus. Selv sønderriver jeg og går min vei. Jeg bærer byttet
bort, og det er ingen som frelser." (Hos.5,14.)
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"De skal følge Herren. HAN SKAL BRØLE SOM EN LØVE.
Ja, han skal brøle, og bevende skal hans barn komme fra havet."
(Hos.10,11.)
"Da ble jeg mot dem (Israel) som en løve, som en leopard lurer

jeg ved veien. Jeg vil møte dem som en bjørn som ungene er
tatt fra, og sønderrive deres hjertes dekke. Jeg vil fortære dem
som en LØVINNE. Markens ville dyr skal sønderslite dem."
(Hos. 13,7-8.)

"Han sa: HERREN SKAL BRØLE FRA SIGN og la sin røst
høre fra Jerusalem, og hyrdenes beitemarker skal sørge, og Karmesl
topp bli tørr." (Amos 1,2.)

"Når løven brøler, hvem skulle ikke da reddes? Når Herren,
Israels Gud taler, hvem skulle ikke da profetere?" (Amos 3,8.)

"og han (Gud) har gitt ham (Messias) makt til Å HOLDE DOM,
fordi han er en menneskesønn." (Joh.5,27.)
"Men fredens Gud skal i hast KNUSE SATAN under deres føtter.

Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!" (Rom. 16,20.)
"Sukk ikke mot hverandre, brødre, foråt dere ikke skal dømmes!

Se, DOMMEREN STÅR FOR DØREN." (Jak.5,9.)
"Og en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se, LØVEN AV

JUDA STAMME, DAVIDS ROTSKUDD, har seiret og kan åpne
boka og de 7 segl på den." (Åp.5,5.)
"Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og

Satan, og BANDT HAM FOR 1000 ÅR." (Åp.20,2.)

1.) Det første stjernebildet i Leo er Hydra. Det betyr "HAN
SOM ER AVSKYDD". Dette stjernebildet er inntegnet som en
slange som har en ravn (Corvus) og en vredesskål (Crater) festet til
sin kropp.

Dette stjernebildet består av 60 stjerner. (6-tallet symboliserer
mennesket under synd, overmot og selvopphøyelse. Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 1. s,198-199.)

Den ene av stjernene heter på arabisk "Al Phard", som betyr
"DEN ATSKILTE" eller "DEN SOM ER SATT TIL SIDE".

En annen av stjernene heter "Al Drian", som betyr "DEN SOM
ER AVSKYDD".

En tredje av stjernene heter "Minchar Al Sugia", som betyr
"GJENNEROBRINGEN AV FORFØREREN".
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Dette stjernebildet symboliserer den dommen som skal komme
over Satan ved Jesu gjenkomst. Satan skal først fengsles i avgrunnen
for 1000 år. Deretter skal han kastes i ildsjøen, hvor også Antikrist,
den falske profet, de onde åndene og de ufrelste er. "Nei, til
dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste brønn." (Es. 14,14.)
"På den tid skal Herren HJEMSØKE Wmmelens hær i det høye

og jordens konger nede på jorden, og de skal samles sammen som
fanger i hulen og settes fast i fengslet, og langt om lenge (etter
1000 år) skal de få sin straff." (Es.24,21-22.)
"Da skal han også si til dem ved sin venstre side: Gå bort fra

meg, dere forbannende, i den tidsalderlige ild (dommen kommer i
en bestemt tidsalder), som er beredt djevelen og hans engler!"
(Mat.25,41.)

"For mange FORFØRERE er gått ut i verden, som ikke bekjenner
at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er FORFØREREN og
Antikristen." (2.Joh.7.)
"Og den store drage ble kastet ned (fra lufthimmelen), den gamle

slange, han som kalles djevelen og Satan, han som FORFØRER
HELE JORDERIKE. Han ble KASTET NED PÅ JORDEN, og
hans engler ble kastet ned med ham." (Åp. 12,9.)
"Og dyret (Antikrist) ble grepet, og sammen med ham 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 som brenner med svovel. Og de
andre ble drept med hans sverd som satt på hesten, det sverd som
gikk ut av hans munn, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt."
(Åp.19,20-21.)
"Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan

og band Ham for 1000 år." (Åp.20,2.)
"Og han skal gå ut og FORFØRE de folk som bor ved jordens 4

hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er
som havets sand. Og de drog opp over den vide jord og kringsatte
de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen
og fortærte dem. Og djevelen som hadde forført dem, ble kastet i
sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de
skal pines dag og natt i tidsaldrenes tidsaldere." (Åp.20,8-10.)

2.) Det andre stjernebildet i Leo er Crater. Det er inntegnet som
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en skål. Denne skålen er festet til Hydras (Satans) kropp, og
innholdet i den er i ferd med å bli tømmt ut over Hydras kropp.

Dette stjernebildet består av 13 stjerner. (13 er også tallet for
synd, frafall og opprør mot Gud. Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
1. s.221-222.)
Den ene av stjernene heter "Al Ches", som betyr "SKÅLEN".
Dette stjernebildet symboliserer Guds dom over Satan. Ved sin

gjenkomst skal Jesus tømme sine forskjellige vredesskåler over
Satan, Antikrist, den falske profet og de som samarbeider med
Antikrist, "da skal han (den som tilber dyret) drikke av GUDS
VREDES VIN, som er skjenket ublandet i hans HARMES BEGER,
og han skal PBMES med ild og svovel for de hellige englers og for
Lammets øyne, og RØYKEN AV DERES PINE stiger opp i tids
aldrenes tidsaldere, og de har ikke kvile dag eller natt de som tilber
dyret og dets bilde, og hver den som tar dets navns merke." (Åp.
14,10-11.)
"Og et av de fire livsvesener gav de 7 engler 7 GULLSKÅLER

fylt med GUDS VREDE, han som lever i tidsaldrenes tidsaldere."
(Åp. 15,7.)
"Og den femte engel tømte SE^ SKÅL ut over dyrets trone, og

dets rike ble formørket, og de tygget sine tunger av pine".
(Åp.16,10.)

"Derfor skal hennes (Babylons) plager komme på en dag: død
og sult og sorg, og hun skal bli oppbrent med ild, for sterk er Gud
Herren som dømte henne." (Åp. 18,8.)
"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, strenge VREDES
VIN." (Åp. 19,15.)

3.) Det tredje stjernebildet i Leo er Corvus. Det er inntegnet på
stjernekartet en ravn som er i fred med å spise av Hydras (Satans)
kjøtt.

I den gamle egyptiske Zodiaken het dette stjernebildet "Hema".
Ordet "her" betyr "FIENDEN", og ordet "Na", betyr "Å BRYTE
OPP" eller "Å FEILE". Dette betyr da at "FIENDEN SKAL BLI
BRUTT NED".

Dette stjernebildet består av 9 stjerner.
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Den ene av stjernene heter på arabisk "Al Chibar", som betyr
"DEN FORBANNENDE".

En annen av stjernene heter "Minchar al Gorab". Det betyr
"RAVNEN SOM RIVER I STYKKER".

Dette stjernebildet symboliserer også Guds dom over Satan og
de som kjemper på hans side i den nest siste store gigantiske kampen
mellom Gud og Satan. "Nei, TIL DØDSRIKET SKAL DU
(SATAN) STØTES NED, til hulens dypeste brønn. De som ser deg
(Antikrist), skal stirre på deg, undres over deg og si: Er dette den
mann som fikk jorden til å beve, kongeriker til å skjelve, som gjorde
jorderike til en ørken og rev ned dets byer, og som ikke slapp sine
fanger hjem? Alle folkenes konger, alle sammen, de ligger med
ære, hver i sitt hus (i dødsriket), men du er slengt bort, langt fra
din grav, lik en foraktet kvist. Du ligger dekket av drepte, som er
gjenomboret av sverd, og som kastes ned i en steingrav-lik et
ned trådt åtsel. Du skal ikke bli jordet som de, for ditt land har du
ødelagt. Ditt folk har du myrdet. Ugjerningsmenns avkom skal aldri
mer nevnes." (Es. 14,15-20.)
"Da svarte de og sa til ham: Hvor, Herre? Han sa til dem: Hvor

åtselet (det døde legemet, som er det samme som Harmageddon)
er, der skal GRIBBENE samles." (Luk. 17,37.)
"Og jeg så en engel som stod i solen, og han ropte med høy røst

og sa til ALLE FUGLENE som flyver under det høyeste av
himmelen: Kom hit og samle dere til GUDS STORE MÅLTID."
(Åp. 19,17.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er det tolvte stjernebildet?
2.) Hvordan er Leo inntegnet på stjernekartet?
3.) Hvor er Leo inntegnet på stjernekartet i forhold til Virgo?
4.) Hva heter dette stjernebildet på egyptisk, hebraisk, syrisk

og arabisk, og hva betyr navnene?
5.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
6.) Hva heter noen av stjemene, og hva betyr navnene?
7.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
8.) Hva er det første stjernebildet i Leo?
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9.) Hva betyr navnet Hydra?
10.) Hvordan er Hydra inntegnet på stjernekartet?
11.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
12.) Hva er navnet på noen av stjernene, og hva betyr navnene?
13.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
14.) Hva er det andre stjernebildet i Leo?
15.) Hvordan er Crater inntegnet på stjernekartet?
16.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
17.) Hva symboliserer 13-tallet?
18.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
19.) Hva er det tredje stjernebildet i Leo?
20.) Hvordan er Corvus inntegnet på stjernekartet?
21.) Hva het dette stjernebildet i den gamle egyptiske Zodiaken,

og hva betyr navnet?
22.) Hvor mange stjerner er det i dette stjernebildet?
23.) Hva heter en av stjernene, og hva betyr navnet?
24.) Hva symboliserer dette stjernebildet?
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MANENS ZODIAK.

På samme måten som solen har sitt løp over himmelen fra øst
og til vest, har også månen det. Månens løp går over det samme
beltet som solen, men den deler området inn i 28 deler i stedet for
12. Disse delene blir kalt for "MÅNENS ROM*' eller "MÅNENS
ZODIAK".

På samme måten som de gamle kulturene beskrev solens løp,
gjør de det samme med månens løp. Vi skal i det følgende gå
igjennom de 28 delene i månens løp:

1.) Den første heter kalt "Al Awa", og det betyr "DEN SOM
ER ØNSKET".

2.) Den andre heter "Simak al Azel", som betyr "KVISTEN
TIL GUDS MAKT".

3.) Den tredje heter "Caphir", som betyr "FORSONINGEN"
eller "TILFREDSTILLELSEN VED OFFER".

Disse tre svarer til stjernebildet Virgo.

4.) Den fjerde heter "Al Zubena", som betyr "FORLØSNIN
GEN", "GJENNVINNINGEN VED HANDEL (KJØP)" eller "Å
KJØPE TILBAKE".

5.) Den femte heter "Al Iclil", som betyr "DEN FULLSTEN
DIGE UNDERGIVELSE".

Disse to svarer til stjernebildet Libra.

6.) Den sjette heter "Al Kalb", som betyr "Å BLI SÅRET".
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7.) Den sjuende heter "Shaula", som betyr "STUNGET eller
"DET DØDELIGE SÅRET".

Disse to svarer til stjemebildet Scorpio.

8.) Den åttende heter "Al Naim", som betyr "DEN YNDIGE"
eller "DEN VELBEHAGELIGE".

9.) Den niende heter "Al Beldah", som betyr "Å KOMME
HURTIG".

Disse to svarer til stjemebildet Sagittarius.

10.) Den tiende heter "Al Dibah", som betyr "OPTERET SOM
ER SLÅTT".

Dette svarer til stjemebildet Capricomus.

11.) Den ellevte heter "Saad al Bula", som betyr "VTTNESPYR-
DET OM OPPSTANDELSEN".

12.) Den tolvte heter "Saad al Suud", som betyr "VITNESPYR-
DET OM UTGYDELSEN".

13.) Den trettende heter "Al Achbiya", som betyr "KILDEN TIL
UTGYDELSEN".

Disse tre svarer til stjemebildet Aquarius.

14.) Den jortende heter "Ap Pherg al Muchaddem", som betyr
"ETTERKOMMERE FRA GAMLE DAGER".

15.) Den femtende heter "Al Pherg al Muachher*', som betyr
"ETTERKOMMERE FRA DE SISTE TIDER".

16.) Den sekstende heter "Al Risha", som betyr **BÅNDET* eller
"DET SOM ER FORENET".

Disse tre svarer til stjemebildet Pisces.

17.) Den syttende heter "Al Sheratan", som betyr **DEN SOM ER
SÅRET, SOM BLE UTRYDDET".

18.) Den attende heter "Al Botein", som betyr "Å TREDE
UNDER FOT".

127 —



19.) Den nittende heter "Al Thuraya", som betyr "FIENDEN
SOM ER STRAFFET".

Disse tre svarer til stjernebildet Aries.

20.) Den tjuende heter "Al Debaran", som betyr "LEDEREN",
"GUVERNØREN" eller "UNDERTRYKKEREN'\

21.) Den tjueførste heter "Al Heka", som betyr "BORTD-
RIVELSEN".

Disse to svarer til stjernebildet Taums.

22.) Den tjueandre heter "Al Henah", som betyr "DEN SOM
ER SÅRET I FOTEN".

23.) Den tjuetredje heter "Al Dirah", som betyr "DEN SOM ER
DÅRLIG BEHANDLET'.

Disse to svarer til stjemebildet Gemini.

24.) Den tjueflerde heter "Al Nethra", som betyr "SKATTEN"
eller "EIENDOMMEN".

25.) Den tjuefemte heter "Al Terpha", som betyr " DEN SOM
ER HELBREDEr\ "DEN SOM ER UTFRIDD" eller "DEN SOM
ER BERGET (FRELST)".

Disse to svarer til stjemebildet Cancer.

26.) Den tjuesjette heter "Al Gieba", som betyr *TIBEDELSEN"
eller "FYRSTEN".

27.) Den tjuesjuende heter "Al Zubra", som betyr "DEN SOM
ER OPPSAMLET, SOM SYND OG UTSATT STRAFF*.

28.) Den tjueåttende heter "Al Serpha**, som betyr "BRENNIN-
GEN eUer "BEGRAVELSESBÅLET."

Disse tre svarer til stjemebildet Leo.
På samme måten som de 48 stjemebildene i solens Zodlak er

symboler eller tegn på Jesu forsoning og viktige sider ved frelses-
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historien, beskriver også uten tvil de 28 stasjonene i månens Zodiak
det samme.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange stasjoner er det i månens løp over himmelen?
2.) Hva heter disse, og hva betyr navnene?
3.) Hva er disse bilder eller symboler på?
4.) Til hvilket stjernebilde hører de forskjellige stasjonene?
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DET ER MÅNEN SOM SKAL
BESTEMME TIDEN

Mens solen, stjernene og de forskjelige stjernebildene har fått
til oppgave å peke på de forskjellige begivenhetene i frelseshistorien,
er det månens oppgave å fortelle oss HVOR LANGT TIDEN BR
KOMMET og NAR DE FORSKJELLIGE FRELSESBEGIVEN-
HETENE SKAL SKJE. "Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvel
vingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn
(hebr.othoth, som betyr "begivenheter som skal skje) og fastsatte
tider (hebr.moed) og dager og år." (I.Mos. 1,14.)
"Han gjorde månen til å FASTSETTE TIDENE (hebr.moed)."

(Salm.104,19.)
Det hebraiske ordet som ligger til grunn for "tid", er "moed", og

det betyr både "tidspunkt" og "tidsperiode". Det er det samme som
ordet "kairos" på gresk.

Fra skapelsen av bestod et år av 360 dager. Det ble delt inn i 12
måneder som hver var på 30 dager. Det var månens gang rundt
jorden som bestemte tiden. I løpet av et år gikk månen 12 ganger
rundt jorden. Et år var dermed likt med et måneår.

Første gangen vi hører om denne kalenderen, som bestod av
måneder på 30 dager, var i forbindselse med syndfloden. Det
begynte å regne på den 17. dag i den andre måned. "I det år da
Noah var 600 år gammel, i den annen måned, den syttende dag i
måneden, den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens
sluser åpnedes." (l.Mos.7,11.)

På den 17. dag i den syvende måned stanset arken på Arafat
berg. Det hadde gått 150 dager fra den dag da regnet hadde begynt
og til arken hadde stanset. "Og vannet vek etterhånden tilbake fra
jorden, og vannet begynte å ta av, da 150 dager var gått. Og i den
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syvende måned, på den syttiende dag i måneden, ble arken stående
på Arafat." (l.Mos.8,3-4.)
En måned blir dermed på 30 dager. (5 delt på 150 dager blir 30

dager.)
All bibelsk profeti blir oppgitt med et år på 360 dager. Dette

året blir kalt for "en tid". "Hans hjerte skal forandres, så det ikke
lenger er et menneskes hjerte. Et djn-s hjerte skal han få, og 7 TIDER
(7 AR) skal skride fram over ham." (Dan.4,16.)

"og han (Antikrist) skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke
den Høyestes hellige. Han skal tenke på å forandre hellige tider og
lov, og de skal gis i hans hånd EN TID og TIDER og EN HALV
TID (3,5 ÅR)." (Dan.7,25.)
"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. Og jeg vil gi mine to vitner at de skal være profeter
i 1260 DAGER, kledd i sekk." (Åp.11,2-3.)
"Og kvinnen (en avdeling av troende jøder i endens tid) flydde

ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne av
Gud, foråt de der skulle gi henne henens føde i 1260 dager (som er
3,5 år.)" (Åp. 12,6.)

I vår tid er imidlertid et måneår på 354 dager i og med at månens
gang rundt jorden veksler med 30 og 29 dager for annenhver måned.
(30 ganger 6 pluss 29 ganger 6 er 354.)

I forhold til det profetiske året mangler måneåret i dag 6 dager.
(360 dager minus 354 er 6 dager.)

I vår tid går det heller ikke an å regne ut tiden i måneår, men vi
bruker tropiske år eller solår. Det er den tiden som solen bruker på
"å gå" gjennom stjemebildene på et år. Dette året er på 365,2422
dager.
På et eller annet tidspunkt i historien har det derfor skjedd en

kosmisk forandring eller en katastrofe i universet, som har gjort at
året er blitt utvidet fra 360 dager og til 365,2422 dager. Dette kan
være på grunn av syndfloden, men det er mer sannsynlig at denne
forandring har skjedd på et senere tidspunkt, for de forskjellige
kalenderne ble først forandret i det 7. århundrede før Kristus. De
ble forandret fra 360 dager til 365,2422 dager. Dette ble gjort for
å få året til å samsvare med tiden.

Kong Esekias i Israel forandret den jødiske kalenderen i året 701.
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I Hellas ble kalenderen forandret ca.640 av Thales.
I de germanske land i lyskland ble kalenderen forandret i det 7.

århundrede.
Dette var også tilfelle i India.
Det samme skjedde i Persia. Det ble lagt 5 ekstra dager til året.
Dette ble også gjort i Babylon og Assyria.
Herodot, som var en gresk historiker, som levde i det 5.

århundrede før Messias, skrev at grekerne la til 5 ekstra dager for å
komme i samsvar med kalenderen. (Se Prophecy in the News. Mars
1993.)
På grunn av denne kosmiske forandringen, som har skjedd, har

månen mistet denne betydningen som den opprinnelige hadde-å vise
oss den nøyaktige tiden. I dag når vi skal regne ut tiden for de
bibelske profetiers oppfyllelse, må vi regne med et år på 365,24222
dager.

Når det derimot gjelder Guds tidsskjema på 7 dager a 1000 år,
ser det ut til at vi kan regne med et år på 365,2422 dager. Dette ser
vi av følgende forhold:

a) Tiden fra skapelsen og til Abraham var ca.2000 år.
b) Tiden fra Abraham og til Jesu første konrnie var ca. 2000

år.

c) Tiden fra Jesu himmelfart og til Jesu gjenkomst for jødene
skal være ca.2000 år. (Se kapitlene: Jesu gjenkomst er ikke
langt unna. og Aktuelle årstall for Jesu gjenkomst.)

Spørsmål og oppgaver

1.) Hvilken oppgave har solen, stjernene og stjernebildene fått
i forbindelse med bibelsk profeti?

2.) Hvilken oppgave har månen fått?
3.) Hvor lenge var et år i gammel tid?
4.) Når hører vi for første gangen om denne kalenderen, som

hadde en måned på 30 dager?
5.) Med hvilken tidslengde er den bibelsk profeti oppgitt?
6.) Hvilken benevnelse har et profetisk år i Bibelen?
7.) Hvor langt er et måneår i vår tid?
8.) Hvor langt er et tropisk år?
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9.) Hva er det som har skjedd, i og med at året er blitt utvidet
fra 360 dager og til 365,2422 dager?

10.) Når ble kalenderen i de forskjellige sivilisasjonene
forandret?

11.) Hvilken lengde på året må vi bruke i dag når vi skal regne
ut tiden for oppfyllelsen av en profetisk begivenhet?

12.) Hvilken lengde på året kan vi regne med når det gjelder
Guds tidsskjema på 7 dager a 1000 år?
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MELKEVEIEN.

Melkeveien er et belte av himmelen som strekker seg over hele
himmelen fra sør-vest og til nord- øst. Den skjærer gjennom solens
eklipse. Den består av myriader av stjerner. 12 av solens stjemebilder
befinner seg på Melkeveien. 6 av dem er bilder på Jesu første
komme, mens de 6 andre angår Jesu gjenkomst til verden og Israel.

Melkeveien starter på det laveste punktet med stjernebildene
Korset og Alteret. Disse står symbolsk for Jesu død for verdens
synd. Ved sin død ble han til frelse for alle de som tror. De skal
arve det tidsalderlige livet.

Deretter konuner stjemebildet Scorpio, som symboliserer Satan.
Han forsøker å forhindre at Jesu forsoning kan virke til frelse for
alle mennesker. Han gjør alt som han kan for å legge et slør over
Jesu forsoning.

Deretter kommer stjemebildet Ørnen, som er såret, og Svanen
med de utspente vingene. De er begge et bilde på Jesu død og
forsoning.

Til slutt i den første avdelingen kommer stjemebildet Cepheus.
Det er inntegnet som en konge med et septer. Det er et bilde på
Jesus som kongen. Ved sin forsoning på Golgata la han gmnnen
for sin kongeverdighet.

Det første stjemebildet i den andre avdelingen er Cassopeia, som
symboliserer kvinnen eller Israel, som har fått dronningverdigheten
som Jesu bmd og hustm i 1000 års-riket.

Det andre stjemebildet er Perseus, som symboliserer Jesus som
kongen i riket for Israel.

Det tredje stjemebildet er Auriga, som er inntegnet som en hyrde,
som holder sine lanununger i sitt fang. Han skal styre verden og
nasjonene med jemstav.

Det fjerde stjernebildet er Gemini, som betegner Jesu to
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oppgaver. Den ene er Jesu forsoning, mens den andre er Jesu
kongeverdighet.

Det femte stjemebildet er Orion, som er inntegnet som en mektig
jeger. Han treder på slangen med sin høyre fot.

Det femte og avsluttende stjemebildet i Melkeveien er Argo.
Det er det store frelseskipet som seiler over himmelen. Passasjerene
i dette skipet er både jøde- og hedningetroende fra alle tidsperioder.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er Melkeveien?
2.) Hvor går den på himmelen?
3.) Hvor mange stjemeblder er det i den?
4.) Hva symboliserer de 6 første og de 6 siste stjemebildene?
5.) Hvilke 12 stjernebilder er det, og hva symboliserer de?
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BETYDNINGEN AV DE 12

PATRIARKENES NAVN

Det viser seg videre at BETYDNINGEN AV NAVNENE på de
12 patriarkene, svarer til de 12 stjernebildene i solens Zodiak. Disse
navnene med unntak av Arpaksad er nedskrevet i I.Mosebok, kap.5.

1.) NavnetAdam betyr "MENNESKE", "DEN STRÅLENDE",
"DEN UTMERKEDE", "DEN SOM ER LIK GUD", "Å LIDE
DØDEN", "JORD", "RØD" eller "Å VÆRE RØD I ANSIKTET".

Dette navnet svarer til stjernebildet Virgo.

2.) Navnet Set betyr "DEN SOM ER SATT 1 STEDET FOR
EN ANNEN", "EN ERSTATNING", "EN KOMPENSASJON" eller
"EN PRIS".

Dette navet svarer til stjernebildet Libra.

3.) Navnet Enos betyr "DØDELIG", "DEN SOM LIDER" eller
"DEN SOM ER SÅRET".

Dette navnet svai-er til stjernebildet Scorpio.

4.) Navnet Kenan betyr "TILEGNELSE" eller "Å VINNE
EIENDOM MED MAKT".

Dette navnet svarer til stjernebildet Sagittarius.

5.) Navnet Mahalalel betyr "FRAMVISNINGEN AV GUD"
eller "GUDS PRIS".

Dette navnet svarer til stjemebildet Capricornus.

6.) Navnet Jared betyr "NEDSTIGNINGEN" eller "NEDKOM
STEN".
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Dette navnet svarer til stjernebildet Aquarius.

7.) Navnet Enok betyr "INNVIDD", "OPPLÆRT" eller
"TRENET".

Dette navnet svarer til stjernebildet Pisces.

8.) Navnet Metusalah betyr "FRIGITT FRA DØDEN" og
"MANNEN MED PILEN".

Dette navnet svarer til stjernebildet Aries.

9.) Navnet Lamek betyr "DEN STERKE", "DEN MEKTIGE",
"DEN VILLE" og "USLÅELIG OVERVINNER".

Det^ navnet svarer til stjernebildet Taums.

10.) Navnet Noah betyr "KVILE".
Dette navnet svarer til stjemebildet Gemini.

11.) Navnet Sem betyr "NAVNET" eller "DEN SOM ER
KJENT" eller "DEN SOM ER FEIRET".

Dette navnet tilsvarer stjernebildet Canser.

12.) Navnet Arpaksad (en av Sems sønner) betyr "STYRKE"
eller "FESTNE^G".

Dette navnet svarer til stjemebildet Leo.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken betydning har navnene til de 12 patriarkene som
er beskrevet i 1. Mosebok, kapittel 5?

2.) Til hvilket stjernebilde svarer de forskjellige navnene?
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DE 12 PATRIARKENES UV PEKER

FRAMOVER MOT 6000 ÅR, DEN
KRISTNE MENIGHETS

BORTRYKKELSE, ENDENS TID og 1000

års-rUcet.

Det viser seg videre at de 12 første patriarkenes liv peker
framover mot både de 6000 første årene av menneskets historie,
den kiisme menighets bortrykkelse, endens tid og 1000 års-riket.
Dette sees både av:

a) Betydningen av deres navn.
b) Hendelser i deres liv.
c) Lengden av deres liv.
d) Summen av deres levetid.

1.) Selve navnet "Adana" betyr "MENNESKE", "DEN STRÅ
LENDE", "DEN UTMERKEDE", "DEN SOM ER UK GUD",
"Å UDE DØDEN", "JORD", "RØD" eller "RØD I ANSIKTET."
Han tilhørte den første generasjonen av mennesker. Han er et bilde
på DET PERFEKTE MENNESKE SOM FALT I SYND. Han er
den FØRSTE ADAM.

Det er to forhold som viser at Adam peker framover mot det
første årtusenet av menneskets historie, og det er:

a) Lengden på hans levetid. Han levde i 930 år. **Og alle Adams
levedager ble 930 år, så døde han." (l.Mos.5,5.) Han levde
i nesten 1000 år.

I forbindelse med Guds første bud til Adam ble det sagt følgende:

— 138 —



"men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av, for
PÅ DEN DAG du eter av det, skal du visselig DØ." (l.Mos.2,17.)

Adam levde i 930 år etter at dette ble sagt. Dette viser at "en
dag i Herrens øyne er som 1000 år" "Men dette ene må dere ikke
være uvitende om, dere elskede, at EN DAG er i Herrens øyne
som 1000 ÅR, og 1000 ÅR som EN DAG." (2.Pet.3,8.)

Dette er starten på Guds tidskjema der han deler opp menneskets
historie i 7 deler med hver på 1000 år. De første 6000 årene er
menneskets tid, mens det siste 1000 året er Menneskesønnens tid.

b) Betydningen av hans navn. Fra å være skapt i Guds bilde
og "være Gud lik", falt Adam i synd og ble en fremmed for
Gud. Synden ble etterhvert overført til de andre menneskene.
"Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden,
og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den
hele dag." (l.Mos.6,5.)

Til slutt måtte Gud dømme menneskene ved å sende en
verdensomspennende vannflom over verden. I denne dommen ble
det bare 8 personer som ble berget, og det var Noah og hans
nærmeste familie, "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.)

8-tallet er forøvrig tallet for en ny begynnelse.
Det som kjennetegnet den første perioden på 1000 år av

menneskets historie, var synd og opprør mot Gud.

2.) Selve navnet "Set" betyr "DEN SOM ER SATT I STEDET
FOR EN ANNEN", "EN ERSTATNING", "EN KOMPENSA
SJON", "EN PRIS" og "DEN SOM ER UTPEKT'. Han er et for
bilde på DE MENNESKENE SOM FIKK EN NY START ETTER
SYNDFLODEN.

Det er to forhold som viser at Set peker framover mot det andre
årtusenet av menneskets historie, og det er:

a) Betydningen av hans navn. Set tilhørte den andre genera
sjonen av mennesker. Han var den sønnen som Adam fikk i
stedet for Abel. Han var ikke bare en "erstatning" for Abel,
mens hans navn representerer også den nye generasjonen
av mennesker, som vokste opp etter syndfloden. På samme
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måten som Noahs nærmeste familie representerte en ny start
for menneskene, kommer også dette til uttrykk i alle betyd
ningene av Sets navn.

b) Lengden av hans levetid. Han ble 912 år. "Og alle Sets da
ger ble 912 år, så døde han." (l.Mos.5,8.) Han levde i nes
ten 1000 år.

3.) Selve navnet "Enos" betyr både "DEN SOM ER DØD" og
"EN ANNEN". Han tilhørte den tredje generasjonen av mennesker.
Han er et forbilde på GUDS UTVELGELSE AV ABRAHAM og
JØDEFOLKET SOM SITT NYE EIENDOMESFOLK.

Det er 3 forhold som viser at Enos peker framover mot det tredje
årtusenet av menneskets historie, og det er;

a) En bestemt hendelse i hans liv. På hans tid begynte
menneskene å bruke Herrens (hebr.Yavhs) navn om
avgudene. "Og Seth fikk en sønn og kalte ham Enos. På
den tid begynte de å påkalle Herrens navn." (l.Mos.4,26.)

Dette betyr ikke at menneskene først på denne tid begynte å
påkalle Jahves navn. Det hadde de også gjort tidligere, men det
betyr at de på denne tiden begynte å bruke Jahves navn om
avgudene. Det var en VANNHELLIGELSE av Guds navn som
foregikk på denne tiden.

Jeg vil i det følgende sitere en del kilder som forteller oss at
dette var et faktum. Onkleos Targum sier følgende om l.Mos.4,26:
"For på hans tid sluttet menneskenes sønner med å be i Herrens
navn."

Jonathans Targum sier: "Det var den generasjonen som i sin tid
begynte å ta feil, og lage seg selv avguder, og oppkalle deres avguder
etter Herrens navn".

"Rashi Kimchi har sagt: "På den tid var det en vannhelligelse,
når de kalte på Herrens navn."

Jerome sa at dette var det oppfatningen som mange jøder hadde
på hans tid.

Maimonides har sagt: "Dersom Jonathan, barnebarnet til Moses,
ble den første hedenske prest i Israel, hva taler da imot at Enos,
barnebarnet til Adam, introduserte avgudsdyrkelsen blant
menneskene.

Dessuten hvilken "ugudelighet" var det Enok, den syvende fra
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Adam" måtte profetere om i Judas brev 14,15, dersom renheten
ved tilbedelsen begynte i Enos dager, i stedet for vannhelligelse i
påkallelsen av Herrens navn?

Dette er nok bevis på at vannhelligelsen av Herrens navn var
grunnen til at Enok ble oppreist, for å profetere mot den."

b) Betydningen av hans navn. På grunn av mennskenes mis
bruk av Herrens navn og avgudsdyrkelsen ble de betraktet
som "død" for Herren, og Gud måtte reise opp et "annet"
eiendomsfolk til å være hans folk. Utvelgelsen av Abraham
skjedde i det tredje årtusenet. "Og Herren sa til Abram: Dra
bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det
land som jeg vi vise deg." (1.Mos. 12,1.)

c) Lengden på hans levetid. Han ble 905 år. "Og alle Enos
dager ble 905 år, så døde han." (l.Mos.5,11.) Han levde i
nesten 1000 år.

4.) Selve navnet Kenan betyr "TILEGNELSE" og "Å VINNE
EIENDOM VED MAKT." Han tilhørte den Qerde generasjonen av
mennesker. Han er et forbilde på JØDENES INNTAGELSE AV
KANAAN.

Det er to forhold som viser at Kenan peker framover mot det
fjerde årtusenet av menneskets historie, og det er:

a) Betydningen av hans navn. På samme måte som Israel under
Josva og Kalebs ledelse måtte "tilegne" seg Israel og "vinne
eiendom med makt" i det fjerde årtusen, på samme måten
kommer dette forholdet fram i betydningene av Kenans navn.

b) Lengden av hans levetid. Han ble 910 år. "Og alle Kenans
dager ble 910 år, så døde han." (l.Mos.5,14.) Han levde i
nesten 1000 år.

5.) Selve navnet Mahalalel betyr "FRAMVISNING AV GUD"
og "GUDS PRIS". Han tilhørte den femte generasjonen av
mennesker. Han er et forbilde på JESU FØRSTE KOMME.

Det er to forhold som viser at Kenan peker framover mot det
femte årtusenet av menneskets historie, og det er:

a) Betydningen av hans navn. På samme måten som Jesus steg
fram i det femte årtusenet som Guds Sønn og som Gud selv,
så betyr også Kenans navn det samme.
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b) Lengden av hans levetid. Han ble 895 år. "Og alle
Mahalalels dager ble 995 år, så døde han." (l.Mos.5,17.)
Han ble nesten 1000 år.

6.) Selve navnet Jared betyr "NESTIGNING" eller "NED
KOMST". Han tilhørte den sjette generasjon av mennesker. Han er
et forbilde på JESU GJENKOMST.

Det er to forhold som viser at Jared peker framover mot det
sjette årtusenet av menneskets historier, og det er:

a) Betydningen av hans navn. På samme måten som Jesu
gjenkomst skal skje på slutten av det sjette årtusenet eller
begynnelsen av det sjuende årtusenet, så betyr også Jareds
navn det samme.

b) Lengden på hans levetid. Han ble 962 år. "Og alle Jarede
dager ble 962 år, så døde han." (l.Mos.5,20.) Han levde i
nesten 1000 år.

7.) Selve navnet Enok betyr "INNVIDD", "OPPLÆRT" og
"TBÆNET".

Enok er et forbilde på DEN KRISTNE MENIGHETS BORT-
RYKKELSE.

Det er to forhold som viser at dette er riktig, og det er:
a) Betydningen av hans navn. På samme måten som den kristne

menighet er "innvidd" til Gud og "opplært" av Den Hellige
Ånd, så var også Enok det.

b) Bortrykkelsen av hans person. "Og Enok vandret med Gud,
så ble han borte, for Gud tok ham til seg." (LMos.5,24.)
På samme måten som Enok ble bortrykket til Gud før
syndfloden, så skal også den ny-testamentlige menighet bli
bortrykket til Gud før trengselstiden på 7 år.

c) Lengden på hans levetid. Han ble 365 år. "Og alle Enoks
dager ble 365 år, så døde han." (l.Mos.5,23.) Han ble ikke
så gammel som de andre patriarkene.

Dersom vi summerer levetiden for de 7 første patriarkene, får
vi 5879 år. (930 år pluss 912 år pluss 905 år pluss 910 år pluss 962
år pluss 365 år er 5879 år.)
Da Adam var 810, profeterte Gud at han hadde 120 år igjen å

leve. "Da sa Herren: Min Ånd skal ikke alltid stride med Adam
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(som betyr "menneske"), på grunn av at han også er kjød. Ennå
skal hans dager være 120 år." (l.Mos.6,3.)

Dette betydde at syndfloden skulle komme 120 år etter dette
utsagnet. Noah tok konsekvensen av dette profetiske utsagnet, og
begynte å bygge arken. Den var ferdig da de 120 årene var gått.

Dersom vi legger de 120 årene til 5879 år, kommer vi til 5999
år, som tilnærmelsesvis er det samme som 6000 år.

Dersom vi trekker 4004, som i følge biskop Ussher er året for
Adams skapelse, fra 6000, kommer vi til 1996. (6000 minus 5879
er 1996.)

Dersom vi legger til det året som mangler i våre kalendere
(mellom år 1 før og år 1 etter Messias), kommer vi fram til året
1997.

Det er ingen som vet helt eksakt hva som vi skje i de kommende
år. En ting er i hvert fall sikkert, og det er at alle årene fram til år
2000 er viktige i den bibelske profeti. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 4. Kapittel: Viktige framtidige årstall.)

I tillegg til dette er 1997 et jubelår for opprettelsen av staten
Israel i 1948. (1948 pluss 49 er 1997.)

Isaac Newton har hevdet at det ville gå 49 år fra staten Israels
opprettelse til Jesu gjenkomst. Vi kommer da fram til 1997. (1948
pluss 49 er 1997.)

8.) Selve navnet Metusalah betyr "FRIGITT FRA DØDEN" og
"MANNEN MED PILEN" eller "MANNEN MED SPYDET". Han

er et forbilde på JESUS SOM SKAL KOMME TILBAKE TIL
VERDEN FOR Å BEKJEMPE ALLE SINE FIENDER. Han skal
samle dem både til Gog-krigene og Antikrist-krigene og tilintetgjøre
dem med sitt sverd, som er Guds ord.

Det er et forhold som viser at dette er riktig, og det er:
a) Betydningen av hans navn. Første gangen Jesus kom, kom

han med forsoningen. Han ble "frigitt fra døden" av Den
Hellige Ånd på grunn av at han ikke hadde personlig synd.
Døden kunne ikke holde på ham.

Andre gangen skal han komme for å dømme verden. "Og Herren
skal åpebare seg over dem, og HANS PIL (Messias) skal fare ut
som lynet. Herren, Israels Gud skal støte i basunen og fare fram i
sønnenstormen." (Sak.9,14.)
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b) Han ble 969 år. "Og alle Metusalahs dager ble 969 år, så
døde han," (l.Mos.5,27.)

9.) Selve navnet Lamek betyr "DEN STERKE", "DEN MEK-
TIGE", "DEN VILLE" og "USLÅELIG OVERVINNER".

Lamek er et forbilde på JESU GJENKOMST FOR ISRAEL og
VERDEN. Det er 3 forhold som viser at dette er riktig, og det er:

a) Betydningen av hans navn. På samme måten som Jesus skal
seire over Antikrist ved sin gjenkomst, på samme måte er
Kristi styrke representert ved betydningen av Lamkeks navn.

b) Lengden på hans levetid. Han ble 777 år. "Og alle Lameks
dager ble 777 år, så døde han." (l.Mos.5,31.)

7-tallet representerer det som er fullendt og perfekt. Det består
av Guds tall, som er 3, og menneskets tall, som er 4. Når 7-tallet er
brukt 3 ganger, står det for det absolutt perfekte og fullendte. Når
vi deler 777 på 7, så vi vi 111, som er det sterkeste uttrykk som vi
har på Den treenige Gud.
Den numeriske verdi av første verset i Bibelen, har også

tallverdien 777. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel:
Bibelens tallsymbolikk og matematiske mønster.)

Den numeriske verdien av ordet "kors" er på gresk 777.
c) Betydningen av hans sønn, Noahs navn, som betyr "kvile".

Ved sin gjenkomst vil Jesus introdusere 1000 års-riket, som
er den store sabbatskvilen for hele verden.

10.) Selve navnet Noah betyr "KVILE". Noah er forbilde på DE
TROENDE JØDENE SOM SKAL BLI BERGET GJENNOM
TRENGSELSTIDEN. Det er "resten" eller "levningen".

Det er 4 forhold som viser at dette er riktig, og det er:
a) Noahs redning fra syndfloden. På samme måten som Noah

ble berget gjennom syndfloden, på samme måten skal
"levningen" av jødene bli berget gjennom trengselstiden på
7 år. De skal få gå inn til kvilen i 1000 års-riket. "Og Esaias
roper ut over Israel: Om tallet på Israels barn er som havets
sand, så skal bare levningen bli frelst." (Rom.9,27.)

b) 8-tallets betydning. Det var 8 personer som ble frelst. 8-
tallet står for oppstandelse og en ny begynnelse. Ved 1000
års-rikets opprettelse begynner en ny tid for menneskene.
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c) 10-tallets betydning. 10 tallet symboliserer guddommelig
helhet og fullendelse. På samme måten som Noah levde i
den 10. generasjonen etter Adam, på samme måte skal den
forbannelsen som ble lagt på Adam etter fallet, bli opphevet
i den generasjonen som Noah representerer. "Og jeg vil sette
fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt
(Antikrist) og hennes ætt (Messias). Han skal knuse ditt
hode, men du skal knuse hans hæl." (l.Mos.3,15.)

d) Jesus har selv sagt at Noahs tid skal være lik tiden for hans
gjenkomst. "Og som Noahs dager var, således skal
Menneskesønnens komme være, for likesom de i dagene
før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte,
like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke
av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også
Menneskesønnens konune være." (Mat.24,37-39.)

11.) Selve navnet Sem betyr "NAVNET", "DEN SOM ER
KJENT" og "DEN SOM ER FEIRET". Han er et forbilde på JESUS
SOM KONGE I RIKET FOR ISRAEL.

De forskjellige betydninger av hans navn viser at dette er riktig.

12.) Selve navnet Arpaksal betyr "STYRKE" og "FESTNING".
Han er et forbilde på JESUS SOM KONGE I 1000 ÅRS-RIKET.
De forskjellige betydninger av hans navn viser at dette er riktig.

Spørsmål og oppgaven

1.) Hva er de 12 patriarkene forbilder på?
2.) Hva betyr navnet Adam?
3.) Hva er han et bilde på?
4.) Hvor lenge er "en dag i Herrens øyne."?
5.) Hva er det som viser at Adam peker framover mot det første

årtusenet?

6.) Hvor gammel ble Adam?
7.) Hva betyr navnet Set?
8.) Hva er han et forbilde på?
9.) Hva er det som viser at Set peker framover mot det andre

årtusenet?
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10.) Hvor gammel ble han?
11.) Hva betyr navnet Enes?
12.) Hva er Enos et forbilde på?
13.) Hva skjedde på Enos tid med Herrens navn?
14.) Hva er det som viser at Enos peker fraomover mot det tredje

årtusenet?

15.) Hvor gammel ble han?
16.) Hva betyr navnet Kenan?
17.) Hva er Kenan et forbilde på?
18.) Hva er det som viser at Kenan peker framover mot det ̂erde

årtusenet?

19.) Hvor gammel ble han?
20.) Hva betyr navnet Mahalalel?
21.) Hva er Mahalalel et forbilde på?
22.) Hva er det som viser at Mahalalel peker framover mot det

femte årtusenet?

23.) Hvor gammel ble han?
24.) Hva betyr navnet Jared?
25.) Hva er Jared et forbilde på?
26.) Hva er det som viser at Jared peker framover mot det sjette

årtusenet?

27.) Hvor gammel ble han?
28.) Hva betyr navnet Enok?
29.) Hva er Enok et forbilde på?
30.) Hva er det som viser at Enok peker framover mot den kristne

menighets bortrykkelse?
31.) Hvilket tall får vi når vi summerer levealderen på de 7 først

papri arkene?
32.) Hva skjedde da Adam var 810 år?
33.) Hvilket årstall får vi når vi legger 120 år til 5879 år?
34.) Hvorfor er alle årstall fram mot år 2000 viktig?
35.) Hvor gammel ble Enok?
36.) Hva betyr navnet Metusalah?
37.) Hva er han et forbilde på?
38.) Hva er det som viser at han peker framover mot Jesu seier

over sine fiender i endens tid?

39.) Hvor gammel ble han?
40.) Hva betyr navnet Lamek?
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41.) Hva er han et forbilde på?
42.) Hva er det som viser at Lamek peker framover mot Jesu

gjenkomst til Israel?
43.) Hvor gammel ble han?
44.) Hva står tallet 777 for?
45.) Hva betyr navnet Noah?
46.) Hva er Noah et forbilde på?
47.) Hvilken betydning har 8-tallet?
48.) Hvilken betydning har 10-tallet?
49.) Hvordan skal Menneskesønnens dager være?
50.) Hva er det som viser at Noah er et forbilde på de troende

jøder som skal bli frelst i endens tid?
51.) Hvor gammel ble han?
52.) Hva betyr navnet Sem.
53.) Hva er han et forbilde på?
54.) Hva er det som viser at han er et forbilde på Jesus som

konge?
55.) Hva betyr navnet Arpaksal?
56.) Hva er han et forbilde på?
57.) Hva er det som viser at han er et forbilde på Jesus som

konge?
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DE 12 STJERNEBILDENE OG ISRAELS

12 STAMMER.

De 12 Stjernebildene i solens Zodiak etter hvert identifisert med
Israels 12 stammer. Dette sees av to forhold;

a) For det første hadde Josef en drøm der han så at faren, moren
og de 11 brødrene bøyde seg for ham. Disse ble identifisert
med solen, månen og 11 stjerner. "Og ha hadde ennå en
annen drøm og fortalte den til sine brødre. Han sa: Jeg hadde
ennå en drøm, og se, SOLEN og MÅNEN og ELLEVE
STJERNER bøyde seg for meg." (l.Mos.37,9.)

b) For det andre henviste både Jakob og Moses til ord og
uttrykk som svarer til beskrivelsene av de 12 stjernebildene,
når de beskrev de 12 stammene. Dette kommer til uttrykk i
1. Mosebok, kapittel 49 og 5. Mosebok, kapittel 33.

Det er ikke usannsynlig at de 12 stammene hadde disse 12 stjerne
bildene som emblemer på sine stammmebanner. (Se 4. Mosebok,
kapittel 2.)

Vi skal i det følgende forsøke å finne ut hvilket stjemebilde hver
enkelt av de 12 stanunene hadde. I undersøkelsen vil vi benytte oss
av følgende opplysninger:

a) Betydningen av navnet til stammene.
b) De oppgavene som stammene hadde.
c) De profetiske utsagn som ble profetert om dem av Jakob

og Moses.
d) Andre opplysninger som Bibelen gir om de forskjellige

stammene.

1.) Sebulon betyr "BOLIG", "BEBOELSE" eller "BOENDE".
Sebulons stanuneonuråde lå i nord mellom Genesaretsjøen og
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Middelhavet. "Sebulon- ved havets strand skal han BO. Ved stranden
hvor skipene lander. Hans side er vendt mot Sidon." (l.Mos.49,13.)
"Og om Sebulon sa han: Gled deg, Sebulon, i din utferd, og du

Issakar, i dine telt. Folkeslag kaller de til sitt fjell (Sion). Der ofrer
de rettferdighets offer, for havets overflod og sandens skjulte skatter
suger de inn." (5.Mos.33,18-19.)

"Sebulons land og Naftalis land ved sjøen, landet på hin side av
Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som 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.4,15-16.)

I og med at Sebulon ble lovet at et stort lys (Messias) skulle
åpenbares over hans område, er det naturlig å dra den konklusjo
nen at Sebulon hadde stjernebildet VIRGO som sitt emblem. Virgo
symboliserer Jesu fødsel og frelsen.

2.) Levi var prestestammen i Israel. Selve ordet betyr
"VEDHENG" eller "SAMMENFØYNING". Levi hadde ikke noe
stammeområde i Israel. "Simeon og Levi er brødre. Voldsvåpen er
deres sverd. Møt ikke i deres hemmelige råd. Min sjel, ta ikke del i
deres sammenkomster, min ære! For i sin vrede slo de menn i hjel,
og i sin selvrådighet skamskar de okser. Forbannet være deres vrede,
for den var vill, og deres grumhet, for den var hård! Jeg vil kaste
dem omkring i Jakob og sprede dem i Israel." (l-Mos.49,5-7.)
"Og om Levi sa han: Dine tummim og urim hører din fromme

mann (Messias) til. Han som du fristet ved Massa, som du trettet
med ved Meribas vann. Han som sa om sin far og sin mor: Jeg ser
dem ikke, og som ikke kente ved sine brødre og ikke viste av sine
barn, fordi de tok vare på ditt ord og aktet vel på din pakt. De skal
lære Jakob dine bud og Israel din lov. De skal legge røkelse for ditt
ansikt og heloffer på DITT ALTER. Velsign, Herre, hans kraft, og
la hans henders gjerning tekkes deg! Knus lendene på hans
motstandere og dem som hater ham, så de ikke reiser seg mere."
(5.Mos.33,8-ll.)

Levi skule ta vare på Guds-tjenesten og ofringene i templet.
Denne stammen skulle ha ansvaret for at Gud fikk de offer som
han skulle ha. Den var dermed medvirkende til å oppretteholde
den balansen som det alltid må være mellom Gud og mennesker
med henblikk på syndenes forlatelse og forsoningen.
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LIBRA var dermed det stjernebildet som representerte Levi
stamme.

3.) Dan betyr "DOMMER". Dan hadde to området i Israel. For
det første fikk denne stammen område nord for Juda, men i og
med at ikke stammen greide å bemektige seg dette omårdet, flyttet
den helt nord i Israel. Uttrykket "fra Dan til Beersheba" er vanlig
for å uttrykke Israels lengde. "Dan skal DØMME SITT FOLK,
han som de andre Israels stammer. Dan skal være en SLANGE på
veien, en HUGGORM på stien, som biter hesten i hælene, så rytteren
(Antikrist) faller bakover. Etter din fielse (Messias) bier jeg. Herre!"
(l.Mos.49,16-18.)
"Og om Dan sa han: Dan er en løvunge som springer fram fra

Basan." (5.Mos.33,22.)
Vi ser ikke bort ifra at Dan stamme skal ha et spesielt samarbeid

med Antikrist når han kommer. Han skal bemektige seg Israel i
den store trengsel. Når også Dan oppdager at Antikrist ikke er
Messias, skal også denne stammen gjøre opprør mot Antikrist og
være med på "å bite hesten i hælene, slik at Antikrist faller av" og
mister sitt herredømme over Israel. (l.Mos.49,17.)

I og med at Dan kommer til å samarbeide med Antikrist og Satan,
er det mye som taler for at SCORPIO var det stjernebildet som
representerte Dans stamme.

4.) Aser stamme betyr "LYKKELIG" eller "DEN SOM ER
VELSIGNET". Denne stammen bodde nord i Israel. Den hadde

sitt område ut mot kysten. "Fra Aser kommer fedmen. Hans mat
og lekre retter som for konger har han å gi." (l.Mos.49,20.)
"Og om Aser sa han: VELSIGNET framfor sønner være Aser!

Han være den KJÆRESTE blant sine brødre og dyppe i olje sin
fot! Av jern og kopper være din lås, og din kvile så lang som dine
dager! Det er ingen som Gud, Jesurun (det rettferdige Israel). Han
FARER FRAM OVER HIMMELEN med hjelp for deg og I SIN
HØYET PÅ SKYENE." (5.Mos.33,24-26.)

Ut ifra det som er skrevet ovenfor er det er sannsynlig å anta at
SAGITTARIUS var det stjemebiledet som representerte Ashers
stamme.
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5.) Naftali betyr "MIN STYRKEPRØVE" eller "VUNNET
VED KAMP". Denne stammen bodde nord i Israel. Den fikk sitt
område på vestsiden av Genesaretsjøen og nordover mot Libanon.
"Naftali er en lekende hind. Liflig er ordet han taler." (l.Mos.49,21.)
"Og om Naftali sa han: Naftali, mettet med nåde og fylt med

Herrens velsignelse. Vesten og Syden ta han i eie!" (5.Mos.33,23.)
Det er sannsynlig å tro at CAPRICORNUS var det stjemebildet

som representerte Naftali stamme.

6.) Ruben betyr "SE EN SØNN". Ruben, som var Jakobs eldste
sønn, fikk stammeområde i sør på den andre siden av Jordan mot
Mohab. Han var dermed den første som fikk sitt område. "Ruben
min førstefødte er du, min kraft og min styrkes første frukt, høyest
i ære og størst i makt. Du bruser over SOM VANNET. Du skal
intet fortrinn ha, for du steg opp på din fars leie. Da vanhelliget du
det-i min seng steg han opp!" (l.Mos.49,3-4.)

"Måtte Ruben leve og aldri dø, men hans menn bli få i tall!"
(5.Mos.33,6.)

AQUARIUS var dermed det stjernebildet som representerte
Ruben stamme.

7.) Simeon betyr "BØNNHØRELSE", "Å HØRE" eller "Å
ADLYDE". Simeon fikk stammeområde syd i Israel mellom
Middelhavet og Dødehavet. Dette område befant seg innenfor Judas
stammeområde.

I Jakobs velsignelse over Simeon ble han regnet sanunen med
Levi. "Simeon og Levi er brødre. Voldsvåpen er deres sverd. Møt
ikke i deres hemmelige råd, min sjel, ta ikke del i deres sammen
komster, min ære! For i sin vrede slo de menn i hjel, og i sin
selvrådighet skamskar de okser. Forbannet være deres vrede, for
den var vill, og deres grumhet, for den var hård! Jeg vil kaste dem
omkring i Jakob og sprede dem i Israel." (l.Mos.49,5-7.)

Moses uttalte ikke noe spesielt om Simeon, men i og med at
Jakob regnet dem sammen som en enhet, er det naturlig å anta at
PISCES var det stjemebildet som representerte denne stammen. På
samme måte som de to fiskene i Pisces var bundet sammen, var

også Simeon og Levi det.
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8.) Gad betyr "LYKKE", "SEEREN" eller "SKJEBNE". Gad
fikk sitt stammeområde på andre siden av Jordan mellom Ruben
og Manasse sitt område. "Gad- en fiendeflokk hugger inn på ham,
men han HUGGER DEM I HÆLENE." (1.Mos.49,19.)
"Og om Gad sa han: Lovet være han som gir Gad vidt rom!

Som en løvinne har han lagt seg ned, og HAN SØNDERRIVER
både arm og isse. Han utså seg den første lodd, for der er den del
gjemt som lovgiveren har tiltenkt ham, og så drog han fram foran
folket. Det som var rett for Herren, det som han hadde fastsatt,
gjorde han, sammen med Israel." (5.Mos.33,20-21.)

I og med at Gads navn betyr "seer", peker han på Guds lam som
har "de 7 øyne". I tillegg til dette har også Messias all makt. "Og
jeg så midt i mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste et
LAM stå der, likesom slaktet, og det hadde 7 HORN (all maktj og
7 ØYNE (all kunnskap.) Det er de 7 Guds ånder (Den hellige Ånd
i sin fylde) som er sendt ut over all jorden." (Åp.5,6.)

Det derfor mye som taler for at ARIES var det stjernebildet som
representerte Gads stamme.

9.) Josef betyr "LA HAM ØKE" eller "HAN VIL TILTA". Jo
sef fikk ikke noe stammeområde i Israel, for han ble i Egypt til sin
død. Begge hans sønner, Efraim og Manasse fikk derimot områder
i Israel. Efraim fikk område nord for Dødehavet mellom Middel
havet og Jordan. Manasse fikk to stammeområder. Det ene lå på
dem andre siden av Jordan nord for Gads område. Det andre lå
mellom Middelhavet og Jordan nord for Efraims område.

Efraim betyr "DOBBEL FRUKT". Manasse betyr "EN SOM
FORÅRSAKER (FORGREMMELSE)".

Jakob sa følgende om Josef og hans to sønner: "Et ungt frukttre
er Josef, et ungt frukttre ved kilden. Grenene skyter ut over muren.
Og de egger ham og skyter på ham. De forfølger ham- de
pileskyttere. Men fast står han der med sin bue, og hans hender og
armer er raske- ved Jakobs veldige hender, fra ham, fra hyrden,
Israels klippe, fra sin fars Gud, og han hjelpe deg, fra Den
Allmektige, og han velsiger deg med velsignelse fra himmelen der
oppe, med velsignelser fra dypet der nede, med brysters og morslivs
velsignelser! Din fars velsignelser stiger høyt opp over mine
forfedres velsignelser. De når opp til de tidsalderlige høyders grense.
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De skal komme over Josefs hode, over hnns isse, han som er høvding
blant sine brødre." (I.Mos.49,22-26.)

Moses sa følgende om Josef, Efraim og Manasse: "Og om Josef
sa han: Velsignet av Herren være hans land med himmelens ypper
ste gaver, med dugg og med vann fra det store dyp der nede, med
det ypperste av det som solen fostrer, men det ypperste av det som
måneskiftene driver fram, med det herligste fra de eldgamle fjell
og det ypperste fra de tidsaldelige hauger, med det ypperste av jor
den og dens fylde og med nåde fra ham som bodde i tornebusken.
Det komme over Josefs hode, over hans isse som en fyrste blant
sine brødre! Herlig er den førstefødte av hans OKSE, og HANS
HORN (Efraim og Manasse) er som VILLOKSENS HORN. MED
DEM STANGER HAN ALLE FOLKENE LIKE TIL ORDENS
ENDER. Det er EFRAIMS TITUSENER. Det er MANASSES
TUSENER." (5.Mos.33,13-17.)
TAURUS med sine TO HORN var det stjernebildet som

representerte Josefs stamme.

10.) Benjamin betyr "LYKKENS SØNN" eller "SØNNEN AV
MIN HØYRE HÅND". Benjamin fikk sitt stammeområde mellom
Juda og Efraim.

Jakob sa følgende om Benjamin: "Benjamin er en glupende ulv.
Om morgenen eter han opp rov, og om aftenen deler han ut
hærfang." (l.Mos.49,27.)

Moses sa følgende om Benjamin: "Om Benjamin sa han: Herrens
elskede er han. Trygt bor han hos ham. Hele dagen holder han sin
hånd over ham. Han kviler mellom hans skuldrer." (5.Mos.33,12.)

Når det står at Benjamin bor trygt hos Gud, så betyr det at
tempelplassen og templet lå på Benjamins område. Jerusalem var
delt mellom Juda og Benjamin stamme. Grensen gikk langs
Tyropeon-dalen, som i dag utgjør Vestmuren. Når jødene i dag står
ved Vestmuren eller Klagemuren, befinner de seg på Judas område,
mens de er på Benjamins område når de er på selve tempelplassen.

I forbindelse med Benjamins fødsel ble han av sin mor Rakel,
som døde i fødselen, kalt "MIN SMERTENS SØNN". Jakob deri
mot kalte ham for "LYKKENS SØNN" eller "SØNNEN AV MIN
HØYRE HÅND". (l.Mos.35,17-19.)

Benjamin er derfor et forbilde på de to viktigste oppgavne i Jesu

— 153 —



liv. For det første skulle han sone all verdens synd, og deretter skulle
han få kongemakt og styre verden.
GEMINI var det stjernebildet som representerte Benjamin

stamme.

11.) Issakar betyr "HAN KOMMER MED LØNN" eller "BE
LØNNING". Issakar fikk sitt stammeområde sør for Genesaretsjøen
på vest-siden av Jordan.

Jakob sa følgende om Issakar: "Issakar er et STERKBYGGET
ASEN, som KVILER mellom sine hegn. Og han så at kvilen var
god. og at landet var fagert. Da bøyde han sin rygg under byrden
og ble en ufri træl." (l.Mos.49,14-15.)

Moses sa følgende om Issakar: "Og om Sebulon sa han: GLED
DEG, Sebulon, i din utferd, og du, Issakar, i dine telt! FOLKESLAG
kaller de til sine telt. Der ofrer de RETTFERDIGHETS OFFER,
for havets overflod og sandens skjulte skatter suger de inn."
(5.Mos.33,18-19.)

Alle disse egenskapene som er uttalt om Issakar, svarer til det
som er sagt om stjernebildet Cancer. Canser representerte derfor
Issakars stamme.

12.) Juda betyr "BERØMT", "PRIS" eller "PRIST". Juda fikk
sitt stammeområde sør i Israel på vestsiden av Jordan. Som vi
beskrev ovenfor gikk grensen mellom Juda og Benjamin midt i
Jerusalem.

Jakob sa følgende om Juda: "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
KONGESPIR vike fra Juda, ikke HERSKERSTAV fra hans føtter,
inntil FREDSFYRSTF-N kommer, og folkene blir ham lydige. Han
binder til vintreet (Israel) sitt unge asen og til den edle ranke (Jeru
salem) sin aseninnes fole. Han tvetter i vin sitt kledebon og i druers
blod sin kjortel. Dunkle er hans øyne av vin, og kvite hans tenner
av melk. (Dette symboliserer den overfloden som vil være i 1000
års-riket)." (l.Mos.49,9-12.)

Moses sa følgende om Juda: "Og dette sa han om Juda: Hør,
Herre, Judas røst, og FØR HAM (MESSIAS) HJEM TIL SITT
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FOLK! Med sine hender STRIDER HAN FOR DET (ISAREL),
og du skal være hans hjelp mot hans fiender." (5.Mos.33,7.)

Det stjemebildet som representerte Juda stamme, var derfor LEO.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan kan vi vite at Israels 12 stammer ble identifisert
med de 12 stjemebildene?

2.) Hvilke 4 forskjellige opplysninger har vi lagt til grunn i
denne undersøkelsen?

3.) Hva betyr Sebulon?
4.) Hvilket landområde fikk den stammen?
5.) Hva sa Jakob og Moses om denne stammen?
6.) Hvilket stjernebilde ble knyttet til Sebulon stamme?
7.) Hva betyr Le vi?
8.) Hvorfor fikk denne stammen ikke noe landområde i Israel?
9.) Hvilke oppgaver fikk denne stammen?
10.) Hva sa Jakob og Moses om denne stammen?
11.) Hvilket stjernebilde ble knyttet til Levi stamme?
12.) Hva betyr Dan?
13.) Hvilket landområde fikk denne stammen?
14.) Hva sa Jakob og Moses om denne stammen?
15.) Hvorfor er det sannsylig å anta at Dans stamme vil samar

beide med Antikrist?

16.) Hva vil skje når stammen oppdager at Antikrist ikke er
Messias?

17.) Hvilket stjernebilde ble knyttet til denne stammen?
18.) Hva betyr Aser?
19.) Hvilket landområde fikk denne stammen?
20.) Hva sa Jakob og Moses om denne stammen?
21.) Hvilket stjemebilde ble knyttet til denne stammen?
22.) Hva betyr Naftali?
23.) Hvilket landområde fikk denne stammen?
24.) Hva sa Jakob og Moses om denne stammen?
25.) Hvilket stjemebilde ble knyttet til denne stammen?
26.) Hva betyr Ruben?
27.) Hvilket landområde fikk denne stammen?
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28.) Hva sa Jakob og Moses om denne stammen?
29.) Hvilket stjernebilde ble knyttet til denne stammen?
30.) Hva betyr Simeon?
31.) Hvilket landområde fikk denne stammen?
32.) Hva sa Jakob og Moses om denne stammen?
33.) Hvilket stjernebilde ble knyrttet til denne stammen?
34.) Hva betyr Gad?
35.) Hvilket landområde fikk denne stammen?
36.) Hvilket stjernebilde ble knyttet til denne stammen?
37.) Hva betyr Josef?
38.) Hvorfor fkk ikke Josef noe landområde i Israel?
39.) Hva het Josefs to sønner?
40.) Hva betyr navnene Efraim og Manasse?
41.) Hvor i Israel fikk de landområder?
42.) Hva sa Jakob og Moses om Josef, Efraim og Manasse?
43.) Hvilket stjernebilde ble knyttet til denne satmmen?
44.) Hva betyr Benjamin?
45.) Hvilket landområde fikk denne stammen?
46.) Hva sa Jakob og Moses om denne stammen?
47.) Hva kalte Rakel sin sønn ved hans fødsel?
48.) Hvilket stjernebilde ble knyttet til denne stammen?
49.) Hva betyr Issakar?
50.) Hvilket landområde fikk denne stammen?
51.) Hva sa Jakob og Moses om denne stammen?
52.) Hvilket stjernebilde ble knyttet til denne stammen?
53.) Hva betyr Juda?
54.) Hvilket landområde fikk denne stammen?
55.) Hva sa Jakob og Moses om denne stammen?
56.) Hvilket stjemebilde ble knyttet til denne stammen?
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DET NYE JERUSALEM.

Det nye Jerusalem er Guds bolig. Det har følgende kategorier
"innbyggere":

1.) DEN TREENIGE GUD.

2.) HØYTIDSSKAREN og MENIGHETEN AV DE FØRSTE
FØDTE. Det er de mennesker som stod opp fra de døde i forbin
delse med Jesu død. Etter hans oppstandelse viste de seg for mange
i Jerusalem. De har allerede fått sine herlighetslegemer. (Mat.27,
52-53.)

3.) DE FULLENDTE RETTFERDIGES ÅNDER. Det er de
troende fra alle tidsperiodene, som ennå ikke er blitt ikledd sitt
herlighetslegeme. De lever alle for Gud, men venter enten på
BORTRYKKELSEN av de troende eller på OPPSTANDELSEN
PÅ DEN SISTE DAGEN.
De som tilhører den kristne menighet, venter på bortrykkelsen,

mens de gammel-testamentlige troende og rikets forsamling venter
på oppstandelsen på den siste dagen.

Den kristne menighet er betegnet som de 24 ELDSTE. "Og rundt
omkring tronen var det 24 troner (12 for jøder og 12 for hedninge-
troende), og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i kvite klær og
med gullkroner på sine hoder." (Åp.4,4.) (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 1. Kapittel: De 24 eldste.)

4.) DE MANGE TUSEN ENGLER. "Men dere er kommet til
Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og
til englenes mange tusener, til høytidsskaren og menigheten av de
førstefødte, som er oppskrevet i himlene, og til dommeren, som er
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alles Gud, og til de fullendete rettferdiges ånder, og til Jesus,
mellommannen for en ny pakt, og til oversprengningens blod, som
taler bedre enn Abels (blod)" (Hebr. 12,22-24.)

Når det gjelder englene, som betyr '^utsendinger" eller "sende
bud", kan vi dele dem inn i følgende kategorier:

a) DE FIRE KJERUBENE eller LIVSVESENENE. De be
finner seg foran og rundt Guds trone i himmelen. De
representerer det fullkomne skaperverket innenfor Gud, slik
som det en gang var og slik som det skal bli på den nye
jord. Den ene kjerubene er framstilt med et LØVEANSIKT.
Han representerer de ville dyr.

Den andre kjeruben er framstilt med et OKSEANSIKT. Han
representerer de tamme dyr.

Den tredje kjeruben er framstilt med et ØRNEANSIKT. Han
representerer fuglene.

Den flerde kjeruben er framstilt med et MENNESKEANSIKT.
Han representerer menneskene. "Og foran tronen er det likesom et
glasshav, likt krystall, og midt foran tronen og rundt om tronen er
det 4 livsvesener (kjeruber), fiill av øyen for og bak. Og det første
livsvesen er likt en løve, og det annet livsvesen er likt en okse, og
det tredje livsvesen har åsyn som en menneske, og det Qerde livs
vesen er likt en flyvende øm. Og de 4 livsvesener har, hvert i sær
av dem, 6 vinger. Rundt omkring og innenfor er de fiiUe av øyne,
og de holder ikke opp med å si: Hellig, hellig, hellig er Herren
Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer."
(Åp.4, 6-8.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. Kapittel: Kjem-
bene og Herrens herlighet.)

b) SERAFENE. "I det år kong Ussias døde (740 før Messias),
så jeg Herren sitte på en høy, høy trone, og slepet av hans
kåpe oppfylte templet (i himmelen). Serafer stod omkring
hanL 6 vinger hadde hver. Med 2 dekket han sitt åsyn. Med
2 dekket han sine føtter, og med 2 fløy han. Og den ene
ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren,
hærskarenes Gud. All jorden er fiill av hans herlighet. Og
dørpostene bevet ved de ropendes røst, og huset ble fylt
med røk." (Es.5,1-4.)

c) OVER-eller ERKEENGLENE. Bibelen nevner bare navnet
på en overengel, og det er Mikael. "Overengelen Mikael
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vågde dog ikke å uttale en spottende dom dengang han trettet
med djevelen om Moses legeme, men sa: Herren refse deg!"
(Jud.9.)

Ut ifra de pseudigraphiske skriftene kjenner vi til navnet på
7 overengler, og det er: Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel,
Sarakael og Remiel.

d) De mange millioner UNDERORDNEDE ENGLENE. "Og
jeg så og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen
og livsvesenene og de eldste, og tallet på dem var titusen
ganger titusen og tusen ganger tusen." (Åp.5,11.)

På den nye jord skal det himmelske Jerusalem senkes ned på
den nye jord. Byen skal bygges som en firkant og målene på den
blir 230 mil på hver side. (Dette tilsvarer over halvparten av Europa,
slik som dets utstrekning er i dag.) Den skal omkranses av en mur
som skal være 75 meter høy. (Åp.22,16-17.)

Muren skal består av 12 porter. Hver av portene har navnet til
en av de 12 jødiske stammene,^ og muren har 12 grunnsteiner med
navnene på Jesu 12 apostler. (Ap.22,12-15.)

Muren er videre bygd på 12 grunnvoller, som er 12 grunnsteiner.
Det viser seg imidlertid når vi undersøker betydningen av navnene
på de 12 edelsteinene, så kan de svare til de 12 stjernebildene i
solens Zodiak. "Og grunnvollene i stadens mur var prydet med all
slags kostelig stein. Den første grunnstein var JASPIS, den annen
SAFIR, den tredje KALKEDON, den ̂erde SMARAGD, den femte
SARDONYKS, den sjette SARDER, den sjuende KRYSOLITT,
den åttende BERYLL, den niende TOPAS, den tiende KRYSOP-
RAS, den eUevte HYASINT og den tolvte AMETYST." (Åp.22,19-
20.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3. Kapittel: Det hinunel-
ske Jerusalem.)

Vi skal i det følgende beskrive disse edelsteinene, betydningene
av selve navnene og se hvilket stjernebilde hver enkelt av dem kan
representere:

1.) Jaspis er gjennomsiktig. Den er klar som krystall. Den
skinner som en diamant.

Selve navnet betyr "Å KOMME FOR A BLI KNUST' og "BLI
KNUST'.

Jaspis kan tilsvare stjernebildet VIRGO.
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2.) Safir er hard som diamant, og den er blå av farge.
Selve navnet betyr "(AN)TALL", "NUMMER" eller "MEN

GDE". Dette har med med kjøp og salg å gjøre.
Safir kan tilsvare stjernebildet LIBRA.

3.) Kalkedon er himmelblå med striper av andre farger.
Selve navnet betyr "LIDELSE", "PRØVELSE", "SORG" eller

"TORTUR".

Kalkedon kan tilsvare stjernebildet SCORPIO.

4.) Smaragd er grønn av farge.
Selve navnet betyr "Å FORSVARE".
Smaragd kan tilsvare stjernebildet SAGITTARIUS.

5.) Saronyks er rød og kvit av farge.
Selve navnet betyr "HØVDINGEN SOM ER SLÅTT".
Saronyks kan tilsvare stjernebildet CAPRICORNUS.

6.) Sarder har en rød farge.
Selve navnet betyr "KRAFTEN SOM VELLER FRAM".
Sarder kan tilsvare stjernebildet AQUARIUS.

7.) Krysolitt er blekgrønn. Den er gjennomsiktig.
Selve navnet betyr "HAN SOM BINDER" eller "HAN SOM

HOLDER MED BÅND".
Krysolitt kan tilsvare stjernebildet PISCES.

8.) Beryl er sjøgrønn.
Selve navnet betyr "SØNNEN", "DEN FØRSTEFØDTE" eller

"DET OPPHØYDE HODE".
Beryll kan tilsvare stjernebildet ARIES.

9.) Topas er gulgrønn og gjennomsiktig.
Selve navnet betyr "Å KNUSE I STYKKER".
Topas kan tilsvare stjernebildet TAURUS.

10.) Krysopras har en annen grønnfarge en topas.
Selve navnet betyr "DE SOM ER FORENET".
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Krysopas kan tilsvare stjernebildet GEMINI.

11.) Hyasint er fiolett.
Selve navnet betyr "Å EIE" eller "HAN SKAL EIE".
Hysasint kan tilsvare stjernebildet CANSER.

12.) Ametyst er purpurrød.
Selve navnet betyr "HAN SOM ØDELEGGER".
Ametyst kan tilsvare stjernebildet LEO.
(Se mer om de forskjellige stjernebildene og deres funksjon og

betydning i følgende bøker og tidsskrifter:
a) E.W.Bullingers bok: The Whitness of the Stars.
b) Joseph A. Seiss bok: The Gospel in the Stars.
c) The Prophecy in the News, Nummer 10-12.1994 og Nummer

5. 1996.

d) The Companion Bible.
e) Bibelen.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke forskjellige kategorier "innbyggere" er det i Det nye
Jerusalem?

2.) Hva er Det nye Jerusalem?
3.) Hvilken størrelse skal både byen og muren som omgir den,

ha?

4.) Hvordan skal byen være?
5.) Hvordan er muren bygd?
6.) Hvilke 12 edelsteiner utgjør byens grunnvoll?
7.) Hvordan er hver enkelt av disse edelsteinene?
8.) Hva betyr hvert enkelt av navnene?
9.) Hvilket stjernebilde kan være knyttet til disse 12 edelstei

nene?
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HEMMEUGE BUDSKAP OM DEN

KRISTNE MENIGHETS

BORTRYKKELSEITÅNACH.

Det er riktig det som er blitt hevdet, at det står ikke noe DI
REKTE SKREVET eller ÅPENBART om den kristne menighets
bortrykkelse eller om de ny-testamentlige hemmelighetene i Tanach.
Dette kan vi imidlertid finne skjult i teksten i beskrivelser om men
neskers liv og i andre sammenhenger. (Se kapitlene: De 12 patriark
enes liv peker framover mot 6000 år, den kristne menighets
bortrykkelse, endens tid og 1000 års-riket og Moses forskjellige
møter med Gud peker på tidsperiodene.)
Nå viser det seg imidlertid at den kristne menighets bortrykkelse

er nevnt en REKKE GANGER i Tanach som "HEMMELIGE"

BUDSKAP i teksten. Dersom en vil finne et "hemmelig" ord i den
hebraiske teksten, starter en med den første bokstaven i det ordet
som en vil finne, teller et bestemt antall bokstaver framover i teksten,
teller det samme antall bokstaver og tar ut den bokstav som er der,
og fortsetter til man har det ordet som man er interessert i å finne.

Denne metoden er en forholdsvis ny metode, og den kalles på
engelsk for ELS, som står for "den samme distanse i bokstav-
sekvenser."

Ved denne metoden har man f.eks, funnet Jesu (hebr.Yeshua)
navn på HVER SEDE i Tanach. Man har også funnet en rekke andre
ord og navn, som vi ikke her skal komme inn på.
Nå i endetiden har Herren åpenbart dette for oss, slik at hele

verden skal få nok et bevis på at det er Gud som har står bak og har
skrevet Bibelen. Vi har fått enda et gedigent bevis på Guds eksis
tens. (Det mangler ikke på Guds bevis i verden, men mangel på tro
har vi nok av.)
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Vi skal i det følgende referere en del steder der ordet "BORT-
RYKKELSE" er nevnt i teksten. Dette ordet er "NATZAL" på he
braisk:

1.) Når vi starter i 2 Mosebok 19,18 med den tredje bokstaven
1 det 12. ordet og teller hver 84. bokstav framover i teksten (vi går
fra venstre til høyre), får vi ordet "nazal", som betyr "bortrykkelse".

2.) Når vi starter i Ruts bok 1,8 med den tredje bokstaven i det
6. ordet og teller hver 60. bokstav framover i teksten, får vi ordet
"natzal".

3.) Når vi starter i Ruts bok 1,11 med den tredje bokstaven i
det 3. ordet og teller hver 75. bokstav framover i teksten, får vi
ordet "natzal".

4.) Når vi starter i Ruts bok 1,13 med den andre bokstaven i
det 12.verset og teller hver 18. bokstav framover i teksten, får vi
ordene "hain natzal", som betyr "Se bortrykkelsen".

5.) Når vi starter i Ruts bok 1,14 med den sjette bokstaven i
det 3. ordet og teller hver 25. bokstaver framover i teksten, får vi
ordet "natzal".

6.) Når vi starter i Hoseas 6,2 med den 7. bokstav i det andre
ordet og teller hver 132. bokstav framover i teksten, får vi ordet
"nazal".

På norsk er dette Bibel-verset: "Han vil gjøre oss levende etter
2 dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for
hans åsyn." Dette betyr at gjenfødelsen av det jødiske folket skal
skje etter 2000 år, og at den kristne menighets bortrykkelse vil gå
foran for jødenes frelse.

Det moderne hebraiske ordet for "bortykkelse" er "SHILHUV".
Dette ordet finner vi også som skjult budskap i Tanach på følgende
steder:

1.) Når vi starter i 2.Mosebok 19,16 og teller annenhver bok
staver framover i teksten, får vi ordet "be shilhuv", som betyr "i
bortrykkelsen".
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2.) Når vi starter i Esters bok 5,1 med den 10. bokstaven og
teller hver 10. bokstav framover i teksten, får vi ordene "shelev
shilhuv", som betyr "sikkerhet og bortrykkelse".

3.) Når vi starter i Hoseas 6,2 og teller annenhver bokstav
framover i teksten, får vi ordet "shilhuv".
(Se Prophecy in the News. November 1996.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) På hvilken måte kan man finne hemmelige ord og budskap
i den hebraiske teksten?

2.) Hva er ELS?
3.) Hvor ofte har man funnet navnet Yeshua i den hebraiske

teksten?

4.) Hva er ordet "bortrykkelse" på hebraisk?
5.) Hvor i Tanach har man funnet dette ordet?
6.) Hva er det moderne hebraiske ordet for "bortrykkelse"?
7.) Hvor finner vi dette ordet i Tanach?
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GVDS NAVN I ESTERS BOK.

Guds navn er ikke brukt direkte i Esters bok, men til tross for
det finnes det en rekke ganger skjult i teksten. Vi skal i det følgende
beskrive en del av dette:

1.) Når vi starter med den første bokstav i det niende verset i
Ester 4,2 og teller hver 7. bokstav framover i teksten, får vi navnet
"El Shaddai", som betyr "Den livgivende Gud".

2.) Når vi starter med den tredje bokstav i det flortende ordet i
Ester 5,4 og teller hver 24. bokstav framover i teksten, får vi navnet
"Adonai et", som er en benevnelse på Gud. Det betyr "Gud" i
bestemt form.

3.) Når vi starter med den første bokstav i det tredje ordet i i
Ester 9,30 og teller hver 24. bokstav framover i teksten, får vi navnet
"aleph Elohim tavh", som betyr "Gud, den første og den siste".

4.) Når vi starter med den sjette bokstav i det andre ordet i
Ester 9,5 og teller hver 24. bokstav framover i teksten, får vi ordet
"Yeshua", som er det hebraiske ordet for "Jesus".

5.) Når vi starter med den syvende bokstav i det syvende ordet
i Ester 8,14 og teller hver 20. bokstav framover i teksten, får vi
ordene "Mashiach yatza", som betyr "Messias kommer fram".
(Se Prophecy in the News. November 1996.)
Ved siden av dette forekommer ordet "Yhvh" 4 steder i Esters

bok ved at de 4 bokstavene i ordet "Yhvh" er brukt enten som

første eller siste bokstav i 4 ord, som står ved siden av hverandre i
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teksten. Det kan være de 4 første eller de 4 siste bokstavene. Disse
bostavene er uthevet i den hebraiske teksten.

Vi skal i det følgende gjengi disse 4 ordene hvor bokstavene
Jhvh forekommer:

1.) I den hebraiske teksten i Ester 1,20 står det: "Hi Vekal
Hannashim Yittenu". Dette blir på norsk oversatt til: "så vil alle
kvinner vise (gi)."

2.) I den hebraiske teksten i Ester 5,4 står det: "Yabo Hammelek
Ve Haman Hayyom". Dette blir på norsk oversatt til: "at Haman og
kongen i dag skulle komme."

3.) I den hebraiske teksten i Ester 5,13 står det: "zeH eynennV
shoveH leY". Dette blir på norsk oversatt til: "dette er meg ikke
nok."

4.) I den hebraiske teksten i Ester 7,7 står det: "kY kalethaH
elayV haraaH". Dette blir på norsk oversatt til: "hadde fast besluttet
hans ulykke.

Ved siden av dette forekommer også navnet EHYH en gamg i
den hebraiske teksten. Dette ordet betyr "Jeg er", som er et av
navnene på Gud. "Og Gud sa til Moses: JEG ER DEN JEG ER
(hebr. ehyeh asher ehueh), og han sa: JEG ER (hebr.ehyeh) har
sendt meg til dere." (2.Mos.3,14.)

Dette ordet forekommer i Ester 7,5 hvor det står: "huE zeH veeY
zeH".

(Se Companion Bible. Appendiks, s.85-86.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor i Esters bok finner vi Guds navn skjult i teksten?
2.) Hva betyr "El Shaddai"?
3.) Hva betyr "Adonai et"?
4.) Hva betyr "aleph Elohim tavh"?
5.) Hva betyr "Yeshua"?
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6.) Hva betyr "Mashiach yatza"?
7.) Hvor i Esters bok finner vi de 4 bokstavene (Yhvh) i Guds

navn i 4 påfølgende ord?
8.) Hva er disse 4 ordene oversatt med i den norske teksten?
9.) Hvor forekommer ordet "EHYH" i Esters bok?
10.) Hva betyr dette ordet?
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JESU GJENKOMST SKAL FØLGES AV
STORE TEGN I SOL, MÅNE,
STJERNENE OG PLANETENE.

I forbindelse med Jesu gjenkomst skal det skje store og mektige
tegn i sol, måne, stjernene og planetene. Dette er KOSMISKE
TEGN på Jesu snarlige gjenkomst. På samme måten som dette
skjedde ved Jesu første komme, så skal det skje ENDA MER ved
Jesu gjenkomst. Dette skal være et tegn for HELE VERDEN. Særlig
hedningene, som ikke har det skrevne vitnesbyrdet, vil legge merke
til disse tegnene og omvende seg til Gud ved dem.

Jeg har skrevet en del om de tegnene som vi hadde ved Jesu
første komme i min bok: Jødenes Konge. Bind 4. s, 165-166. Det
skal jeg ikke gjenta her.

Det Nye Testamente har følgende utsagn om de kosmiske teg
nene som vi vil ha i denne tiden. "Men straks etter de dagers treng
sel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjer
nene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rok
kes. Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og
da skal alle jordens (landets) slekter jamre seg, og de skal se Men-
neskesønnen komme i himmelens skyer (sammen med englene og
de frelste) med kraft og megen herlighet." (Mat.24,29-30.)

"Jesus sa til ham: Du har sagt det: Senere skal dere se
Menneskesønnen sitte ved kraftens (Guds) høyre hånd og komme
med himmelens skyer." (Mat.26,64.)
"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. 13,24-25.)

— 168 —



"Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden
(i Israel) skal folkene engstes i fortvilelse når hav (hedningene) og
brenninger (araberne) bruser, mens mennesker faller i avmakt av
redsel og gru for det som kommer over jorderike, for himlenes
krefter skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en
sky med kraft og megen herlighet." (Luk.21,25-26.)
"Og jeg vil la under skje på himmelen i det høye og tegn på

jorden i det lave: Blod, 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.)
"Og jeg så da det (Lammet) åpnet det sjette segl, og se, det ble

et stort jordskjelv, og solen ble sort som en hårsekk, og månen ble
som blod, og stjernene på himmelen falt ned på jorden, likesom et
fikentre kaster sine umodne fikener ned når det rystes av en sterk
vind. Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen,
og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted." (Åp.6,12-14.)
"Og den fjerde engel blåste, og tredjedelen av solen ble slått, og

tredjedelen av månen og tredjedelen av stjernene, for at tredjedelen
av dem skulle formørkes, og tredjedelen av dagen miste sitt lys og
natten likeså." (Åp.8,12.)

Jeg vil i denne sammenhengen sitere en artikkel med tittelen:
HVOR VI PLANETENE VÆRE I ÅRET 2000? av J.R.Church.
Den omhandler både forskjellige konjunksjoner (sammenfall av
planeter) i årene før Jesu første komme og forskjellige konjunksjo
ner som vil skje fra år 2000 til 2007. Artikkelen stod i bladet: Pro-
phecy in the News. Mars 1996. "Vi er blitt fortalt at da Jesus ble
født, kom vismennene fra øst med fortellinger om en stjerne som
kom til syne på himmelen-en stjerne som de tolket som et gud
dommelig tegn på fødselen til Jødenes Konge. Denne stjerna har
vært gjenstand for spekulasjon gjennom århundrene. Hva var det?
En kommet? En konjunksjon av planeter? En supernova? En en
gel?

Beretningene inkluderer en trefoldig konjunksjon av Jupier og
Saturn i år 7 før Kristus og en supernova som kom til syne i hodet
på barnet i fanget på Coma, som er et sidetegn i konstellasjonen
Virgo. Den kom til syne i det andre århundrede før Kristus og var
så lysende at den kunne bli sett om dagen. I det andre århundrede
etter Kristus hadde den nesten dødd ut.
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I følge boka: The Star that startled the World, av Ernest L. Martin,
var Jupiter og Venus i sammensmelting den IT.juli i året 2 før
Kristus.- så nær at de kom til syne som et lys på hinunelen. Moderne
astronomer har kalt den: Julestjerna.

På natten til Rosh Hashanah (det jødiske nyttår), den 11. sep
tember i året 3 før Kristus, var Jupiter i konjunlbijon med Regulus,
soni er den mest skinnende stjerna i Leo, løven. Den passerte rett
"gjennom" stjerna, stoppet omkring den første desember og begynte
en tUbakevendene bevegelse og krysset Regulus igjen den 17 februar
i året 2 før Kristus. Den forsatte sitt løp bakover i 40 dager, deretter
snudde den igjen og hadde en sammensmelting med Regulus den
8. mai i året 2. før Kristus.

Den bemerkelsesverdige tingen ved den trefoldige konjunksjonen
er at den døende Jakob gav en profeti på sin dødsseng som angikk
Messias komme fra Juda stamme-til hvem han gav tegnet en løve
på himmelen. "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 væger å
vekke ham? Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra
hans føtter, inntil Fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige."
(l.Mos.49,8-10.)

Det hebraiske ordet for "hans føtter" "reglaiv", er svært nær det
latinske ordet "Regulus". Vi har fått det engelske ordet "regal"
(kongelig) og "regulation" (ordre, regel) fra Regulus. Det hebaiske
ordet "regel" "fot" viser seg å være så nær til navnet på stjerna at
vi anser at det er en sammenheng.

Regulus har vært kjent gjennom århundredene som "konges-
tjema". Jakob sa at "kongespir ikke skulle vike fira Juda, før Shiloa
(Fredsfyrsten) skulle komme."

På den andre siden var også Jupiter kjent som den kongelige
planet-kongeplaneten. Det må ha hatt en spesiell betydning for
vismennene når Jupiter, kongeplaneten, hadde den første av de tre
konjunksjonene med Regulus, konges^ema, mellom føttene til Leo
(løven.)

Dersom tegn fira himmelen annonserte Kristi første komme, vil
planetene også gi beskjed om Kristi andre komme. Vi blir fortalt i
Lukas 21,11: "og store jordskjelv skal det være og hunger og sott
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både her og der, og det skal skje forferdelige ting og store tegn fira
himmelen."

Vi vet ikke når Kristus vil komme tilbake, men vi er i stand til å
observere planetene i det neste tiåret og se noen bemerkelsesverdige
ting. Fra begynnelsen av denne rapport la meg gjøre det klart at jeg
på ingen måte ønsker å sette en dato for Kristi gjenkomst, som er
basert på astronomiske observasjoner. Jeg viser ganske enkelt de
forskjellige konjunksjoner, som kommer, og tenker over hva de ville
ha betydd for de gamle astronomene i Bibelens dager.

Noen bemerkelseverdige konjunksjoner vil skje i mai i året 2000
når alle de 4 hovedplanetene, sammen med solen og månen, vil
gruppere seg sammen og forlate konstellasjonen Aries for å gå inn
i Taums omkring den 4. mai.

Jupiter og Satum vil være særlig nær hverandre når Venus har
en sammensmelting med Jupiter om morgenen den 17. mai og med
Satum noen få timer etter, den 18 mai. Jupiter og Satum, som er de
to største planetene i vårt solsystem, vil møtes noen få dager deretter
den 27 mai. Dette er en bemerkelsesverdig serie av hendelser som
skal skje på en måned.

I henhold til boka: The Wimess of the Stars, av E.W.Bullinger,
som ble publisert i 1893, så begynner Taums på historien om Jesu
gjenkomst. Bullinger skriver: "I denne tredje og siste bok, kommer
vi til den avsluttende delen av denne himmelske avsløringen. Dets
tema er forlikelsen fullført og fullendt i triumf-herligheten som
skulle komme... Tegnet i kalldeisk språk er Tor, i gresk Tauros, i
latin Taums. Det hebraiske navnet var Shur, som er fira en rot som
betyr både "å komme" og "å styre". Det er en profeti om Kristus,
den konounende donuner, styreren og Herren over hele verden."

I de neste årene-fra 2000 til 2007-vil Saturn gå gjennom
stjemkonstellasjonene som forteller historien om Guds verde, som
blir utøst over en vantro verden. Det vil bli Taums, den kommende
Dommer, Gemini, som i de gamle zodiakene forteller historien om
Bmdgommen og hans bmd, Canser, symbolet på oppstandelsen,
og Leo, løven som angriper Hydra, en mangehodet slange. Disse
konstellasjonene sammen med deres sidetegn forteller historien om
Kristi andre komme.

Satum var kjent i gammel mytologi som Innhøsteren. Han
bar en sigd. Fra ham stammer historiene om den ubarmhjertige
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innhøsteren. Han er forbundet med profetiske symboler som angår
innhøstingen av de onde. I Åpenbaringsboka 14 blir vi fortalt om
bruken av den symbolske sigden: "Og jeg så, og se, en kvit sky, og
på skyen satt en som var lik en menneskesønn, og på sitt hode
hadde han en gullkrone og i sin hånd en skarp sigd. Og en annen
engel kom ut av templet og ropte med høy røst til ham som satt på
skyen: Send ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet for
deg, og høsten på jorden er fullmoden. Og han som satt på skyen,
lot sin sigd gå over hele jorden, og jorden ble høstet. Og en annen
engel kom ut av templet i himmelen og hadde en skarp sigd han
også. Og ennå en annen engel kom ut fra alteret, og han hadde
makt over ilden, og ropte med høy røst til ham som hadde den
skarpe sigd: Send ut din skarpe sigd og høst druene på vintreet på
jorden, for dets bær er modne. Og engelen lot sin sigd gå over
jorden og avhøstet vintreet på jorden og kastet frukten i Guds vredes
store vinperse. Og vinpersen ble trådt utenfor byen (Jerusalem), og
det gikk blod ut fra vinpersen like til bislet på hestene, så langt
som 1600 stadier (ca.30 mil)" (Åp. 14,14-20.)

Regulus, kongestjema i Leo, har også en sigd i Leos hode. Eggen
av sigden stikker ut av løvens munn. Kan denne sigden representerer
sverdet som går ut av Kristi munn? Åpenbaringsboka 19,15 sier:
"Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, foråt han med det
skal slå hedningene..."

I det runde taket i Griffith Observatoriet i Los Angeles, Califor
nia, er det en tegning av Saturn av Hugo Ballin. Den viser Saturn
under sigden i Leos munn. Vil Saturn bruke Leos sigd?

Når vi kommer til 29. august i året 2007, vil Saturn ha en kon
junksjon med Regulus. Den vil bli nær sin sammensmeltning når
kalenderen nærmer seg Rosh Hashanah, det jødiske nyttår den 12.
september 2007. Vil Saturns sammensmelting med Regulus avslutte
historien som begynte med Jupiters sammensmelting med Regulus
i året 3 før Kristus?

Vi kjenner ikke til framtiden. Men det er i det minste interessant
å se hvor planetene vil være i det kommende tiåret. Vil det være på
sin plass å si: Se opp for det som vil skje."
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke kosmiske tegn vil vi ha i forbindelse med Jesu
gjenkomst?

2.) Hva sier N.T. om dette?
3.) Hvilke forskjellige teorier er det om den stjerna som

vismennene så?

4.) Hvor mange konjunksjoner var det mellom Jupiter og Saturn
i år 7 før Kristus?

5.) Hva skjedde med hodet til det barnet som lå i Comas fang?
6.) Hva skjedde med denne supernovaen?
7.) Hvilke konjunksjoner var det i årene 3-2 før Kristus?
8.) Hva profeterte Jakob om Juda (l.Mos.49,8-10)?
9.) Hvilken stjerne er "kongestjerna"?
10.) Hvilken planet er "kongeplaneten"?
11.) Hva vil skje i mai år 2000?
12.) Hva skrev E.W.Bullinger om den avsluttende del av

stjernebildene?
13.) Hvilke stjernebilder fortelles oss om endens tid og Guds

vrede?

14.) Hva vil skje med Saturn i årene 2000 til 2007?
15.) Hva var Saturn kjent for i de gamle zodiakene?
16.) Hva har Regulus i Leos hode?
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DET VAR TO FULLSTENDIGE

MÅNEFORMØRKELSERI ISRAEL I
1996.

Det har vært to fullstendige måneformørkelser i Israel i løpet av
1996, og begge disse skjedde på to av de viktigste høytidene i Is
rael, nemlig påsken og løvhyttefesten. Det sier seg selv at dette
forteller oss, at endens tid og Kristi komme er nær.

Jeg vil i den sammenheng sitere fra en artikkel i Prophecy in
the News. Oktober. 1996. Artikkelen er skrevet av J.R.Church og
har tittelen: To fullstendige måneformørkelser i 1996. Begge på
jødiske høytidsdager. "Du vil ikke se en fullstendig månefor-
mørkelse av denne størrelsen før 21.januar år 2000. Til tross for
det var det to av dem dette året-begge på jødiske høytidsdager-et
merkelig og uvanlig fenomen. Dette års første fullstendige måne-
formørkelse skjedde om natten til 3. april i påsken.

Den andre "blodmånen" ble sett den 27 september-dagen som
innledet Løvhyttefesten. Bare to jødiske fester blir holdt ved full
måne, og begge ble fulgt av måneformørkelser dette året.

Begge måneformørkelsene kunne bli sett fra Jerusalem. Den før
ste måneformørkelsen ble observert i den hellige by like etter mid
natt (kl. 12,20) den S.april 1996, i skulderen på konstellasjonen
Virgo.

Den seneste måneformørkelsen var htt av et syn. Månen var svært
nær Saturn i konstellasjonen Fiskene.

I Oklahoma, etter som fullmånen steg på himmelen, begynte
den å å gå inn i sin sammensmelting (eklipse). I Jerusalem ble den
sett like før soloppgang (3.30), på fredag den 27.september 1996.
Løvhyttefesten begynte på fredag kveld.
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En måneformørkelse skjer når jorden passerer mellom sola og
månen. Den kaster en skygge på månens overflate. Solen skaper
en ellipseformet skygge på nattsiden av jorda, som strekker seg ut i
rommet. Når månen passerer gjennom den ellipseformede skyggen
av jorda, oppstår en måneformørkelse.
En fullstendig måneformørkelse skjer når månen er helt inne i

jordens ellipseformede skygge. En fullstendig måneformørkelse er
kalt en "blodmåne" på gmnn av sin røde farge.

Kan to måneformørkelser dette året være "tegn på himmelen"?
Vi blir fortalt at tegn på himmelen vil følge slutten på denne tidsal
deren. De ble forutsagt av Frelseren i Lukas evangeliet: "og store
jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der, og det
skal skje forferdelige ting og STORE TEGN FRA HIMMELEN."
(Luk.21,11.)

Jesus sa også at visse astronomiske tegn ville annonsere hans
komme. "Og det skal skje TEGN I SOL og MÅNE og STJERNER,
og på jorden (i Israel) skal folkene engstes i fortvilelse når hav
(hedningeverdenen) og brenninger (araberverdenen) bruser, mens
mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer
over jorderike, for himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se
Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet."
(Luk.21,25-27.)

Apostlen Peter fortalte også at endetiden ville bli kjennetegnet
med under i himmelen. "Og jeg vil la under skje på himmelen i det
høye, og tegn på jorden i det lave: BLOD, 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.)

Peter siterte fra Det Gamle Testamentets profeti av Joel, som
også sa: "Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden:
BLOD og ILD og RØKSTØTTER. SOLEN SKAL OMSTØTES
m MØRKE og MÅNEN TIL BLOD, FØR HERRENS DAG
KOMMER, den store og foferdelige." (Joel 3,3-4.)
En fullstendig måneformørkelse blir av og til kalt for en "BLOD

MÅNE". Imdidlertid er vi ikke klar over hvorvidt Joels profeti vil
være resulatet av en måneformørkelse. Delvise måne-og solførmør-
kelser er vanlige. Imidlertid to fullstendige måneformørkelser på ett
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år er sjeldent. Videre-når de skjer på jødiske høytider i det samme
året, så er det ekstremt sjeldent.

Ikke mye er kjent om betydningen av en fullstendig måne-
formørkelse i gamle dager, men Josefus synes å peke på at den
måneformørkelsen som skjedde over Jerus^em den lO.januar i år
1 før Kristus, hadde åndelig betydning. Han skrev at måneformør
kelsen skjedde etter avrettelsen av en del jøder, som hadde skyvd
ned en øm av gull, som stod over templets dør. Josefus skrev:...
den samme natt var det en måneformørkelse. Men nå økte Herodes
dårlige humør på en alvorlig måte, og dette var Guds straff over
ham for hans synder, for en ild glødet sakte i ham, som ikke så
mye kom til uttrykk i det ytre, som den økte hans indre lidelser."

Dette er den eneste anydning om en måneformørkelse i hele
Josefus forfatterskap. Imidlertid er det nok å legge merke til at
Josefus følte at måneformørkelsen signaliserte Guds straff.

Hans vurdering faller sammen med det som andre nasjoner tenkte
om månen. Tidlige sivilisasjoner trodde at måneformørkelser var
tegn på hungersnød, krig eller andre katastrofer. De var overbevist
om at månen hadde innflytelse på alt liv på jorden. Tidhge vismenn
og prester lærte at månen stod i relasjon til fødsel, vokster og død,
på grunn av at den vokste og avtok.

Noen mennesker mente at det å sove i måneskinn, kunne gjøre
en person sinnsyk. Ordet "lunistisk", som betyr "månesyk", kommer
fra "luna", et latinsk ord for "måne".

En legende forteller at "mannen i månen" hadde blitt fengslet
der, fordi han hadde brutt sabbaten."

Ved siden av merkelige beretninger i gamle legender, så blir vi
fortedt i I.Mosebok 1,14 at Gud har en guddommelig hensikt med
solen, månen og stjernene. "Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvel
vingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til TEGN og
FASTSATTE TIDER, og DAGER og AR."

Månen gjør mer enn å dele månedene. Gud bestemte den til å
være en del av hans guddommelige budskap-et tegn for sin
profetiske plan for menneskene. En kombinasjon av solen, månen,
planetene og konstellasjonene-stjemehimmelen representerer GUDS
GAMLE BIBEL.

I 2500 år-ffa Adam til Moses-var det ingen skreven Bibel.
Imidlertid kunne de første menneskene se opp om natten og lese
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historien om en kommende guddommelig forløser. Guds budskap i
stjernene gjør at mennesket ikke har noen unnskyldning."

I tillegg til det som vi har referert ovenfor, var det merkelige
tegn på himmelen på den jødiske nyttårsaften den 13. september i
år. Stjernebildet Jomfruen hadde da månen under sine føtter og en
krans av 12 stjemer omkring sitt hode. Det er både første og siste
gangen at dette inntreffer i universets historie.

Dette minner oss om og peker framover mot det som står i
Åpenbaringsboka, 12,1: "Og et stort tegn ble sett på himmelen: En
kvinne (Israel) kledd med solen (innehyllet i Messias), og månen
under hennes føtter (hun adlyder Guds bud), og på hennes hode en
krone av 12 stjerner (frelsen angår de 12 jødiske stammene)."

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange fullstendige måneformørkelser var det i Israel
i 1996?

2.) Når var disse?
3.) Hva er en måneformørkelse?
4.) Når vil vi igjen få en fullstendig måneformørkelse?
5.) Hva kalles en fullstendig måneformørkelse?
6.) Hvilke to jødiske høytider blir holdt ved fullmåne?
7.) Hva skrev Josefus om den måneformørkelsen som var over

Israel i året 1 før Messias?
8.) Hva mente tidliger generasjoner om månens betydning?
9.) Hvilken guddommelig hensikt har solen, månen, stjernene

og konstellasjonene?
10.) Hva skjedde på stjernehimmelen på den jødiske nyttårsaften

(den 13. septemer) i 1996?
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ANDRE TEGN IHIMMELROMMET.

Ved siden av at planetene vil ha sine konjunksjoner med stjernene
og stjemebildende i tiden som ligger foran, vil vi også ha ANDRE
TEGN i himmelrommet, som vil innvarsle endens tid og Jesu
gjenkomst. Jeg vil nevne følgende:

1.) Vi vil ha en stadig økende aktivitet av U.RO er. Det er tre
syn på hva U.F.O.er er, og hva de representerer, og det er:
De representerer intelligente vesener som kommer til oss fra

andre planeter og solsystemer i det ytre verdensrommet. Etter denne
oppfatningen er det liv på en eller flere av de andre planetene, enten
i vår galakse eller i andre galakser. Det er ikke bare jorden som er
full av liv.

b) De reprenseterer høy teknologi, som er skapt av organisasjo
ner som er ute etter å forvirre verden og bruke disse i sine
egne planer. Slike organisasjoner kan være Illuminati,
Frimureriet eller New Age. De arbeider for Antikrist og er
med i et verdensomfattende nettverk av konspirasjon mot
Guds planer med Israel og verden.

c) De representerer onde åndsmakter. Deres eksistens og
tilsedeværerelse er reel, men ikke vanlig fysisk. De hører
med til den åndelige svære og er i en annen dimensjon enn
den menneskelioe, men den ligger tatt opp til den materielle
verden.

Jeg har det siste synet. Bibelen gir oss også opplysning om at
Gud har sine "hester" og "vogner", og da har også Satan og de
onde åndene noe av det samme. "Mens de gikk og talte sammen,
kom det med en gang en gloende vogn og gloende hester og skilte
dem fra hverandre, og Elias for i stormen opp til himmelen. Elisa
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så det, da ropte han: Min far, min far, Israels vogner og ryttere! Og
han så ham ikke mere. Da tok han fatt i sine klær og rev dem i to
stykker." (2.Kong.2,ll-12.)
"Guds vogner er to ganger titusen, tusen og atter tusen. Herren

er iblant dem. Sinai er i helligdommen." (Salm.68,18.)
"Før jeg visste av det, førte min sjel meg opp på mitt gjeve folks

vogner." (Høys.6,12.)
"Og jeg så himmelen åpnet, og se, en kvit hest, og han som satt

på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med
rettferdighet." (Åp. 19,11.)

2.) Vi kan også få kosmiske kollisjoner mellom planeter og
andre stjerner. Dette skjedde f.eks. i 1994 da en kommet,
Shoemaker-Levy 9, kolliderte med Jupiter, som er 300 ganger så
stor som jorden. 1 en fart av 216000 kilometer i timen braste denne
kommeten inn i Jupiter og foråsaket store eksplosjoner på plane
ten. Disse var så store i utstrekning som kontinentene på jorden.
Disse kunne iaktages med store teleoskoper fra jorden.

Slike eksplosjoner kan inntreffe igjen.
Man er også redd for at jorden kan kollidere med forskjellige

gjenstander fra verdensrommet og bli ødelagt av disse. Det er i det
hele 2000 av slike som krysser jordens bane.

3.) Astronomene har også oppdaget mystiske kvasarer. Disse
er lysende objekter som opptrer fra 8-10 milliarder lysår borte. De
er 100 ganger så opplyste som f.eks Melkeveienes gallakse. Man
regner med at disse representerer en hittil ukjent energiform.

4.) Man har også tatt inn merkelige signaler fra det ytre
verdensrommet. Disse befinner seg en kvadrillion mil borte, og for
å få signalene frem, behøves det 10 milliarder mer energi enn det
som vi har på jorden.

5.) Astronomene har også oppdaget såkalte "svarte hull" i
verdensrommet. Disse usynlige gjenstandene suger til seg alt som
de kommer i kontakt med, og de benytter seg av den energien som
"offeret" har. Til og med store stjerner er forsvunnet på denne måten.

Det kan være mer enn en million "svarte hull" bare i vår
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galakse, som er Melkeveien. Disse "svarte hullene" kan suge til
seg både vårt solsystem og de milliarder av galakser som finnes.
Dersom dette skjer, er vi ved utganspunktet igjen-da ingen ting var
skapt. Dette er en sannsynlig mulighet. Bibelen sier at både jorden
og himmelen skal bli ny igjen. Herren skal RULLE DEM
SAMMEN SOM EN KÅPE. Dette er et meget godt og eksakt ut
trykk for det som vil skje. "Og du. Herre, grunnfestet i begynnel
sen jorden, og himlene er dine henders verk. De skal forgå, men du
blir, og de skal alle eldes som en kledebon, og som en kåpe skal du
rulle dem sammen, og de skal omskiftes, men du er den samme, og
dine år skal ikke få ende." (Hebr. 1,10-12.)
"Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten, og da

skal himlene forgå med stort brak og himmellegemene (elementene)
skal komme i brann og oppløses, og jorden og tingene
(gjenstandene) på den skal oppbrennes." (2.Pet.3,10.)
"Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel

og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere." (Åp.20,1.)
(Se mer om dette i Don E. Stantons hefte: Now and the Near

Future. Prophesied og Maranatha Prophetic Allert. No. 117.)

6.) Det er også oppdaget et stort hull i stjemekonstellasjonen
Orion Nebula. Inne i dette kjempehullet kan vitenskapsmennene se
objekter av skinnende lys. Dette kan være det himmelske Jerusalem
som er på vei til jorden. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3.
s, 192-194, hvor jeg skriver mer om dette.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er en U.F.O.?
2.) Hvor mange syn er det på disse?
3.) Hvilket syn er det rette?
4.) Hva er Guds "vogner" og "hester"?
5.) Hva skjedde i 1994 med Jupiter?
6.) Hva er en kvasar?
7.) Hva er et "svart hull"?
8.) Hvordan virker det?
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9.) Hva vil skje med jorden og planetene dersom de blir sugd
opp av de svarte hullene?

10.) Hva sier Bibelen om dette?
11.) Hva er oppdaget i Orion Nebula?
12.) Hva kan dette være?
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DEN RIKTIGE OVERSETTELSEN AV

ORDENE "OLAM" OG "MON".

Selve ordet tidsalder kommer av det hebraiske ordet "olam" og
det greske ordet "aion". Som vi har omtalt en rekke ganger i våre
bøker, skal ikke disse ordene oversettes med "verden" eller "for
evig", eller "for alltid" eller "for (i) evig tid". De skal oversettes
med "tidsalder" eller "i tidsalderen".
Hva som gjelder adjektivet "aionios", så skal det behandles på

samme måten som substantivet "aion". Vi skal oversette det med
"tidsalderlig" eller "det som hører tidsalderen til".

Disse to ordene blir oversatt galt på to forskjellige områder, og
det er:

1.) Oversettelsen av ordet "VERDEN". "Aion" skal i det hele
tatt ikke oversettes med "verden". Vi har et eget ord på gresk for
den materielle verden, og det er ordet "kosmos". Det skal oversettes
med "verden".

R.C.Trench sier følgende om forholdet mellom "aion" og "kos
mos" i Synonyms of the New Testament: "Det er BEKLAGELIG
at våre oversettere ikke har markert forskjellen mellom KOSMOS,
verden betraktet under rom-aspektet, og AION, verden betraktet
etter tidsaspektet... I alle de avsnitt (som f.eks.Mat. 13,39,
1 .Kor. 10,11.) som taler om enden eller avslutningen på denne "aion"
må det innrømmes at vi TAPER PÅ DET OVERSETTELSES VALG
vi har gjort."

George Eldon Ladd sier følgende om dette i sin bok: De siste
ting. S.115: "For å forstå begrepet "Guds rike", må vi først se på
det greske ordet "aion". Det er to ord i greske N.T., som oversettes
med det norske "verden": "kosmos" og "aion".
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DENNE OVERSETTELSEN ER IKKE GOD, og skjuler et ver
difullt poeng. "Kosmos" betyr "et ordnet hele", det kan bli brukt
om universet som sådan, eller om menneskeheten i det hele tatt,
eller om menneskeheten slik den sees i synlig opprør mot Gud.

"Aion", som er opphavet til vårt "eon", er et tidsbegrep og betyr
"ET TIDSROM AV UBESTEMT LENGDE". Det finnes ikke noe

gresk ord som betyr "FOR EVIG", man sier simpelthen "eis ton
aiona", som betyr "INN I TIDSALDEREN".

Clarence Larkin sier følgende om ordet "aion" i sin bok: Rightly
Dividing The Word, s.141: "dette er et svært viktig utsagn. Bruken
av det greske ordet "aion", som er oversatt med "verden", men
som betyr "tidsalder", viser at Jesus snakker om en klasse av døde,
som skal oppstå, før den neste eller 1000 års-rikets tidsperiode."
De fleste Bibel-oversetteme og Bibel-granskerne er enig i dette

forholdet, men til tross for det fortsetter de likevel med å oversette
"aion" med "verden".

2.) Oversettelsen av ordet "EVIG". En del Bibel-oversettere og
Bibel-granskere hevder videre at når det gjelder jordiske forhold,
kan vi oversette "aion" med "tidsalder", men når det gjelder Gud,
"evigheten", frelsen og dommen, må ordet oversettes med "evig".
Jeg er uenig i dette. Hverken det hebraiske eller det greske språket
har noe bestemt ord, som vi kan oversette med "for evig" eller "i
evighet". Jeg ser det slik at ordene "olam" og "aion" BESTANDIG
skal oversettes med "tidsalder".

Det greske uttrykket, som blir oversatt med "for evig" eller "i
evighet", er "eis ton aiona". Det betyr ikke "for evig" eller "i evig
het", men det betyr "I TIDSALDEREN" eller "INN I TIDSAL
DEREN". Denne perioden kan være av lengre eller av kortere tid,
men den kan aldri vare i "evig tid", for den AVSLUTTES VED
NESTE TIDSALDER. "Men trælen blir ikke i huset (det jødiske
huset eller 1000 års-riket) I TIDSALDEREN (gr. eis ton aiona),
men Sønnen blir der "I TIDSALDEREN" eller "INN I TIDSAL

DEREN" (gr. eis ton aiona). (Joh.8,35.)
"men den som taler bespottelig mot Den Hellige Ånd, han får

ikke forlatelse I TIDSALDEREN (gr.eis ton aiona), men er skyldig
i en tidsalderlig dom (gr.aioniu kriseos)" (Mark.3,29.)
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Vi skal i det følgene se på hvordan vi skal oversette ordet "aion"
i forbindelse med ordene "Gud", "Jesus", "evigheten", "frelsen" og
"dommen".

1.) Når det gjelder GUD, så vet vi at han er "evig" i den betyd
ning at han hverken har begynnnelse eller ende, men han er også
en Gud som er interessert i menneskene og handler i de forskjel
lige tidsaldrene. Når vi benevner Gud som "den tidsalderlige Gud",
så betyr det at han HANDLER I TIDSALDEREN eller I TIDSAL
DRENE. "Før fjellene ble til, og du skapte jorden og jorderike, ja,
FRA TIDSALDER TIL TIDSALDER er du. Gud." (Salme 90,2.)
"men nå er kommet for lyset og ved profetiske skrifter etter den

TIDSALDERLIGE GUDS BEFALING (gr.aioniu), kunngjort for
alle folk for å virke troens lydighet." (Rom. 16,26.)
"Men den TIDSALDRENES KONGE (gr.ton aionon), den

uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i tidsaldrenes
tidsaldere (gr.tus aionas ton aionon)." (I.Tim. 1,17.)
"Men fredens Gud, som i kraft av en TIDSALDERLIG PAKTS

BLOD (gr.aioniu) førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp
fra de døde." (Hebr. 13,20.)

2.) Når det gjelder Jesus, så kom han til jødefolket både for å
dø for folkets synder og opprette riket for Israel for dem. Han kom
for å opprette den KOMMENDE TIDSALDEREN. I og med at
Jesus er kommet, er også DENNE TIDSALDEREN ETABLERT I
VERDEN. "Men trælen blir ikke i huset (det jødiske hus, som er et
bilde på 1000 års-riket) i TIDSALDEREN (gr. eis ton aiona), men
Sønnen blir der i TIDSALDEREN (gr. eis ton aiona)" (Joh.8,35.)

"og da han var fullendt (nådde sitt mål), ble han opphav til
TIDSALDERLIG FRELSE (gr.aioniu) for alle dem som lyder
ham." (Hebr.5,9.)
"men denne har et uforgjengelig prestedømme, fordi han forblir

i TIDSALDEREN (gr.eis ton aiona)" (Hebr.7,24.)
"men voks i nåde og kjennsk^ til vår Herre og frelser Jesus

Kristus. Ham være æren både NÅ og I TIDSALDERENS DAG
(gr.eis hemeran aionos)". (2.Pet.3,18.)
"Og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner

dere livet, det TIDSALDERLIGE (gr.ten aionion), som var hos
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(gr.pros, som betyr "ansikt til ansikt med" og "liketstilt med" og
ble åpenbart for oss." (I.Joh. 1,2.)
"men vi vet at Guds Sønn er kommet, og at han har gitt oss

skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn
Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det TIDSALDERLIGE
LIVET (gr.he zoe aionios)" (l.Joh.5,20.)
Da Jesus kom første gangen, opphørte de forrige tidsaldere og

EN NY TIDSALDER BEGYNTE. Det var riket for Israel eller
den kommende tidsalderen. "Dette hendte dem som forbilder, men
det er skrevet til formaning til oss, til hvem TIDSALDRENES
ENDE (gr.ta tele ton aionon) er kommet." (1.Kor. 10,11.)

"ellers måtte han jo ha lidt flere ganger fra verden ble gmnnlagt,
men nå er han åpenbart en gang ved TIDSALDRENES ENDE
(gr.synteleia ton aionon), for å bortta synden ved sitt offer."
(Hebr.9,26.)

3.) Når det gjelder "EVIGHETEN", så er dette begrepet aldri
uttrykt med et bestemt ord, som er skrevet i entall, i den greske
grunnteksten i våre Bibler. Det er beskrevet enten som "eis tus
aionas", som betyr (i tidsaldrene) eller som "eis aionos ton aionon",
som betyr "i tidsaldrenes tidsaldere", "og han skal være konge over
Jakobs hus i tidsaldrene (gr.eis tus aionas), og det skal ikke være
ende på hans kongedømme." (Luk. 1,33.)

"og røken av deres pine stiger opp i tidsaldrenes tidsaldere (gr.
eis aionos aionon), og de har ikke kvile dag eller natt de som tilber
dyret og dets bilde, og hver den som tar dets navns merke." (Åp.
14,11.)

Dette viser oss at vi ikke har noe ord i entall som kan uttrykke
"evigheten" på gresk. Vi må enten bruke ordet "aion", som betyr
"tidsalder", i flertall, eller vi må bruke det dobbelte uttrykket "aionos
ton aionon", som betyr "tidsaldrenes tidsaldere".

4.) Når det gjelder FRELSEN, så går den ut på å FÅ DEL I
DEN KOMMENDE TIDSALDEREN, som er riket for Israel. I
den kommende tidsalderen skal en ikke få del i den "evige" frelse,
men en skal få del i den "tidsalderlige frelse". Å bli frelst betyr at
en får del i den kommende tidsalderen, "uten at han skal få hundre-
fold igjen, nå her i TIDEN hus og brødre og søstre og mødre og
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barn og åkrer under forfølgelser, og i den kommende tidsalderen
TIDSALDERLIG LIV." (Mark. 10,30.)
"Og dete er det TIDSALDERLIGE LIVET (gr.he aionios zoe)

at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus
Kristus." (Joh.7,3.)
"Og derfor er han mellommann for en ny pakt (pakten i den nye

tidsalderen), foråt de kalte (de troende fra ganunel-testamentlig tid)
skal få DEN TIDSALDEFi.IGE ARV (gr.aioniu), som var lovet,
etter at en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under
den første pakt." (Hebr.9,15.)
"Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje,

forblir i TIDSALDEREN (gneis ton aiona)" (l.Joh.2,17.)
"Og dette er det løftet han lovet oss: DET TIDSALDERLIGE

LIVET (gr.ten zoen ten aionion)" (l.Joh.2,25.)
"Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss TIDSALDERLIG

LIV (gr.zoen aionion), og dette liv er i hans Sønn." (l.Joh.5,lL)
Dette gjelder også frelsen for den kristne menighet. Det er galt

å tro at frelsen ensidig går ut på å få et liv i himmelen. VI er ikke
HELT I^RELST før vårt legeme forenes med vår ånd og sjel, og
det skjer først ved Jesu komme for menigheten før den store trengsel.
Etter den tid går vi inn, både i den himmelske og den jordiske fasen
av 1000 års-riket, alt etter den virksomhet som vi etter Guds
ordninger skal ha.

Vår frelse er to-delt. Først frelses vår ånd og sjel. Deretter blir
ånd og sjel forenet med vårt åndelige legeme, som ligger ferdig
for oss i himmelen. "For vi vet at om vårt legemes jordiske hus
(gr.skenes) nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som
ikke er gjort med hender, tidsalderlig (det skal gi oss adgang til
den kommende tidsalderen)i himlene." (2.Kor.5,l.)

Når de ny-testamentlige forfattere talte om Guds rike, så var det
riket for Israel de talte om. Dette gjelder både de forfatterne som
omtalte rikets evangelium og de forfatteme som omtalte den frie
nådens tidsperiode. Riket har både en himmelsk og en jordisk side.

Vi må også huske på at kirkens tid hører med til den
HEMMELIGE SIDEN AV RIKET FOR ISRAEL. "Men søk først
Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tilgift."
(Mat.6,33.)

"Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke
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smake døden før de muligens ser Menneskesønnen komme i sitt
rike." (Mat. 16,2.)

"Velsignet være vår far Davids rike som kommer i Herrens navn.
Hosianna i det høyeste." (Mark. 11,10.)
"Og det skal komme folk fra øst og vest og nord og syd og sitte

til bords i Guds rike." (Luk. 13,29.)
"Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden, var mitt rike av

denne verden, da hadde mine tjenere stridt foråt jeg ikke skulle bli
overgitt til jødene, men nå er mitt rike "idet de styrket disiplenes
sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå
inn i Guds rike gjennom mange trengsler." (Ap.gj. 14,22.)
"Han ble da to fiille år i sitt leide herberge, og tok imot alle som

kom til ham, og han forkynte Guds rike og lærte om den Herre
Jesus med all frimodighet, uten hindring." (Ap.gj.28,30-31.)

"han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin
elskede Sønns rike." (Kol. 1,13.)

"og bad oss inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt oss
for sitt rike og sin herlighet." (l.Tess. 2,12.)

"Jeg vitner for Gud og Jesus Kristus, som skal dømme levende
og døde, ved sin åpenbarelse og sitt rike." (2.Tim.4,l.)

"Herren skal fri meg fra all god gjerning og frelse meg inn i sitt
hinunelske rike. Ham være æren i tidsaldrenes tidsaldere. Amen."

(2.Tim.4,18.)
"for på denne måten skal det rikelig gies dere inngang i vår Herre

og frelser Jesu Kristi tidsalderlige rike." (2.Pet.l,ll.)
"Jeg, Johannes som både er deres bror og som har del med dere

i trengselen og riket og tålmodigheten i Jesus." (Joh.Åp.1,9.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at Filippenserbrevet 3,20 er

galt oversatt, og grunnen til det er at oversetterne ikke regner med
riket for Israel som den viktigste tidsperiode i vår tidsalder. Den
riktige oversettelsen er: "For vårt borgerskap (gr.politevma) (ikke
"rike" (gr.basileia), som det blir oversatt med) er i himlene, og derfra
venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser.")

5.) Når det gjelder DOMMEN, så gjelder den for "evig", og den
blir uttrykt på to måter. Det er enten med den dobbelte bruk av
ordet "aion" eller med adjektivet "aionios". "og røken av deres pine
stiger opp i tidsaldrenes tidsaldere (gneis aionas aionon), og de har
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ikke kvile dag eller natt de som tilber dyret og dets bilde, og hver
den som tar dets navns merke." (Åp. 14,11.)
"Og disse skal gå bort til TIDSALDERLIG STRAFF (gr.eis

kolasin aionion), men de rettferdige til tidsalderlig liv (gr. eis zoen
aionion)". (Mat.25,46.)

Det siste betyr at de rettferdige får del i den kommende
tidsalderen, mens de urettferdige ikke får del i den kommende
tidsalderen.

"men den som taler bespottelig mot Den Hellige Ånd, får ikke
tilgivelse i TIDSALDEREN (gr.eis tom aiona), men er skyldig i en
TIDSALDERLIGE DOM (gr. aioniu kriseos)" (Mark.3,29.)

"de som skal lide straff, en TIDSALDERLIG FORTAPELSE
(gr.aionion) borte fra Herrens åsyn og fra hans makts engler."
(2.Tess.l,9.)
"Med lære om dåp (ordet står i flertall) og håndspåleggelse, om

dødes oppstandelse og TIDSALDERLIG DOM (gr.aioniu)"
(Hebr.6,2.)

"Disse er vannløse brønner, skyer som drives av stormvind.
Mørkets natt er rede for dem I TIDSALDEREN (gr.eis aiona)"
(2.Pet.2,17.)

I hebraisk tankegang blir ikke tiden sett i forhold til "evigheten",
men den blir sett i forhold til de forskjellige tidsaldere og
tidsperioder. Når en tidsalder eller en tidsperiode slutter, begynner
en annen. Det er ikke tiden som avgjør om vi får en ny tidsalder
eller tidsperiode, men hvorvidt de hendingene som er tillagt
perioden, er oppfylt eller ikke.

Dersom vi ikke oversetter "olam" eller "aion" med "tidsalder",
blir store deler av lesningen av Bibelen et eneste rot for oss, for vi
blander sammen de forskjellige tidsaldrene og tidsperiodene, og vi
får ikke tak i deres egenart. Særlig gjelder det riket for Israel, som
i betydelig grad blir skjult i teksten, når disse ordene blir galt
oversatt.

De aller fleste teologene i den katolske og lutherske
fortolkningstradisjonen oversetter disse ordene galt. De er dermed
medansvarlig for at Guds ordninger i tidsperiodene blir skjult for
de troende. De går med andre ord Satans og erstatningsteologiens
ærende. (Se min bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 1. s. 152-177 og Jesu
Gjenkomst. Bind 4.)
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Spørsmål og svar.

1.) Hvordan skal vi oversette ordene "olam" og "aion"?
2.) Hvordan skal vi oversette adjektivet "aionios"?
3.) På hvilke to områder blir disse ordene galt oversatt?
4.) Hvilket ord har vi på gresk for "verden"?
5.) Hva betyr uttrykket "eis ton aiona"?
6.) Hvordan skal vi oversette disse ordene i forbindelse med

"Gud", "Jesus", "evigheten", "frelsen" og "dommen"?
7.) Hvordan ser man på "tiden" i hebraisk tankegang?
8.) Hvordan ser man på "evigheten" i hebraisk tankegang?
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BEGREPENE "PLEROMA", "KAIROS",

"SYNTELEIA" OG "TELOS".

Når tiden eller tidsalderen er fylt med det innholdet som den i
følge det profetiske ordet, skal ha, får vi tidsalderens eller
tidsperiodens ende, og vi får en ny periode, "men da TIDENS
FYLDE (ved avslutningen av lovens tidsperiode) (gr.pleroma tu
kronu) kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under
loven." (Gal.4,4.)

"idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd,
som han fattet hos seg selv, om en husholdning i TIDENES FYLDE
(gr.tu pleromatos ton kairon): At han ville samle alt til ett i Kristus,
både de som er i himlene og de som er på jorden." (Ef. 1,9-10.)

Hva som gjelder det greske ordet "pleroma", som vi oversetter
med "fylde", går dette både på "TID", "ANTALL" og "KVALI
TET". Det er ikke bare det at en bestemt tid er kommet, eller at et
bestemt antall er kommet inn, men tiden og dens innhold må også
være av en bestemt kvalitet, "men da TIDENS FYLDE (gr.pleroma
tu kronu) kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født un
der loven." (Gal.4,4.)

"For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne
hemmelighet-forat dere ikke skal tykkes dere selv kloke-at
forherdeles delvis er kommet over Israel, inntil FYLDEN AV
HEDNINGENE (gr.to pleroma ton ethnon) er kommet inn."
(Rom. 11,25.)
"om en husholdning i TIDENES FYLDE (gr.pleromatos ton

kairon) at han ville samle alt til ett i Kristus, både de som er i
himlene og de som er på jorden." (Ef. 1,10.)
"og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, foråt

dere kan fylles til ALL GUDS FYLDE (gr.to pleroma tu theos)."
(Ef.3,19.)
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"for det var Guds vilje at HELE HANS FYLDE (gr.pan to
pleroma) skulle ta bolig i ham." (Kol. 1,19.)

Tidens kvalitet uttrykkes også ved det greske ajektivet "kairos".
Det blir oversatt i våre Bibler med både "stunder" og "tider". Det
kan også i en del tilfeller oversettes med "tidspunkter". "Så fatt da
et annet sinn (anger) og vend om, foråt deres synder må bli utslettet,
så HUSVALELSENS TIDER (gr.kairoi anapsyseos) kan komme
fra Herrens åsyn." (Ap.gj.3,19.)
"Men om tidene og STUNDENE (TIDSPUNKTENE) (gr.ton

kairon) brødre, trenger dere ikke til at noen skiver til dere." (l.Tess.
5,1.)

"han som gav seg selv som en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i
RETTE TIDER (gr.kairois idiois)." (l.Tim.2,6.)
"Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme

VANSKELIGE TIDER (gr. kairoi kjalepoi)." (2.Tim.3,l.)
"Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse

som er ferdig til å bli åpenbart i den SISTE TID (gr.en kairo
eskjato)." (1.Pet. 1,5.)
"Men Ånden sier med tydelige ord at i de SISTE TIDER (gr.en

hysterois kairois) skal noen falle fra troen, idet de holder seg til
forførende ånder og djevlers lærdonmier." (l.Tim.4,1.)

"For det skal komme EN TID (gr.kairos), da de ikke skal tåle
den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i
hopetall, fordi det klør dem i øret." (2.Tim.4,3.)

I arbeidet med de eskatologiske tekstene må vi videre skille
mellom de to ordene "synteleia" og "telos". Begge ordene blir over
satt med "enden". Det første betyr "ENDEN I HELE DENS UT
STREKNING" eller "ENDETIDEN", mens det andre betyr "TIDS
PUNKTET FOR AVSLUTNINGEN AV ENDETIDEN". "Men da

han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enerom og sa: Si
oss: Når skal dette skje, og hva skal TEGNET være på ditt komme
og på TIDSALDERENS ENDE (gr.synteleia tu aionos)? Og Jesus
svarte og sa til dem: Se til at ikke noen fører dere vill! For mange
skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messieis, og de skal føre mange
vill. Og dere skal høre krig og rykter om krig, se til at dere ikke lar
dere skremme, for det må skje, men ENDEN (gr.to telos) er ikke
enda." (Mat.24,3-6.)
"og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er
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med dere alle dager inntil tidsalderens ende (gr.tes synteleias tu
aionos)" (Mat.28,20.)

I og med at ordet "synteleia" er brukt her, er dette et bevis på at
denne misjonsbefalingen er gitt til jødene. Jesus skal være med de
troende jødene i hele trengselstiden. Den kristne menighet blir bort
rykket før trengselen kommer.

Det greske ordet "telos" betyr "avslutning" eller "ende". I de
eksatologiske tekstene betyr det "tidspunktet for avslutningen av
endens tid", "og dere skal hates av alle for mitt navns skyld, men
den som holder ut til ENDEN (gr.telos), han skal bli frelst." (Mat. 10,
22.)
"Men den som holder ut inntil ENDEN (gr.telos), han skal bli

frelst. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jor
derike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal ENDEN (gr.to
telos) komme." (Mat.24,13-14.)
"Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil

enden (gr.telus), ham vil jeg gi makt over hedningene." (Åp.2,26.)
Det greske ordet "telos" er også brukt om den kristne menighets

avslutning, som skjer ca.7 år før Jesu gjenkomst og selve endens
tid. "så at det ikke fattes dere på noen nådegave mens dere venter
på vår Herre Jesu åpenbarelse. Han som skal styrke dere inntil
ENDEN (gr.telus), så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu
Kristi dag." (1.Kor. 1,7-8.)
"men Kristus som Sønn over hans hus (menigheten), og hans

hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser
oss av, fast inntil enden (gr.telos)". (Hebr.3,6.)

Det greske ordet "telos" kan også i en del tilfeller oversettes
med "HENSIKT" eller "ENDEMÅL". I disse tilfellene betyr ikke
ordet "avslutning". "For Kristus er lovens ende (gr.telos) til
rettferdighet for hver den som tror." (Rom. 10,4.)
"Men budets (befalingens) endemål (hensikt) (gr.telos) er

kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig
tro." (I.Tim. 1,5.)

Moseloven eller den jødiske lov er ikke opphevet for jødene,
men den er satt til side som indirekte frelsesvei i den frie nådens
tidsperiode. Det er denne siden ved loven som f.eks. Galaterbrevet,
kap.2, 3 og 4 omhandler, men som blir tolket galt.
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Moseloven er ikke opphevet i vandringen for jødene. De skai
fortsatt holde en god del av bestemmelsene i denne loven.)
(Se kapitlene: Om Moseloven, Apostelmøtet i Jerusalem, Paulus

holdt og Jødene skal fortsatt holde store deler av Moseloven.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er det som bestemmer når en ny tidsalder eller
tidsperiode skal innledes?

2.) Hva betyr det greske ordet "pleroma"?
3.) Hvilke tre forskjellige egenskaper har ordet?
4.) Hva betyr det greske ordet "kairos"?
5.) Hva betyr det greske ordet "synteleia"?
6.) Hva betyr det greske ordet "telos"?
7.) Hva betyr det i de eskatologiske tekstene?
8.) Hvordan skal vi oversette dette ordet i Romerbrevet 10,4?
9.) Hvilken forandring ha skjedd med Moseloven i den frie

nådens tidsperiode?
10.) Hvilket forhold skal jødene ha til Moseloven i denne

tidsperioden?
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ANDRE TIDSUTTRYKKI DET NYE

TESTAMENTE SOM ER BESLEKTET

MED "AION" OG "AIONIOS".

Som vi har vist ovenfor er substaivet "aion" og adjektivet
"aionios" galt oversatt i våre Bibler. Dette fører til frustrasjon og
gal Bibel-forståelse for de troende. Jeg forstår ikke at Bibel-over-
setterne ser og forandrer dette, slik at Guds ord kan bli tilgjengelig
fiillt ut for de troende.

Disse ordene brukes henholdsvis 128 og 71 ganger i N.T.
Dersom vi ønsker å uttrykke en tilstand eller et forhold som

skal vare "evig" eller "for alltid", har vi følgende ord på gresk som
dekker dette, og det er:

1.) "AIDIOS". Det blir brukt 2 ganger i N.T. "For hans usynlige
vesener, både hans EVIGVARENDE (gr.aidios) kraft og hans
guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, i det det kjennes
av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning."
(Rom. 1,20.)

"og om engler som ikke tok vare på sin høye stilling, men forlot
sin egen bolig (svære), dem holder han i varetekt i EVIGE
(USETTE) lenker i mørket til dommens dag." (Jud.6.)

2.) "AKATULUTUS". Det blir brukt 1 gang. "som ikke er blitt
det i følge et kjødelige buds lov, men i følge et UFORGJENGE
LIG livs kraft." (Hebr.7,16.)

3.) "APERANTOS". Det blir brukt 1 gang. "og ikke gi seg av
med eventyr og ENDELØSE ættetavler, som mere fører til
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stridigheter enn til å tjene som Guds husholdere i troen- så ber jeg
deg også nå." (I.Tim. 1,4.)

4.) "AEI". Det blir brukt 8 ganger. "Dere hårde halser og
uomskåme på hjerte og ører! Dere står ALLTID Den Hellige Ånd
imot, som deres fedre slik også dere." (Ap.gj.7,51.)

"For ennå mens vi lever, overgis vi STADIG til døden for Jesu
navns skyld, foråt også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød."
(2.Kor.4,ll.)

"som bechrøvede, men ALLTID glade, som fattige, som dog gjør
mange rike, som de som intet har og dog eier alt." (2.Kor. 6,10.)
"En av dem, deres egen profet, har sagt: Kreterne er ALLTID

løgnere, onde dyr, late buker." (Tit. 1,12.)
"derfor harmedes jeg på denne generasjon og sa: De farer

ALLTID vill i hjertet, men de kjente ikke mine veier." (Hebr.3,10.)
"og vær ALLTID rede til å forsvare dere for enhver som krever

dere til regnskap for det håp som bor i dere, dog med saktmodighet
og frykt." (l.Pet.3,15.)

"Derfor vil jeg ALLTID komme til å minne dere om dette, enda
dere vet det og er grunnfestet i sannheten, som er hos dere." (2.Pet.
I,12.)

5.) "PANTOTB". Det blir brukt 42 ganger. "For de fattige har
dere ALLTID hos dere, men meg har dere ikke ALLTID." (Mat.26,
II.) (Mark. 14,7.) (Joh. 12,8.)
"Men han sa til ham: Barn, du er ALLTID hos meg, og alt mitt

er ditt." (Luk.15,31.)
"Og han sa en lignelse til dem at de ALLTID skulle bede og

ikke bli trette." (Luk. 18,1.)
"Jesus sier til dem: Min tid er ennå ikke kommet, men deres tid

er ALLTID for hånden." (Joh,7,6.)
"Og han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke latt meg

alene, fordi jeg ALLTID gjør det som er ham til behag." (Joh.8,29.)
"Jeg visste jo at du ALLTID hører meg, men for folkets skyld

som står omkring, sa jeg det, foråt de skal tro, at du har utsendt
meg." (Joh. 11,42.)

"Jesus svarte ham: Jeg har talt fritt ut til verden. Jeg har ALLTID
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lært i synagoger og i templet, der hvor alle jøder har kommet
sammen, og i lønndom har jeg intet talt." (Joh. 18,20.)

"For Gud, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, er
mit vitne hvor UAVLATELIG jeg kommer dere i hu." (Rom. 1,9.)

"Jeg takker ALLTID min Gud for dere, for den Guds nåde som
er dere gitt i Kristus Jesus." (1.Kor. 1,4.)

"Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, ALLTID
rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er unyttig i
Herren." (1.Kor. 15,58.)
"Men Gud være takk, som ALLTID lar oss vinne seier i Kristus

og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted." (2.Kor.2,14.)
"ALLTID bærende Jesu død med oss i legemet, foråt også Jesu

liv skal åpenbares i vårt legeme." (2.Kor.4,10.)
"Derfor er vi ALLTID frimodige og vet at så lenge vi er hjemme

i legemet, er vi borte fra Herren." (2.Kor.5,6.)
"Og Gud er mektig til å gi dere dl nåde i rikelig mål, foråt dere

ALLTID i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og således rikelig
kan gjøre all god gjerning." (2.Kor.9,8.)
"Men det er godt å vise iver i det gode ALLTID, og ikke bare

når jeg er til stede hos der." (Gal.4,18.)
"og ALLTID sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre

Jesu Kiisti navn." (Ef.5,20.)
"idet jeg ALLTID når jeg ber, gjør min bønn for dere alle med

glede." (Fil. 1,4.)
"etter min inderlige lengsel og håp om at jeg ikke skal bli til

skamme i noen ting, men at Kristus, som ALLTID, så og nå, med
all frimodighet skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir
ved liv eller ved død." (Fil. 1,20.)

"Derfor, mine elskede, likesom dere ALLTID har vært lydige,
så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nå meget mere i mitt
fravær, på deres frelse med frykt og beven." (Fil.2,12.)

"Gled dere i Herren ALLTID! Atter vil jeg si: Gled dere!"
(Fil.4,4.)

"Vi takker ALLTID Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi
ber for der." (Kol. 1,3.)

"Deres tale være ALLTID tekkelig, krydret med salt, så dere vet
hvorledes dere bør svare enhver." (Kol.4,6.)

"Epafras hilser dere, han som er fra deres by, en Kristi Jesu tjener

— 196 —



som ALLTID strider for dere i sine bønner, at dere må stå fullkomne
og fullvisse i all Guds vilje." (Kol.4,12.)

"Vi takker ALLTID Gud for dere alle når vi kommer dere i hu i

våre bønner." (1.Tess. 1,2.)
"idet de hindrer oss fra å tale med hedningene, så de kan bli

frelst, for at de ALLTID må fylle sine synders mål. Dog, vreden
har endelig nådd dem." (l.Tess.2,16.)
"Men nå, da Timoteus er kommet til oss fra dere og har båret

oss godt budskap om deres tro og kjærlighet, og om at dere ALLTID
har oss i vennlig minne og lenges etter å se oss, likesom vi lenges
etter dere." (l.Tess.3,6.)

"deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sanunen med dem
rykkes i skyer opp i luften, og så skal vi ALLTID være med Herren."
(l.Tess.4,17.)

"Se til at ingen gjengjelder noen ondt med ondt, men legg
ALLTID vinn på det som godt er, mot hverandre og mot alle."
(l.Tess.5,15.)

"Vi er skyldige til å takke Gud ALLTID for dere, brødre, som
tilbørlig er, fordi deres tro vokser rikelig, og kjærligheten til
hverandre flyter over hos hver og en i blant dere." (2.Tess.l,3.)

"Derfor ber vi og ALLTID for dere at vår Gud må akte dere
verdige for det kall og mektig fylle dere med all god lyst til det
gode og virksomhet i troen." (2.Tess.l,ll.)
"Men vi er skyldige til å takke Gud ALLTID for dere, brødre,

dere som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok dere ut til
frelse ved helliggjørelse ved Ånden og tro på sannheten." (2.Tess.
2,13.)

"og ALLTID lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse."
(2.Tim.3,7.)

"Jeg takker ALLTID min Gud når jeg kommer deg i hu i mine
bønner." (Fil.4.)
"og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer

til Gud ved ham, da han ALLTID lever for å gå i forbønn for dem."
(Hebr.7,25.)

6.) "EIS TO DIENEKES". Dette uttrykket blir brukt 4 ganger,
"som er uten far, uten mor, uten ættetavle, som hverken har dagers
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begynnelse eller livs ende, men er gjort lik med Guds Sønn-han
(Melkisedek) blir prest FOR ALLTID." (Hebr.7,3.)

"For da loven bare er en skygge av de kommende goder, men
ikke selve bildet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de
hvert år STADIG på ny bærer fram, gjøre dem fullkoixme som
kommer fram med dem." (Hebr. 10,1.)
"men han har frambåret FOR ALLTID et offer for synder og

har deretter satt seg ved Guds høyre hånd." (Hebr. 10,12.)
"for med ett offer har han FOR ALLTID gjort dem follkomne

som blir helliget." (Hebr. 10,14.)
(Se Companion Bible. s,176 i Appendiks.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke ord og uttrykk brukes på gresk for å uttrykke det
som skal vare for "evig" eller for "bestandig"?
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DE FORSKJELUGE DAGENE I

FRELSESHISTORIEN.

Det hebraiske ordet for "dag" er "yom". Dette kan være en dag
på 24 timer eller det kan være et lengre tidsrom. Det greske ordet
er "hemera".

Vi har følgende dager i Bibelen:

1.) MENNESKETS DAG. Den varer fra de første menneskene
og til Jesu gjenkomst. Det er den tiden da menneskene styrer verden.
Begrepet "hedningenes tider" er en del av menneskets dag.
Hedningenes tider begynte i år 606 før Messias og varer til Jesu
gjenkomst. Det er den tiden da hedningene ønsker å ha herredømmet
over Israel og Jerusalem. I perioder av denne tiden har de også hatt
herredømmet, men Herren pleier å fri sitt folk fra hedningenes styre.

Til tross for at staten Israel ble opprettet i 1948 og til tross for at
jødene tok tilbake den gamle bydel av Jerusalem i 1967, er ikke
"hedningenes tider" slutt ennå. Enda en gang vil hedningene innta
byen og landet. Det vil skje under Antikrist. "Men for meg har det
lite å si å dømmes av dere eller av en MENNESKELIG DAG (dom
stol), ja, jeg dønuner meg ikke engang selv." (l.Kor.4,3.)
"og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag,

og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes
tider er til ende." (Luk.21,24.)
"men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke,

for den er gitt til hendingene, og de skal trede ned den hellige stad
(Jerusalem) i 42 måneder." (Åp. 11,2.)

2.) FRELSENS DAG. Det er tiden for den frie nådens tidspe
riode. "Han sier jo. På den tid som det behaget meg, bønnhørte jeg
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deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er en velbeha-
gelig tid. Se, nå er frelsens dag." (2.Kor.6,2.)

Denne dagen blir også kalt for "BESØKELSENS DAG". "Så
dere lar deres ferd blant hedningene være god, foråt de mens de
baktaler dere som ugjerningsmenn, kan se deres gode gjerninger
og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag." (l.Pet.2,12.)

Hele den kristne menighets tid er en del av det "NÅDENS ÅR",
som Jesus begynte med å opprette ved sitt første komme. Det
strekker seg til Jesu gjenkomst for jødene, "til å utrope et nådens
år fra Herren og en hevnens dag (Herrens dag) fra vår Gud, til å
trøste alle sørgende." (Es.62,2.)

"for loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus
Kristus." (Joh.1,17.)

3.) JESU KRISTI DAG. Det er dagen for Jesu komme for den
kristne menighet, "han som også skal styrke dere inntil enden, så
dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag." (1.Kor. 1,8.)

Denne dagen blir også kalt for "FORLØSNINGENS DAG", "og
gjør ikke Den hellige Ånd sorg, som dere har fått til innsegl til
forløsningens dag." (Ef.4,30.)

Denne dagen blir også kalt for KRISTI DAG. "idet dere holder
fram livets ord, til ros for meg på KRISTI DAG." (Fil.2,16.)

Disse to uttrykkene må ikke bli sammenblandet med uttrykket
"Herrens dag". Det er et gammel-testamentlig uttrykk som i denne
sammenhengen betyr Messias sitt komme til dom over jødene og
deres fiender.

Mens de første uttrykkene angår den kristne menighets frelse,
angår det andre uttrykket Guds dom over jøder og hedninger.

Den første begivenheten skal skje før trengselstiden på 7 år, mens
den andre begivenheten skal skje i forbindelse med Jesu gjenkomst.

4.) HERRENS DAG betyr flere ting, og det er:
a) Den dagen da Herren straffet menneskene i gammel tid på

grunn av synd og frafall fra ham. "For nær er dagen, ja,
nær er Herrens dag, en dag med skyer, en dommens tid for
folkene skal den være." (Esek.30,3.)

b) Den dagen da Jesus kommer tilbake til dom. "Og jeg vil la
under skje på himmelen i det høye, og tegn på jorden i det
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lave: blod og ild og røykskyer, solen skal bli til mørke og
månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige." (Ap.gj.2,19-20.)

"Dere vet jo selv meget godt at Herrens dag kommer som en
tyv om natten." (l.Tess.5,2.)

Denne dagen blir også kalt for "HEVNENS DAG". "For hevnens
dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløsnings-år (1000 års-riket) var
kommet." (Es.64,4.)

c) Hele tidsperioden for dommen. Den er på 7 år. "Jeg var i
Ånden på Herrens dag (for å fortelle om Herrens dag), og
jeg hørte bak meg en høy røst som av en basun som sa."
(Åp.1,10.)

d) Tidsperioden for Jesu styre i 1000 års-riket. Herrens dag
utgjør en dag i Guds tidsskjema på 7 dager a 1000 år.

e) Dommen over himmel og jord etter 1000 års-rikets periode.
Denne dagen blir også kalt for GUDS DAG KOMME. "Men
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 jorden
og tingene på den skal oppbrennes. Da nå sdt dette oppløses,
hvor må dere da strebe etter hellig ferd og gudsfrykt, idet
dere venter og lengter etter GUDS DAGS KOMME,
hvorved himlene skal oppløses i ild og himmellegemene
smelte i brann." (2.Pet.3,10-12.)

5) DE SISTE DAGER. Dette tidsuttrykket baserer seg på det
forholdet at Gud deler opp frelseshistorien i 7 dager hver på 1000
år. De første to dagene strekker seg fra skapelsen og til Abraham.
De to neste dagene strekker seg fra Abraham og til Jesu første
komme. De to neste dagene strekker seg fra Jesu første komme og
til Jesu gjenkomst. Den siste dagen er 1000 års-riket.

a) Begynnelsen av de siste dager kommer til uttrykk i følgende
utsagn: "Etter at Gud hadde talt mange ganger og på mange
måter (stykke for stykke) ved profetene, har han i disse
SISTE DAGER talt til oss ved Sønnen." (Hebr. 1,1.)

b) Avslutningen av de siste dager kommer til uttrykk i følgende
utsagn: "Men dette skal du vite at i DE SISTE DAGER
skal det komme vanskelige tider." (2.Tim.3,1.)
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"Deres rikdom er råtnet, og deres klær er blitt møll, deres gull
og sølv er rustet bort, og rusten på det skal være til vitnesbyrd mot
dere (rikfolket i Israel) og ete deres kjøtt som ild. Dere har samlet
dere skatter i de SISTE DAGER." (Jak.5,2-3.)

"idet dere først og fremst vet dette at det i de siste dager skal
komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster."
(2.Pet.3,3.)

c) 1000 års-rikets periode kommer til uttrykk i følgende utsagn:
"Og det skal skje i DE SISTE DAGER, da skal fjellet
(Moria-berget) der Herrens hus (templet) står, være
grunnfestet på toppen av fellene (verdensrikene) og høyt
hevet over alle høyder (makter), og alle hedningefolk skal
strømme dit." (Es.2,2.)

6.) I DE DAGER. Dette uttrykket betyr den store trengsel, "for
i de dager skal det være så stor en trengsel som ikke har vært inntil
nå fra skapningens begynnelse, fra den tid da Gud skapte verden,
og som heller ikke skal bli." (Mark.13,19.)

7.) MENNESKESØNNENS DAGER. Dette uttrykket betyr
tiden før Jesu gjenkomst. "Men han sa til sine disipler: De dager
skal komme da dere skal attrå å få se en av MENNESKESØNNENS
DAGER, men dere skal ikkke få se den." (Luk. 17,22.)
"Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det og gå i

MENNESKESØNNENS DAGER." (Luk. 17,26.)

8.) MENNESKESØNNENS DAG. Det er den dagen da Jesus
kommer til dom. "iFor likesom lynet, når det lyner, skinner fra
himmelbryn og til himmelbryn, således skal MENNESKESØNNEN
VÆRE PA SIN DAG." (Luk. 17,24.)

9.) GJENGJELDELSENS DAGER. Det er den store trengsel,
"for dette er gjengjeldelsens dager, for at alt det som skrevet er,
skal bli oppfylt." (Luk.21,22.)

10.) ETTER TO DAGER og DEN TREDJE DAG. Det første
uttrykket står for de 2000 årene fra Jesus første komme og til hans
gjenkomst. Det andre uttrykket står for 1000 års-riket. "Han vil
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gjøre oss levende ETTER TO DAGER, PÅ DEN TREDJE DAG
vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn." (Hos.6,2.)
"Og han sa til dem: Gå og si til den rev (Herodes Antipas): se,

jeg driver ut onde ånder og fullfører helbredelser I DAG og I MOR
GEN, og på DEN TREDJE DAG er jeg ved målet." (Luk. 13,32.)
"Da nå samaritanene kom til ham, bad de ham bli hos dem, og

han ble der 2 DAGER (som symboliserer 2000 år.)" (Joh.4,40.)

11.) DEN SISTE DAGEN. Dette uttrykket betyr dagen for den
gammel-testamentlige oppstandelsen. "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.)

12.) VREDENS DAG. Dette uttrykket betyr både begynnelsen
på trengselstiden på 7 år, selve avslutningen av den store trengsel,
og Guds dom over fortapte mennesker etter at 1000 års-riket er
avsluttet. "For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan holde
stand?" (Åp.6,17.)

"og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de
døde, Jesus, han som frir oss fra den KOMMENDE VREDE."
(l.Tess.1,10.)

"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 gjerninger." (Rom.
2,5-6.)

13.) DOMMEN PÅ DEN STORE DAG. Dette uttrykket betyr
den dagen da de falne engler skal dømmes, etter at 1000 års-riket
er avsluttet, "og om engler som ikke tok vare på sin høye stilling,
men forlot sin egen bolig (svære), dem holder han i varetekt i evige
(usette) lenker i mørket til dommen på den store dag." (Jud.6.)

14.) GUDS DAG. Dette uttrykket betyr Den treenige Guds styre
etter 1000 års-rikets periode. "Han skal være stor og kalles den
Høyestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone
(Jesu styre i 1000 års-riket), og han skal være konge over Jakobs
hus (Israel) i TIDSALDRENES TIDSALDERE, og det skal ikke
være ende på hans kongedønune." (Luk. 1,32-33.)
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"deretter kommer enden, da han overgir riket til Gud og Faderen
(1000 års-rikets periode er avsluttet), etter at han har tilintetgjort
all makt og all myndighet og alt velde." (1.Kor. 15,24.)
"men om Sønnen: Din trone. Gud, står i TIDSLADRENES

TIDSALDERE, og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav."
(Hebr. 1,8.)

(Se mer om forskjellige tidsuttrykk i boka: Jesu Gjenkomst. Bind
1. Kapittel: De forskjellige benevnelser som angår endetiden.)

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

Spørsmål og oppgaver.

Hva er det hebraiske og det greske ordet for "dag"?
Hvilken tidslengde kan ordet "dag" ha?
Hva er "Menneskets dag"?
Hva er "Frelsens dag"?
Hva er "Jesu Kristi dag"?
Hva er "Herrens dag"?
Hva betyr uttrykket "De siste dager"?
Hva betyr uttrykket "I de dager"?
Hva er "Menneskesønnens dager"?
Hva er "Menneskesønnens dag"?
Hva er "Gjengjeldelsens dager"?
Hva betyr betegnelsene "etter 2 dager" og "på den tredje
dagen"?
Hva er "Den siste dagen"?
Hva er "Vredens dag"?
Hva er "Den store dag"?
Hva er "Guds dag"?
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DE FORSKJELUGE TIDSALDRENE.

Selve ordet "tidsalder" koinmer av det hebraiske ordet "olam"

og det greske ordet "aion". Ordet brukes på to forskjellige måter:

1.) I forbindelse med Jesu første komme begynte en ny tidsalder.
Det er RIKETS TIDSALDER. Ordet defineres da i forhold til

frelsen og frelseren. Ordet har et frelsesmessig og åndelig innhold,
"likesom han på et annet sted sier: Du er prest I TIDSALDEREN
(gr.eis ton aiona) etter Melkisedeks vis (på samme måten som
Melkisedek var det.)" (Hebr.5,6.)

"hvor Jesus gikk inn som forløper for oss, i det han ble
yppersteprest I TIDSALDEREN (gr.eis ton aiona) etter Melkisedeks
vis." (Hebr.6,20.)

"Dette hendte dem som forbilder, men dette er skrevet til
formaning for oss, til hvem TIDSALDRENES ENDE (gr.ta tele
ton aionon) er kommet." (1.Kor. 10,11.)

"ellers måtte han jo ha lidt flere ganger fra verden ble grunnlagt,
men nå er han åpenbart en gang VED TIDSALDRENES ENDE
(gr.epi synteleia ton aionon) for å bortta synden ved sitt offer."
(Hebr.9,26.)

Vi har to andre uttrykk som uttrykker det samme, og det er "DE
SISTE TIDER" og "TIDENS FYLDE", "han som forut var kjent,
før verdens grunnvoll ble lagt, men ble åpenbart ved DE SISTE
TIDER (gr.ep eskjaton ton kronon)." (l.Pet.1,20.)
"men da tidens fylde (gr.pleroma tu kronu) kom, utsendte Gud

sin Sønn, født av en kvinne, født under loven." (Gal.4,4.)
Dersom jødefolket hadde tatt imot Jesus som sin frelser og konge

på det tidspunktet, hadde vi ikke fått den kristne menighets tid, men
vi hadde fått den KOMMENDE TIDSALDEREN. Derfor er også
den endelige frelsen beskrevet som det å få del i den kommende
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tidsalderen. "Men da Kristus kom som en yppersteprest for de
KOMMENDE GODER, gikk han gjennom det større og fullkom-
nere telt, 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 helligdommen og fant en TIDSALDERLIG
FORLØSNING." (Hebr.9,11-12.)

"idet de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var
i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og
HERLIGHETENE DERETTER." (l.Pet.1,11.)
"De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitner om

Kristi lidelser, som den som og har del i den KOMMENDE HER
LIGHET, som skal åpenbares." (l.Pet.5,1.)

Når et menneske får del i den kommende tidsalderen, får ved
kommende også automatisk del i DE KOMMENDE TIDS
ALDERE. "Men Gud som er rik på miskunn, har for sin store kjær
lighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med (gr.eis,
som betyr "inn i), enda vi var døde ved våre overtredelser-av nåde
er dere frelst-og oppvakt oss med ham og satt oss med ham inn i
himmelen (inn i de himmelske krefter og ordninger), i Kristus Je
sus, for at han i DE KOMMENDE TIDSALDERE kunne vise sin
overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus." (Ef.2,4-7.)

Det er ikke bare Jesu første komme som blir beskrevet som en
ny tidsalder, men den nye pakt i Jesu blod blir også beskrevet som
en TIDSALDERLIG PAKT. Det betyr at den kom i en bestemt
tidsalder. "Men fredens Gud, som i kraft av en TIDSALDERLIG
PAKT (gr. diatekes aioniu) førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus,
opp fra de døde." (Hebr. 13,20.)

2.) En tidsalder i bibelsk betydning er også den tidsperioden
som ligger mellom to store fysiske forandringer av jordens utseende
og karakter. I de fleste av tidsaldrene vil også deler av luft-og
stjernehimmelen bli forandret i forhold til den forrige tidsalderen.
Som vi har sett ovenfor, har vi to definisjoner av ordet "tidsal

der", og i begge tilfellene er disse villet av Gud. Det er han som
skapt tidsaldrene og delt frelseshistorien inn i forskjellige tidsaldere.
"Ved tro skjønner vi at TIDSALDRENE ER KOMMET I STAND
VED GUDS ORD, så det som sees, ikke ble til av det synlige."
(Hebr. 11,3.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke to ord ligger til grunn for ordet "tidsalder"?
2.) Hvilke to forskjellige definisjoner har vi på en tidsalder?
3.) Hva vil det si å få del i frelsen?
4.) Hvem er det som har skapt tidslaldrene?
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TIDSALDRENE FØR SKAPELSEN AV

ADAM OG EVA.

Bibelen gir oss ikke så stor kunnskap om de første tidsaldrene,
for de hører ikke med til de tidsaldrene som er aktuelle for oss i
dag. De ligger for det meste skjult for oss i sine egne hemmeligheter,
"og å opplyse alle om hvorledes husholdningen er med den
hemmelighet som har vært skjult fra TIDSALDRENE AV i Gud,
som har skapt alt ved Jesus Kristus." (Ef.3,9.)

Tanach sier bl.a. følgende om den første skapelsen av himmel
og jord: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." (LMos.
1,1.)

Dette skjedde en gang for lenge siden. Det er ingen som vet nar
dette skjedde. Vi vet at det første som Gud skapte, var englene. De
ble skapt lenge før mennesker, dyr og fugler.

Vi vet også at det på et tidlig tidspunkt var et opprør blant englene
mot Gud. Det var Satan som stod i spissen for dette opprøret. Han
ville gjøre seg lik med Gud. "Hvor er du ikke falt ned fra himmelen
(Guds himmel), du strålende stjerne (Lucifer), du morgenrødens
sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag. Det
var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt
over Guds stjerner (engler) vil jeg reise min trone, og jeg vil ta
sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord. (Det er et bilde på
himmelen) Jeg vil stige opp over skyenes topper. Jeg vil gjøre meg
lik med den Høyeste." (Es. 14,12-14.)
"Og den femte engel blåste i basun, og jeg så en stjerne (Satan)

som var falt fra himmelen ned på jorden, og nøkkelen til avgrunnens
brønn ble gitt den." (Åp.9,1.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på det forholdet at mens Satan
sa: JEG VIL, så sa Jesus: SKJE DIN VILJE. Alt opprør mot Gud
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begynner med de ordene som Satan sa, og all underkastelse under
Guds vilje begynner med de ordene som Jesus sa. Det skulle ikke
være vanskelig for oss å velge det som er riktig.)

"I Edens have bodde du (Satan), kostbare steiner dekket deg,
karneol, topas og diamant, kiysolitt, onyks og jaspis, karfunkel og
smaragd, og gull. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos
deg. Den dag du ble SKAPT, stod de rede. Du var en SALVET
KJERUB med dekkende vinger, og jeg satte deg på det hellige
gudefjell. Der gikk du omkring blant skinnende steiner. Ustraffelig
var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til det ble funnet
urettferdighet hos deg. Ved din store handel fyltes ditt indre med
urett, og du syndet. Så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra
gudefjellet, og jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du
ikke mere fikk være blant de skinnende steiner. Ditt hjerte opphøyet
seg for din skjønnhets skyld, du ødela din visdom på grunn av din
glans. Jeg kastet deg til jorden. Jeg la deg ned for kongers åsyn, for
atde skulle se på deg med lyst. Ved dine mange misgjerninger, ved
din urettferdige handel vanhelliget du dine helligdommer. Derfor
lar jeg ild gå ut ifra deg, og den skal fortære deg. Jeg gjør deg til
aske på jorden for alle deres øyne som ser deg. Alle som kjente
deg blant folkene, er forferdet over deg. En redsel er du blitt, og
du er blitt borte-for allid." (Esek.28,13-19.)
"Og dens (Satans) stjert drog tredjedelen av himmelens stjerner

(engler) med seg og kastet dem på jorden. Og dragen stod foran
kvinnen som skulle føde, for å sluke hennes barn (Jesus), når hun
hadde født." (Åp. 12,4.)

Allerede fra de første tidsaldrene av ønsket Den treenige Gud å
skape menneskene. Han ønsket noen som han kunne dele sin
herlighet med. Jesus blir beskrevet som verksmester hos Faderen
og som en som var oppfostret hos ham. "da var jeg verksmester
hos ham, og jeg var hans lyst dag etter dag. Jeg lekte alltid for hans
åsyn. Jeg lekte på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i
menneskenes barn (han hadde lyst til å skape menneskene.)"
(Ordsp.8,30-31.)

I Textus Receptus, som er den korrekte grunnteksten, står det
følgende om dette: "Da var jeg hos ham, som en som var oppfostret
hos ham, og jeg var daglig hans lyst. Jeg lovpriste alltid foran ham.
Jeg lovsang i de beboelige steder av hans jord, og min lyst var hos
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menneskenes barn." (Om Textus Receptus se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 3. s.399-438.)
På spørsmålet om hvorfor Gud ønsket å skape menneskene er

det nok for oss å vite at HAN ØNSKET DET. "Og skriv til enge
len for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det
troverdige og sanndrue vitne, OPPHAVET TIL GUDS SKAP
NING." (Åp.3,14.)

"Verdig er du, å Herre, til å få pris og ære og makt, for du har
skapt alle ting, og VED DIN VILJE ER DE og BLE DE SKAPT."
(Åp.4,11.)

Jesus er likestilt med Faderen når det gjelder både posisjon, kunn
skaper og alder. Han er fra evighet av. Når det står i de forskjellige
trosbekjennelsene at Jesus "er født av Gud fra evighet av", så betyr
det at han er likestilt med Gud og har den sanrnie alder som Gud.

Vi vet at der er tre forskjellige syn på Jesu forhold til Gud, og
de er følgende:

a) Det er LIKHET I NATUR mellom Gud og Jesus.
b) Det er FORSKJELLIG NATUR i Gud og i Jesus.
c) Det er SAMME NATUR i Gud og i Jesus.
På kirkemøtet i Nikea i 325 ble det bestemt at det tredje synet

skulle være kirkens offisielle syn. Det er ikke alle som er (var)
enige i dette, men jeg tror at kirkemøtet gjorde et RIKTIG VALG.
Dette svekker ikke ved Guds enhet, men det utfyller vårt bilde av
Gud. At Gud kan være en i tre, forteller oss noe om Guds storhet.

Vi kan ikke forstå treenigheten, men vi kan tro på den. Etter
hebraisk tankegang er det som er vanskelig å forstå, et bevis på at
Gud er der og handler i det, for som himmelen er høyere enn selve
jorden, er Guds tanker høyere enn våre tanker.

Vi har mange Skrift-ord fra Bibelen som peker på Jesu likestilling
med Gud. Jeg skal nevne noen. "For et barn er oss født, en sønn er
oss gitt, og herredønunet er på hans skulder, og han kalles under,
rådgiver, VELDIG GUD (hebr.EL Gibbor), TIDSALDERLIG
FADER, fredsfyrste." (Es.9,6.)
"Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds

Sønn." (Mat.16,16.)
"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos (gr.pros, som

uttrykker "likestilling") Gud, og Ordet VAR GUD." (Joh. 1,1.)
"Og Ordet (Gud) ble kjød, og tok bolig i blant oss, og vi så hans
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herlighet-en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin Fader-
fiill av nåde og sannhet." (Joh. 1,14.)

"Jeg og Faderen vi er ETT." (Joh. 10,30.)
"men gjør jeg dem, da tro gjerningene, om dere ikke tror meg,

foråt dere skal skjønne og forstå at FADEREN ER I MEG og JEG
I HAM." (Joh. 10,38.)

"Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du
kjenner meg ikke, Filip? Den som HAR SETT MEG, HAR SETT
FADEREN. Hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen." (Joh. 14,9.)
"Thomas svarte og sa til ham: Min Herre og MIN GUD."

(Joh.20,28.)
"de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra etter

kjødet. Han som ER GUD over alle ting, velsignet i tidsalderen.
Amen." (Rom.9,5.)

"i hvem denne tidsalderens gud har forblindet de vantroes sinn,
for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er GUDS
BILDE, ikke skal skinne for dem." (2.Kor.4,4.)

"han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov
å være GUD LIK," (Fil.2,6.)

"for det var Guds vilje at HELE HANS FYLDE skulle ta bolig
i ham." (Kol.1,19.)

"For i ham bor HELE GUDDOMMENS FYLDE legemlig."
(Kol.2,9.)

"Han som er AVGLANSEN AV HANS HERLIGET og AVBIL
DET AV HANS VESEN, og bærer alle ting ved sin krafts ord."
(Hebr. 1,3.)

"men om Sønnen: Din trone, GUD, står i tidsaldrenes tidsaldere,
og rettvishtes kongestav er ditt rikes kongestav." (Hebr. 1,8.)

"For det er 3 som vitner i himmelen: Faderen, Ordet (Jesus) og
Den Hellige Ånd. Og disse 3 ER ETT." (l.Joh.5,7.)
"men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn

til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus
Kristus. Denne er DEN SANNE GUD og det tidsalderlige livet."
(l.Joh.5,20.)
"Og natt skal ikke være der, og de trenger ikke lys av lampe og

lys av sol, for Herren (Jesus) Gud (gr.kyrios ho theos) skal lyse
over dem, og de skal regjere i tidsaldrenes tidsaldere." (Åp.22,5.)

Når det står i Bibelen at Gud er større enn Jesus, eller at Jesus er
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underordnet Gud, så går disse utsagnene på Jesu posisjon i hans
fornedrelse og må forståes i den sammenhengen. Vi skal nevne noen
av disse Bibel-versene. "Dere har hørt at jeg sa til dere: Jeg går
bort og kommer til dere igjen. Dersom dere elsker meg, da gleder
dere dere over at jeg går til Faderen, for FADEREN ER STØRRE
ENN JEG." (Joh. 14,28.)
"men dere hører Kiistus til, og KRISTUS HØRER GUD TIL."

(l.Kor.7,23.)
"Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode,

og mannen er kvinnens hode, og GUD ER KRISTI HODE." (l.Kor.
11,3.)

Våre Bibel-oversettelser svekker Jesu likestilling med Gud un
der hans jordeliv. Dette kommer bl.a. til uttrykk i en feilaktig over
settelse av Markus 13,32, hvor det står følgende i de aller fleste
Bibel-oversettelsene: "Men hin dag og time vet ingen, ikke engang
englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen."

Den riktige oversettelsen er som følger: "Men hin dag og time
vet ingen, ikke engang englene i himmelen, heller ikke Sønnen,
hvis ikke Faderen."

Dersom vi legger denne oversettelsen til grunn for vår forståelse
av dette Bibel-verset, så betyr det følgende: Dersom ikke Faderen
vet det, så vet heller ikke Sønnen det. Denne oversettelsen setter
likhetstegn mellom Faderens og Sønnens kunnskaper-også under
Jesu jordeliv.
(Om Den treenige Gud se min bok: Jødenes Konge. Bind 3.

Kapitel: Messias er Herrens herlighet.)

Spørsmål og oppgaven

1.) Hvorfor har vi få kunnskaper om de forrige tidsaldere?
2.) Hva ble skapt først?
3.) Hvordan gi& det med Satan?
4.) Hvorfor ønsket Gud å skape?
5.) Hva står det om Jesus, før menneskene ble skapt.
6.) Hva betyr det at han hadde sin lyst i menneskenes barn?
7.) Hvilke tre forskjellige syn er det på forholdet mellom Gud

og Jesus?
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8.) Hva bestemte kirkemøtet i Nikea?
9.) Hva sier der forskjellige Bibel-vers, som vi har sitert, om

forholdet mellom Gud og Jesus?
10.) Hva måtte Jesus gi avkall på i sin posisjon som menneske?
11.) Hvordan skal vi oversette Markus 13,32?
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DEN ØDELAGTE HIMMEL
OG JORD.

Den første verden ble ødelagt av en eller annen grunn. Dette
kan ha sammenhang med Satans fall å gjøre, og den kampen som
oppstod mellom Gud og Satan på det tidspunktet. Dette har
forårsaket store ødeleggelser både i stjernehimmelen, på jorden og
i naturen.

Vi skal i det følgende sitere en del Bibelvers, som forteller oss
at den opprinnelige verden eller de første tidsaldrene ble ødelagt
eller gil± under i vannflommen. Vi skal også gi noen korte
kommentarer til disse utsagnene. "Og jorden VAR (BLE) ØDE og
TOM, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde
over vannene." (1.Mos. 1,2.)

Når det står i 1.Mos. 1,2 at jorden "var" eller "ble" "øde og tom",
så er dette en antydning om at det hadde foregått en omforming
eller forandring av den første og opprinnelige jorden.

Den opprinnelige jord var ikke skapt til å være øde og tom. "For
så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som
dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som
DCKE SKAPTE DEN TIL Å VÆRE ØDE, men dannet den TIL
BOLIG FOR FOLK: Jeg er Herren, og det er ingen annen."
(Es.45,18.)

Når vi sammenligner innholdet i disse to Bibel-versene, ser vi
at det har funnet sted en forandring av den første jorden. Til tross
for at Gud skapte den opprinnelige verden til å være bolig for både
mennesker og dyr, så var den likevel blitt øde og tom etter denne
katastrofen.

"og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid
fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens
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begynnelse (den opprinnelige skapelsen.) For de som påstår dette,
er blinde for at at det fra gammel tid var himler og en jord (den
opprinnelige jorden), som var blitt til ut av vann og gjennom vann
ved Guds ord, og ved dette (ved vannet) gikk den verden som da
var, under i vannflommen." (2.Pet.3,5-6.)

At det her ikke er snakk om vannflommen på Noahs tid, ser vi
av følgende forhold:

a) Det tidsmessige utgangspunktet for utsagnet er den
opprinnelige skapelsen.

b) Det var både jorden og stjernehimmelen som gikk under i
vannflommen. Det var ikke tilfelle under flommen på Nohas
tid. Da var det bare jorden som gikk under av vannflommen.

c) Det var både jorden og stjernehimmelen som var dekt av
vann og ble skapt ut av vannet. Det var ikke tilfelle på Noahs
tid. Da var det bare jorden som ble oversvømmet av vannet,
og selv om det oppstod store forandringer på jorden, så var
det DEN SAMME JORD som steg fram etter dommen.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor ble den opprinnelige verden ødelagt?
2.) Hva var det som ødela den opprinnelige verden?
3.) Hvorfor angår ikke 2.Pet.3,5-6 vannflommen på Noahs tid?
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TIDSALDEREN FØR VANNFLOMMEN.

Det er tidsalderen fra Adam og Eva og til flommen på Noahs
tid. Den blir også kalt for den restaurerte tidsalderen eller den
antediluvianske tidsalderen.

Den er omtalt i I.Mos. 1,3-31. Dette var ikke den opprinnelig
skapelse av jorden, solen, månen og stjernene, men det var en
restaurering eller en nyopprettelse av disse.

Hvorvidt det har levd dyr, fugler og planter på den første jord,
vet vi ikke. Det får være et åpent spørsmål.

Hva som gjelder de to verbene som er brukt i forbindelsen med
skapelsen, så er de "bara" og "asah". Det første er mer radikalt enn
det andre. Det første betyr "å skape av ingen ting", mens det andre
betyr "å gjøre", "å forme" og "å danne".

"Bara" blir brukt på følgende steder: I.Mos. 1,1,27,27,27 og 2,3.
"Asah" blir brukt på følgende steder: I.Mos. 1,7,16,25,31, 2,2,

og 2,3.)
Ved siden av at "bara" blir brukt om den opprinnelige skapelsen

av jorden, blir det også brukt om skapelsen av de store sjødyrene
og menneskene. Dette kan være en hentydning til at det var en
opprinnelig skapelse av disse, mens det øvrige skaperverket var en
restaurering.

Det er følgende ting som blir restaurert i denne tiden innenfor
7-dagers skjemaet:

1.) På den første dagen ble LYSET til. (I.Mos. 1,3-5.)
Dette var ikke lyset fra solen, for den ble først skapt på den

fjerde dagen. (I.Mos. 1,3.)
Dette er det lyset som utgår fra Den treenige Gud. Vi vet at Gud

bor i et lys som ikke vi har adgang til på nåværende tidspunkt.
I det nye Jerusalem skal det ikke behøves lys fra sol og måne,
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men Herren skal lyse selv. "han som alene har udødelighet, som
bor i et lys som ingen kan komme til. Han som intet menneske har
sett eller kan se. Ham tilhører æren og tidsalderlig makt. Amen."
(l.Tim.6,16.)
"Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg, for

Guds herlighet opplyser den, og Lammet er dens lys." (Åp.21,23.)

2.) På den andre dagen ble himmelhvelvingen skapt. Det er det
samme som lufthimmelen eller atmosfæren. (I.Mos. 1,6-8.)

3.) På den tredje dagen ble havet, jorden, gresset, urtene og trærne
skapt. (I.Mos. 1,9-13.)

Gud samlet vannet for seg selv, og ut av vannet steg den nye
jorden fram. Den bar fram gress, urter og trær. Det er mulig at den
hadde frøene i seg fra den forrige tidsalderen.

4.) På den fjerde dagen ble solen, månen og stjernene skapt.
(1 .Mos. 1,14-18.) De har to funksjoner:

a) De skal skille dagen fra natten.
b) De skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. Dette

betyr at de skal fortelle oss om frelseshistorien. Den er
nedskrevet i stjernebildene og i solens og månens posisjon
til disse. (Se det som er skrevet foran om stjernene.)

5.) På den femte dagen ble de store sjødyr, fiskene og fuglene
skapt. De ble skapt alle etter sitt slag. (I.Mos. 1,15-23.)

6.) På den sjette dagen ble alle levende vesener på jorden og
mennesket skapt. Det ble skapt til mann og kvinne i Guds bilde og
etter Guds lignelse. (I.Mos. 1,24-31.)

Dette betyr at vi er skapt etter et bilde som ligner på Guds bilde.
Dette gjelder både et fysisk bilde og et moralsk bilde.

I I.Mosebok, kapittel 1, blir ordet Elohim brukt om Gud som
skaperen. Dette ordet er brukt ca. 2500 ganger i Tanach. Det er et
flertallesord som både kan stå sammen med verb og pronomener i
entall og flertall. Dette viser oss at Gud er treenig. "Og Gud (hebr.
"Elohim" sa: La OSS gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår
lignelse..." (I.Mos. 1,26.)
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11. Mosebok, kapittel 2, blir ordet Yhvh brukt for første gang.
Den blir i det hele tatt brukt ca. 6855 ganger i Tanach. Jhvh blir
brukt i forbindelse med forsoningen og med Guds pakter, men
til tross for det så brukes også ordet i forbindelsen med det
korte resymeet av skapelsen som vi finner i 2.Mosebok. "Dette
er himmelens og jordens generasjoner, da de ble skapt, den tid da
Gud Herren (hebr. Elohim Yhvh) gjorde himmel og jord." (2.Mos.
2,4.)

Til tross for at Yhvh er et entallsord, så blir også flertalls-
pronomenet "oss" brukt i forbindelse med dette ordet. "La OSS
stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår
den andres tungemål!" (I.Mos. 11,7.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 4. Kapitel: Guds navn i Tanach.)

Hva som gjelder lengden på det hebraiske ordet "yom", som
betyr "dag", så kan dette dreie seg om en dag på 24 timer, eller det
kan være en tidsperiode som er lengre enn en vanlig dag.
De gamle rabbinerne hadde begge oppfatningene.
I Sanhedrin. 22 c. kap.4 står det: " På denne måten (ved visdom)

har han satt den opp (verden) på 7 pillarer (stolper) (Ords.3,19 og
9,1). Disse 7 pillarene refererer til de 7 dagene som Gud skapte
verden på."

Jødene delte opp dagen i to deler. Første del av dagen var en
mørk periode på 12 timer. Deretter kom en lys periode på 12 timer.
Dagen begynte med kvelden og natten, for da Gud skapte lyset, ble
det først kveld. Deretter ble det morgen. "Og Gud kalte lyset dag,
og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første
dag." (I.Mos. 1,5.)

Alt er skapt VED Gud, AV Gud og TIL Guds ære. "For det
passer seg for ham (Gud) for hvis skyld alle ting er til og ved hvem
alle ting er til, da han førte mange bam til herlighet, gjennom lidelser
å fullende deres frelses høvding." (Hebr. 2,10.)

Alt er skapt fordi Gud VILLE at det skulle bli skapt. "Verdig er
du, vår Herre og vår Gud, til å få prisen og æren og makten, fordi
du har skapt alle ting, og fordi du ville, var de til og ble de skapt."
(Åp.4,11.)

Denne tidsalderen ble ødelagt i forbindelse med syndfloden.
(l.Mos.7,1-24.) Den ble ødelagt på grunn av synden i verden. Når
synden er fullmoden, forårsaker den død.
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I denne tiden var det også et syndefall i engleverdenen. En del
av de onde englene "forlot sin egen bolig" og fikk barn med men
neskenes døtre. Deres avkom ble kalt for "kjempene på jorden",
"de veldige fra fordums tid" og "de navnkundige". "I de dager (på
Noahs tid) var kjempene på jorden og likeså siden (etter syndfloden),
da Guds sønner (englene) gikk inn til menneskenes døtre, og de
fødte dem barn. Det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige."
(l.Mos.6,4.)

Disse ble på hebraisk kalt for "Nephilim".
En av hovedgrunnene til at Gud måtte dømme verden ved

syndfloden, var at store deler av menneskeslekten var infiltrert av
den sataniske slekten som var i ferd med å vokse fram. Det var
bare Noahs slekt som var rettferdig for Gud. "Dette er historien
om Noah og hans ætt: Noah var en rettferdig og ulastelig mann
blant sine samtidige. Noah vandret med Gud." (l.Mos.6,9.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at det etter syndfloden var et
nytt fall i engelverdenen. Selv om "kjempene" ble utryddet under
flommen, så ble de dannet på nytt. Disse bodde blant annet i Kanaan,
hvor de blandet seg med de menneskene som bodde der.
Da jødene skulle innta landet etter at de hadde vært 400 år i

Egypt, ble de mismodige da de fikk høre om disse kjempene som
allerede bodde i Kanaan. På grunn av vantro måtte de vandre i
ørkenen i 40 år.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva var den antediluvianske tidsalderen?
2.) Hvilke andre navn har vi på denne tidsalderen?
3.) Hvordan ble den skapt?
4.) Hvilke to verber blir brukt i skapelsesberetningen?
5.) Hva betyr "bara"?
6.) Hva betyr "asah"?
7.) Når blir disse ordene brukt?
8.) I hvilke 3 tilfeller er "bara" brykt?
9.) Hva kan dette bety?
10.) Hva ble skapt på de forskjellige dagene?
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11.) Hvilke to forskjellige oppgaver har solen, månen og stjer
nene?

12.) Hva vil det si at mennesket ble skapt etter Guds bilde, i
Guds lignelse?

13.) Hva er det som kjennetegner ordet "Elohim"?
14.) Hva er det som kjennetegner ordet "Yhvh"?
15.) Hvilken tidslengde har en dag?
16.) Hva mente de gamle rabbinerne om dette?
17.) Hvordan deler jødene inn dagen?
18.) Hvorfor ønsket Den treenige Gud å skape?
19.) Hvorfor ble denne tidsalderen ødelagt?
20.) Hvilket fall skjedde i engleverdenen på Noahs tid?
21.) Hva ble etterkommerne etter den seksuelle forbindelsen

mellom Guds sønner og menneskenes døtre kalt?
22.) Hva kalles disse på hebraisk?
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TIDSALDEREN FRA NOAH OG TIL

1000 ÅRS-RIKET.

Denne tidsalderen begynte etter vannflonunen og skal vare inntil
Jesu gjenkomst og opprettelsen av riket for Israel. Det er denne
tidsalderen vi lever i i dag. På samme måten som den restaurerte
tidsalderen er også denne tidsalderen blitt til ut av og gjennom vann,
men denne forandringen av jorden var ikke så gjennomgripende
som den første. Det var den samme jorden som steg fram etter
flommen, "og ikke sparte den GAMLE VERDEN, men frelste
rettferdighetens forkynner Noah, selv åttende, dengang han førte
vannflommen over en verden av ugudelige." (2.Pet.2,2.)

Stjernehimmelen ble i det hele tatt ikke berørt av denne dommen.
Denne tidsalderen blir beskrevet som en OND TIDSALDER,

hvor denne tidsalderens gud, som er Satan, har herredømmet over
store deler av menneskene og verden. Ved Jesu gjenkomst skal dette
få en foreløpig ende, for Satan skal da bindes i 1000 år. "Dog,
visdom taler vi blant de fullkomne (de troende), men en visdom
som ikke tilhører DENNE TIDSALDEREN eller DENNE
TIDSALDERENS HERRER, de som forgår." (l.Kor.2,6.)

"Er da enn vårt evangelium (evangeliet om den frie nåden), så
er det skjult for dem som går fortapt, i hvem DENNE TIDSALDER
ENS gud ha forblindet de vantroes sinn, for at lyset fra evangeliet
om Kristi herlighet, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for
dem." (2.Kor.4,3-4.)

"han som gav seg selv for våre synder for å fri oss ut av den
nærværende ONDE TIDSALDEREN etter vår Guds og Faders
vilje." (Gal. 1,4.)
"Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres

overtredelser og synder, som dere før vandret i etter DENNE
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VERDENS TIDSALDER, etter høvdingen over luftens makter, den
ånd som nå er virksom i vantroens barn." (Ef.2,1-2.)

"for vi har ikke kamp mot blod og kjød (mot mennesker), men
mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer I DENNE
TIDSALDEREN, mot onskapens ånde-hær i himmelrommet."
(Ef.6,12.)

"som han har satt tii arving over alle ting, ved hvem han og har
gjort TIDSALDRENE." (Hebr. 1,2.)

(I parantes understreker vi igjen på hvor viktig det er at vi over
setter det greske ordet "aion" med "tidsalder" og ikke med "ver
den", som de fleste Bibel-oversetteme gjør. Dersom ikke dette or
det blir riktig oversatt, så skaper dette forvirring og frustrasjon hos
den som leser Bibelen. Jeg er ofte forundret over hvor liten logikk
og konsekvens det er hos Bibel-oversetteme. De oversetter ut fra
tradisjon og overleverte tolkninger og ikke ut fra Guds ord.) (Se
kapitlet: Den riktige oversettelsen av ordene "olam" og "aion".)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den nåværende tidsalderen?
2.) Hvordan er denne tidsalderen beskrevet?
3.) Hvem er det som styrer store deler av menneskene og verden

i denne tidsalderen?
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1000 ÅRS-RIKETS TIDSALDER.

Denne tidsalderen hører med til DEN KOMMENDE VERDEN
(hebr. olam ha ba), for oppstandelsen fra de døde av alle troende
vil finne sted før 1000 års-riket. "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 TIDSALDEREN og i OPPSTANDELSEN
FRA DE DØDE, de hverken tar til ekte eller gis til ekte." (Luk.20,
34-35.)

Etter hebraisk og kristen tankegang vil frelsen gå ut på hvorvidt
man arver riket for Israel eller ikke. Den som arver det, får del i
frelsen. Den som ikke arver det, går fortapt for dette riket, "uten at
han skal få det igjen, nå her i tiden hus og brødre og søstre og
mødre og barn og åkrer under forførgelser, og i den kommende
tidsalderen TIDSALDERLIG LIV." (Mark. 10,30.)

Det er denne tidsalderen som er MEST OMTALT i Skriften,
men på grunn av at katolsk og luthersk teologi ikke har forstått
dette, så har de fleste av teologene enten fortolket den bort eller
oversatt de forskjellige ordene for 1000 års-riket galt. Det var denne
tidsalderen Jesus og de første apostlene omtalte, og som Jesus ønsket
å opprette ved sitt første konrnie.

Det er denne tidsalderen profetene i Tanach så fram til og
profeterte om. Dette gjelder både tidsalderen som sådan og de
åndelige kvaliteter som hørte med til den. "Om denne frelse var
det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den NÅDE
som dere skulle få." (1.Pet. 1,10.)
De så det videre slik at når Messias kom, så ville han opprette

riket for Israel for dem med det sanime. De så ikke for seg den
mulighet at jødene ville forkaste sin Messias, og at vi ville få et
tidsrom på 2000 år (menighetens tid), der jødene som folk og nasjon
var satt til side i frelses-sammenhengen.
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Den kristne menighets tid var EN HEMMELIGHET for profe
tene i Tanach, og denne perioden er overhodet IKKE BESKRE
VET i G.T

Riket for Israel har følgende benevnelser i N.T.:

1.) "HIMLENES RIKE". "Fra den tid begynte Jesus å forkynne
og si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær." (Mat.
4,17.)

Det er bare Matteus som bruker benevnelsen "himlenes rike".
Han kalte også dette riket for "DITT RIKE. "komme ditt rike.

Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden." (Mat.6,10.)
"Han sa til henne: 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.)

2.) "GUDS RIKE". Markus, Lukas og Johannes brukte denne
benevnelsen om Guds rike "Og Jesus så seg om og sa til sine
disipler: Hvor vanskelig det vil være for en rik å komme inn i Guds
rike." (Mark. 10,23.)

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

"Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten
at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike." (Joh.3,3.)
"og han (Paulus) forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus

med all frimodighet, uten hindring." (Ap.gj.28,31.)

3.) "MITT RIKE". "Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne
verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridt
foråt jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men nå er mitt rike ikke
av denne verden." (Joh. 18,36.)

4.) "SIN FADERS RIKE". "Da skal de rettferdige skinne som
solen i sin Faders rike. Den som har ører, han høre!." (Mat. 13,43.)

5.) "VÅR FAR DAVIDS RIKE". "Og de som gikk foran og de
som fulgte etter, ropte: Hosianna" velsignet være han som konuner
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i Herrens navn! Velsignet være vår far Davids rike som kommer."
(Mark.11,9-10.)

6.) "DAVIDS TRONE". "Han skal være stor og kalles den
Høyestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far DAVIDS
TRONE." (Luk.1,32.)

7.) "ET VELBEHAGEUG ÅR FRA HERREN." "for å for-
kynne et velbehagelig år (et jubelår) fra Herren." (Luk.4,19.)

8.) "MIN FADERS HUS". "I min Faders hus er det mange
boliger, var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort
for å berede dere sted. " (Joh. 14,2.) (Se min bok: Jesu GjeScomst.
Bind 4. Kapittel: En besl^velse av Johannes 14,1-6.)

9.) "RIKET FOR ISRAEL". "Da de nå var kommet sammen,
spurte de ham: Herre, gjenreiser du på den tid (ved Den Hellige Ånds
komme) riket for Israel." (Ap.gj.1,6.)

10.) "HUSVALELSENS TIDER". "Så fatt da et annet sinn (an
ger) og vend om, foråt deres synder må bli utslettet, så HUS
VALELSENS TIDER kan komme fra Herrens åsyn, og han kan
sende den for dere utkårede (forutforkynte) Messias, Jesus, som
himmelen skal huse inntil de tider da ALT DET BLIR GJENOPP
RETTET som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra
tidsalderen av." (Ap.gj.3,19,21.)

11.) "RIKET", "deretter kommer enden, når han overgir riket
til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all
myndighet og velde. For han skal være konge inntil han får lagt
alle sine fiender under sine føtter." (l.Kor.l,15,24-25.)

"Jeg, Johannes, som både er deres bror og som har del med dere
i trengselen og riket og tålmodigheten i Jesus." (Åp. 1,9.)

12.) "SABBATSKVILE". "Altså står det en sabbatskvile tilbake
for Guds folk." (Hebr.4,9.)

13.) "1000 ÅRS-RIKET". "Salig og hellig er den som har del i
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den første oppstandelse, over dem har den annen død ikke makt,
men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i
1000 år." (Åp. 19,6.)

E.W.Bullinger beskrev "himlenes rike" på følgende måte:
a) Det har Messias som sin konge.
b) Det er fra himmelen, og under himmelen på jorden.
c) Det er begrenset i sin funksjon.
d) Det er politisk i sitt område.
e) Det er jødisk og eksklusivt i sin karakter.
f) Det er nasjonalt i sitt aspekt.
g) Det er det spesielle enme for G.T.s profeti.
h) Det er husholdningsmessig i sin varighet. (Se Companion

Bible.s.155 i Appendiks.)
I evangeliene og i Apostlenes Gjerninger er begrepene "himle

nes rike" og "Guds rike" synonyme begreper. Ordet "himmel" er
en omskrivning av ordet Guds navn. I og med at jødene ikke var
helt sikre på hvordan de skulle uttale Guds navn (hebr Jhvh), så
brukte de ofte omskrivninger på det.

Det greske ordet som ligger til grunn for "rike" eller "konge
dømme", er "basileia". Det har sammenheng med ordet for "konge",
som er "basilius".

De to uttrykkene "basileia ton ouranon" og "basileia tu theu" er
ikke brukt i Bibelen før etter at Jesus var kommet. Når kongen var
kommet, var dermed kongedønunet etablert. Jesus er ikke konge
for menigheten. Han er HODE FOR MENIGHETEN, men han er
KONGE FOR ISRAEL. "Og han er hode for legemet, som er me
nigheten, han som er opphavet, den førstefødte fra de døde, foråt
han i alle deler skulle være den ypperste." (Kol. 1,18.)

"Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig og
ridende på et asen, på trældyrets fole." (Mat.21,5.)

"Natanael svarte ham: Rabbi! Du er Guds Sønn. Du er Israels
konge." (Joh. 1,50.)

Dette kongedømmet hadde Israel og jødene som sitt geografiske
utgangspunkt. 11000 års-riket skal det strekke seg over hele verden.

Når vi snakker om begrepene "himlenes rike" eller "Guds rike"
i betydningen "riket for Israel", må vi dessuten være oppmerksom
på det forholdet at begrepene kan ha ulik betydning og innhold i
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tekstene i N.T. Vi må derfor tolke hvert enkelt utsagn og plassere
det i sin rette sammenheng.

Vi har følgende betydninger av begrepet "Guds rike" i N.T.:

1.) GUDS RIKE VAR NÆR på Jesu tid. "Fra den tid begynte
Jesus å forkynne å si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet
nær." (Mat.4,17.)

2.) EN DEL AV DET ÅNDELIGE INNHOLDET VED DET
ESKATOLOGISKE GUDS-RIKET ble etablert ved Jesu første
komme. De viktigste åndelige prinsippene var FORSONINGEN
og DEN HELLIGE ÅNDS KOMME. "Salige er de fattige i ånden
(de ydmyke), for Guds rike er deres." (Mat.5,3.)
"Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få

alt dette i tilgift." (Mat.6,33.)
"Men fra døperen Johannes dager inntil nå trenger de seg med

makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn, river det til
seg." (Mat.11,12.)
"Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo

Guds rike kommet til dere." (Mat. 12,28.)

3.) Da jødene som folk og nasjon ikke ville ta imot Jesu tilbud
om riket, fikk vi den kristne menighets tid, som også er en del av
riket. Den hører med til rikets HEMMELIGE SIDE, og den er heller
ikke beskrevet i Tanach. Det var først Paulus som fikk de ny
testamentlige hemmeligheter. "Meg, den aller ringeste av alle
hellige, ble denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om
Kristis uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvorledes
husholdningen er med DEN HEMMELIGHET som har vært skjult
FRA TIDSALDRENE AV i Gud, som har skapt alt." (Ef.3,8-9.)

4.) Guds rike skal opprettes VED JESU GJENKOMST. "Og
dette EVANGELIET OM RIKET skal forkynnes over hele jorderike
som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme."
(Mat.24,14.)

"Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står skal ikke
smake døden før de eventuelt ser Menneskesønnen komme i sitt
rike." (Mat. 16,28.) (Se kapitlet: Det historiske og eskatologiske
Guds-riket kunne ha blitt opprettet ved Jesu første komme.)
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"Da skal kongen si til dem på sin høyre side: Kom hit, dere min
Faders velsignede! Arv det rike 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 kastet
utenfor." (Luk. 13,28.)
"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.)

1000 års-rikets periode er både en TIDSALDER og en TIDS-
HUSHOLDNING. I forbindelse med Jesu gjenkomst vil mye av
jorden og luft-og stjernehimmelen bli forandret. Jorden skal bli
meget fruktbar igjen. Menneskets levealder skal forøkes til 1000
år, og lyset skal bli 7 ganger sterkere (fullkomment lys) enn det er
i dag. Sykdom og nød skal reduseres til et minimum, for Satan er
fengslet i 1000 år.

I og med at denne tidsalderen blir underkjent av de fleste
teologene og Bibel-tolkeme i den katolske og lutherske tradisjonen,
skal vi gjenta en god del av det som profetene i Tanach har talt om
dette. Denne tidsalderen vil bl.a. ha følgende kjennetegn:

1.) Jesus skal komme tilbake til Sion. "Hør" Dine vektere opp
løfter sin røst. De jubler alle sammen, for like foran sine øyne ser
de at Herren vender tilbake til Sion. Bryt ut og juble alle sammen,
dere Jerusalems ruiner! For Herren trøster sitt folk. Han gjenløser
Jerusalem." (Es.52,8-9.)
"Så sier Herren: Jeg vender 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.)

2.) Jerusalem skal være sentrum i verden og rikets hovedstad i
1000 års-riket. "Stor er Herren og høylovet i Guds stad, på hans
hellige berg. Fagert hever det seg, en glede for all jorden er Sions
berg, det ytterste Norden, den store konges stad. Gud (Yeshua) er i
dens borger. Han er blitt kjent som et fast væm." (Salm.48,1-3.)

"Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud fram." (Salm.50,2.)
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"Gjør vel imot Sien etter din nåde, bygg Jerusalems murer."
(Salm.51,20.)

"Gud er kjent i Israel. Hans navn er stort i Israel. Og han har
reist sin hytte i Salem og sin bolig på Sion." (Salm.76,2-3.)
"Den stad han har grunnfestet på det hellige berg. Sions porter

elsker Herren framfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om
deg, du Guds stad. Sela." (Salm.87,1-3.)

"Herren er stor i Sion, og opphøyet er han over alle folkene."
(Salm.99,2.)

"For Herren har utkåret Sion, har attrådd det til sin bolig. Dette
er mitt hvilested i tidsalderen. Her vil jeg bo, fordi jeg har attrådd
det." (Salm.132,13-14.)

"Lovet være Herren fra Sion. Han som bor i Jerusalem.
Halleluja." (Salm. 135,21.)

3.) Jesus skal styre både Israel og hele verden ut ifra Jerusalem.
Det skal bli et rettferdig styre.
"Og han (Yeshua) skal herske fra hav til hav og fra elven (Eufrat)

inntil jordens ender. For hans åsyn skal de som bor i ørkenen, bøye
kne, og hans fiender skal slikke støv. (Salm.72,8.)

"For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle guder."
(Salm.95,3.)

"Herren er blitt konge. Jorden fryde seg! Mange øyer (konti
nenter) glede seg!" (Salm.97,1.)

"Ditt veides kongestav skal Herren utstrekke fra Sion! Hersk
midt i blant dine fiender." (Salm. 110,2.)

"Rettferdighet skal være beltet om hans lender, og trofasthet
beltet om hans hofter." (Es. 11,5.)

"Se, med rettferdighet skal kongen styre, og fyrstene skal styre
etter rett." (Es.32,1.)
"Gud skal fylle Jerusalem med rett og rettferdighet. "Opphøyet

er Herren, for han bor i det høye. Han fyller Sion med rett og
rettferdighet." (Es.33,5.)

I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt, og dette er
det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet."
(Jer.23,6.)
"Og jeg vil uttrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem,

og alle krigsbuer skal utryddes og han skal tale fred til hedningene,
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og hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven (Eufrat) til
jordens ender." (Sak.9,10.)
"Og det ble gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk

og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et tidsalderlig
herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke
ødelegges." (Dan.7,14.)

4.) Det davidiske kongedømmet skal opprettes igjen med Jesus
som konge på Davids trone. "Deretter (etter menighetens uttagelse)
vil jeg vende tilbake og opprette Davids falne tabemakel (gr.skene)
og ruinene av det vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise
det." (Ap.gj.15,16.)

5.) Alle verdens folk skal underkaste seg Jesu styre og tilbe
ham. "All jorden skal tilbe deg og lovsynge deg. De skal lovsynge
ditt navn. Sela." (Salm.66,4.)

"Folkene skal prise deg. Gud! Folkene skal prise deg, alle til-
sammen. Folkeslagene skal fryde seg og juble, for du dømmer fol
kene med rett, og folkeslagene på jorden leder du." (Salm.67,4-5.)

"Veldige menn skal komme fra Egypten. Etiopia skal i hast
utrekke sine hender til Gud." (Salm.68,32.)

"Alle hedningene, som du har skapt, skal konune og tilbe for
ditt åsyn. Herre, og ære ditt navn." (Salm.86,9.)
"På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd

(Messias), som står som et banner (samlingsmerke) for folkeslag,
og hans bolig skal være herlighet." (Es. 11,10.)
"Se på Sion, vår høytidsstevners by I Dine øyne skal se Jerusalem

som en trygg bolig, som et telt som ikke flyttes, hvis peler aldri
rykkes opp, og hvis snorer aldri brister. Men der skal vi ha Herren,
den Veldige." (Es.33,21-21.)

"Se, til et vitne for folkeslag har jeg satt ham (Messias), til en
fyrste og en hersker over folkeslag." (Es.55,4.)

6.) Jerusalem skal bli en gledens by. "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.)

"I stedet for at du var forlatt og hatet, så det ikke var noen som

— 230 —



drog gjennom deg, vil jeg gjøre deg til en tidsalderlig herlighet, en
fryd fra slekt til slekt." (Es.60,15.)

7.) De ødelagte byene i Israel skal bygges opp igjen. "Og de
skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid, gjenreise
det som har ligget øde fra de første slekter. De skal fornye ødelagte
byer, det som har ligget øde fra slekt til slekt." (Es.61,4.)

8.) Ingen som bor i Jerusalem skal være syk. "Og ingen
innbygger skal si: Jeg er syk. Det folk som bor der har fått sin
misgjerning forlatt." (Es.33,24.)
"Da skal de blinde øyne åpnes, og de døve ører opplates, da

skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge ju
ble. For kilder bryter fram i ørkenen, og bekker i ødemarken." (Es.
35,5-6.)

9.) Jesus skal styre folkene med jemstav. "Begjær av meg, så
vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal
knuse dem med jemstav, som en pottemakers kar skal du sønderslå
dem." (Salm.2,8-9.)

"og hun (Israel) fødte et guttebarn (en mannlig sønn), som skal
styre alle hedningene med jemstav, og hennes ham (Jesu himmelfart)
ble bortrykket til Gud og til hans trone." (Åp. 12,5.)

10.) Jesus skal slå jorden og drepe den ugudelige med sitt ord.
"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 og drepe de ugudelige med sine lebers ånde."
(Es. 11,4.)

11.) Jødene skal styre verden sammen med Jesus og de skal
straffe folkene. "Og de skal slå ned på filitrenes skulder mot vest,
sammen skal de plyndre Østens bam, på Edom og Moab skal de
legge hånd, og Amons bam skal lyde dem." (Es. 11,14.)
"Og Jakobs rest skal være blant hedningefolkene, midt i blant

mange folk, som en løve blant skogens dyr, som en ungløve blant
fårehj order, som trår ned og sønderriver hvor den farer fram, og
det er ingen som redder." (Mika 5,7.)
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12.) Israel skal få utvidet sine landområder til å gjelde hele
området fra Egyptens elv, som er Nilen, og til Eufrat. "Dine øyne
skal skue kongen (Messias) i hans herlighet. De skal se et vidstrakt
land." (Es.33,17.)

"Ennå skal du få høre hama fra din barnløshets dager si: Plassen
er for trang for meg. Flytt deg, så jeg kan få bo her!" (Es.49,20.)

"For du skal brede deg ut både til høyre og til venstre, og din
ætt skal ta hendingefolk til eie og bygge opp igjen ødelagte byer."
(Es.54,3.)
"Og jeg vil føre dem tilbake fra Egyptens land og samle dem

fra Assur og føre dem til Gileads land og til Libanon, og der skal
det ikke bli rum nok for dem." (Sak. 10,10.)

13.) Jødene skal bli et stort folk. "Du øker folket. Herre! Du øker
folket og viser din herlighet, du flytter alle landets grenser langt
ut." (Es.26,15.)

"Gid du ville akte på mine bud. Da skulle din fred bli som elven,
og din rettferdighet som havets bølger, da skulle din ætt bli som
sanden, og din livsfrukt som sandkornene. Dens navn skulle ikke
utryddes og ikke utslettes for mitt åsyn." (Es.48,18-19.)

14.) Herren skal værne jødene fra alle farer, for det er hans
forløste folk. "For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved
din høyre hånd, som sier til deg: Frykt ikke! Jeg hjelper deg. Frykt
ikke Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk! Jeg hjelper deg,
sier Herren, og din gjenløser er Israels hellige." (Es.41,13-14.)

"Når du går gjennom vann, så er jeg med deg, og gjennom elver,
så skal de ikke overskylle deg, når du går gjennom ild, skal du ikke
svies, og luen skal ikke brenne deg, for jeg er Herren din Gud,
Israels hellige, din frelser. Jeg gir Egypten til løsepenger for deg,
Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted." (Es.43,2-3.)

15.) De jødene som overlever den store trengselen, og de jødene
som får del i siste fasen av den første oppstandelsen, skal være
hellig og innviet til Gud. "Og det skal skje: Den som blir igjen på
Sion og levnes i Jerusalem, skal kalles hellig, hver den som er
innskrevet til livet i Jerusalem." (Es.4,3.)
"Og de skal kalles det hellige folk. Herrens gjenløste, og du selv
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(Jerusalem) skal kalles den søkte, den stad som ikke er forlatt."
(Es.62,12.)

Gud vil samle inn jødefolket til Israel. "På den tid skal Herren
ennå en gang rekke ut sin hånd for å vinne levningen av sitt folk,
de som blir reddet fra Assyria og Egypten og Patros og Etiopia og
Elam (Persia) og Sinear og Hamat og havets øyer (kontinentene)."
(Es.11,11.)
"Og Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med

frydesang, og tidsalderens glede er det over deres hode, fryd og
glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly." (Es.35,10.)

"Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme,
og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit,
og til Syden: Hold dem ikke tilbake, la mine sønner komme fra det
fjeme og mine døtre fra jordens ende." (Es.43,5-6.)

"Se, de kommer langt borte fra. Noen fra nord og noen fra vest
og noen fra Sinims land (Kina)." (Es.49,12.)

"Dine barn kommer i hast. De som brøt deg ned og ødela deg,
de skal dra bort fra deg." (Es.49,17.)
"Så skal Herrens forløste vende tilbake, og komme til Sion med

frydesang, og tidsalderlig glede er det over deres hode, fryd og
glede skal de nå, sorg og sukk skal fly." (Es.51,11.)

"Løft dine øyen og se deg omkring! De samler seg alle sammen,
de kommer til deg, dine sønner skal komme fra det fjeme, og dine
døtre skal bæres på armen." (Es.60,4.)

16.) Jødene skal bli godt kjent av alle verdens folkeslag. "Og
deres ætt skal bli kjent blant folkene, og deres avkom blant
folkeslagene. Alle som ser dem, skal kjenne at de er en ætt Herren
har velsignet." (Es.61,9.)

"Se, jeg skal på den tid ha med dem å gjøre som har plaget deg,
og jeg vil frelse det haltende og sanke det bortdrevne, og jeg vil
gjøre dem (jødene) til pris og til ry over hele jorden, hvor de er
blitt så vanæret." (Sef.3,19.)

17.) Hedningefolkene skal komme med jødene, og hedninge-
folkene skal underkaste seg jødene. "Folkenes fyrster samler seg
med Abrahams Guds folk, for jordens skjold hører Gud til. Han er
såre opphøyet." (Salm.47,10.)
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"Kongene fra Tarsis og øyene (kontinentene) skal komme med
gaver, kongene fra Skjeba og Seba frambære skatt. Alle konger
skal falle ned for ham. Alle hendinger skal tjene ham." (Salm.
72,10-11.)
"Og folkeslag skal ta dem og føre dem hjem igjen, og Israels

hus skal få dem i eie i Herrens land og gjøre dem til træler og
trælkvinner, og de skal nå holde dem fanget som har holdt dem
selv fanget og herske over sine voldsherrer." (Es. 14,2.)
"Og konger skal være dine forsterfedre, og deres dronninger dine

ammer. De skal kaste seg på sitt ansikt til jorden for deg, og dine
føtters støv skal de slikke, og du skal kjenne at jeg er Herren, og at
de som bier etter meg, ikke skal bli til skamme." (Es.49,23.)
"Og fremmde skal stå og vokte deres hjorder, og utlendinger

skal være deres åkerdyrkere og vingårdsmenn." (Es.61,5.)
"Og fra alle hedningefolkene skal de komme med alle deres

brøder til matoffer for Herren, på hester, på vogner, i bærestoler,
på mulesler og på hurtigløpende kameler, og føre dem opp på mitt
hellige berg i Jerusalem, sier Herren, likesom Israels bam bærer
matofferet i rene kar til Herrens hus." (Es.66,20.)

"Fra landet bortenfor Etiopias elver skal de føre mine tilbedere,
mitt spredte folk, som offergave til meg." (Sef.3,10.)

18.) Alle jødene skal hjem til Israel. Ingen skal mere bo i
diasporaen. "Og jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte
dem, og de skal ikke frykte mere og ikke forferdes, og ingen av
dem skal savnes, sier Herren." (Jer.23,4.)

"Jeg vil samle deg, Jakob, samle dere så mange som dere er,
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, så det larmer
av mennesker." (Mika 2,12.)
"Så sier Herren hærskarenes Gud: Se, jeg frelser mitt folk fra

de land der solen går opp, og fra de land der solen går ned, og jeg
lar dem komme hit, og de skal bo i Jerusalem, og de skal være mitt
folk, og jeg vil være deres Gud i sannhet." (Sak.8,7-8.)

19.) Jødene skal aldri mer ut i diasporaen. "Og jeg vil plante
dem i deres land, og de skal ALDRI MER rykkes opp av sitt land,
det som jeg har gitt dem, sier Herren, din Gud." (Amos 9,15.)
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20.) Jødene skal bygge opp igjen de ødelagte byene og dyrke
landet. "Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap, og
de skal bygge opp igjen de ødelagte byer og bo der og plante
vingårder og drikke deres vin og dyrke opp haver og ete deres frukt."
(Amos 9,14.)

21.) Den Hellige Ånd skal utgydes over alle jøder som omvender
seg i den store trengselen.
"Han (Messias) skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik

en regnskur, som væter jorden." (Salm.72,6.)
"inntil Ånden blir utøst over oss fra det høye, og ørkenen blir

fruktbar mark, og fruktbar mark aktes som skog." (Es.32,15.)
"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.)

22.) Jødenes synder skal bli utslettet, og jødene skal bli frelst
som rest og levning. "Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke
og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg."
(Es.44,22;)

"... Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin
herlighet." (Es.44,23.)

"Israel blir frelst ved Herren med en tidsalderlig frelse. Dere
skal ikke bli til spott og skam i tidsalderen." (Es.45,17.)
"Og det skal komme en gjenløser for (til) Sion, og for (til) dem

som omvender seg fra overtredelse i Jakob, sier Herren." (Es.59,
20.)
"Og ditt folk-de er alle sammen rettferdige-de skal eie landet i

tidsalderen. De er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine
hender til min ære." (Es.60,21.)
"Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et

land til verden på en dag, eller fødes et folk på en gang? For Sion
har vært i bamsnød og med det samme født sine sønner." (Es. 66,8.)

Gud skal ha en nær kontakt med jødefolket. "Og det skal skje,
før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal jeg høre."
(Es.65,24.)

23.) Jødene skal bli til et stort folk. "Den minste skal bli til tusen,
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og den ringeste til et veldig folk. Jeg, Herren, jeg vil la det skje
hastig i sin tid." (Es.60,22.)

24.) Jødene skal være misjonerer i 1000 års-riket. "Det folk jeg
har dannet meg, skal forkynne min pris." (Es.43,21.)
"Og jeg vil gjøre et tegn på dem og sende noen av de unnkomne

(fra den store trengsel) blant dem til hedningefolkene, til Tarsis,
Ful og Lud, bueskytterne, til Tubal og Javan, til de fleme kyster
som ikke har hørt tidenden om meg og ikke sett min herligeht,
og de skal kunngjøre min herlighet blant hedningefolkene." (Es.
66,19.)
"Og Jakobs rest skal være midt blant mange som dugg fra Herren,

som en regnskur på urter, som ikke bier på noen og ikke venter på
menneskenes barn." (Mika 5,6.)

25.) Jødene skal bo trygt i Israel. "Og mitt folk skal bo i fredens
bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie kvilesteder." (Es.32,18.)
"Og det skal komme trygge tider for deg, en fylde av frelse, av

visdom og kunnskap. Herrens frykt skal være dets skatt." (Es.33,6.)
"han (den rettferdige) skal bo på høye steder, Qellfestninger er

hans borg, sitt brød skal han få, vannet skal ikke slippe opp for
ham." (Es.33,16.)

26.) Hedningefolkene skal få del i frelsen. "Og Herren, hærska
renes Gud skal på dett fjell (Sion), gjøre et gjestebud for alle folk,
et gjestebud med fete retter (frelsen og nådegavene), et gjestebud
med gammel vin (Den Hellige Ånd), med fete, margfulle retter,
med klaret gammel vin. Og han skal på dette Qell tilintetgjøre det
slør som omslører alle folkene, og det dekke som dekker alle
hedningefolkene." (Es.25,6-7.)
"Min rettferdighet er nær, min frelse (min Yeshua) bryter fram,

og mine armer skal hjelpe folkene till rett, på meg skal øyene
(kontinentene) vente, og på min arm skal de bie." (Es.51,5.)

"Se, folk du ikke kjenner, skal du kalle, og hedningefolk som
ikke kjenner deg, skal løpe til deg, for Herrens, din Guds skyld og
for Israels Helliges skyld, for han herliggjør deg." (Es.55,5.)

"og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som
er gått opp over deg," (Es.60,3.)

— 236 —



27.) Hedningene skal gå over til den jødiske tro. "Herre, min
styrke og mitt sterke vem og min tilflukt på nødens dag! Til deg
skal hedningefolk komme fra jordens ender og si: Bare løgn fikk
våre fedre i arv, falske guder, og det var ingen i blant dem som
kunne hjelpe." (Jer. 16,19.)
"Og mange hedningefolk skal gi seg over til Herren på den dag

og bli mitt folk, og jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren,
hærskarenes Gud, har sendt meg." (Sak.2,15.)
"Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal konune for å

søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle
Herren. Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje
at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en
jødisk manns kappefold og si: Vi vil gå med dere, for vi har hørt at
Gud er med dere." (Sak.8,22-23.)

28.) Hedningene skal komme med sine rikdonuner til Israel. "Da
skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide
seg, for havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal
komme til deg." (Es.60,5.)

29.) Hedningefolkene skal tjene Israel. "Og fremmede skal bygge
dine murer, og deres konger skal tjene deg. I min harme har jeg
slått deg, men i min nåde har jeg forbarmet meg over deg. Og dine
porter skal holdes åpne all tid, hverken dag eller natt skal de lukkes,
så folkenes gods skal føres inn til deg, og deres konger føres med
som fanger." (Es.60,10-11.)

30.) Det folk som ikke vil underkaste seg Messias, skal gå til
grunne. "For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til
grunne, og hedningene skal bli aldeles ødelagte." (Es.6012.)

31.) Messias skal oppsluke døden for alltid og tørke bort gråten
av alles ansikter. "Han skal oppsluke døden for bestandig, og Herren,
Israels Gud, skal tørke gråten av alle ansikter, og sitt folks vanære
skal ha ta bort fra hele jorden, for Herren har talt." (Es.25,8.)

32.) Det skal ikke være krig i 100 års-riket, men derimot fred
(hebr.shalom). "Så skal herredønmiet bli stort og freden uten ende
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over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli støttet og
oppholdt ved rett og rettferdighet, fra den tid av og videre i
tidsalderen, Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre det."
(Es.9,7.)

"All jorden har nå fått kvile og ro, de bryter nå ut i jubelrop."
(Es. 14,7.)

33.) Folk skal smi om sine våpen til jordbruksredskaper. "Og
han skal dømme mellom hedningefolkene, og skifte rett for mange
folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til
vingårdskniver, et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og
de skal ikke mere lære å føre krig." (Es.2,4.)

34.) Herrens kunnskap skal fylle jorden som vannet fyller havets
bunn. "Ingen skal gjøre noe ondt på hele mitt hellige berg, for jorden
er ftill av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn."
(Es. 11,9.)

35.) Jødenes lov skal føres inn igjen som styre og indirekte
frelsesprinsipp. "Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la
oss gå opp til Herrens berg (Sion), til Jakobs Guds hus, så han 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.)
"Hør på meg, mitt folk! Vend øret til meg, du min menighet.

For lov skal utgå fra meg, og min rett vil jeg sette til et lys for
folkene." (Es.51,4.)

36.) Trengselstidens tempel skal bli ødelagt, og et nytt tempel
skal bygges opp igjen i Jerusalem. "Vårt hellige og herlige hus,
hvor våre fedre lovet deg, er blitt OPPBRENT MED ELD, og alt
som var vår lyst, er blitt til ruiner." (Es.64,10.)
"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 hører sølvet, og meg hører ̂ let til, sier
Herren, hærskarenes Gud. Dette siste hus skal bli herligere enn det
første, sier Herren, hærskarenes Gud, og på dette sted vil jeg gi
fred, sier Herren, hærskarenes Gud." (Hag.2,7-9.)
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37.) Herrens herlighet (Schekina-herligheten) skal komme tilbake
til templet. "Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst, og lyden av
den var som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet."
(Esek.43,1.)
"Og Herrens herlighet drog inn i huset (templet) gjennom den

port som vendte mot øst. Og Ånden løftet meg opp og førte meg
inn i den indre forgård, og se. Herrens herlighet fylte huset."
(Esek.43,4-5.)

38.) Sabbaten og de jødiske høytidsdagene skal innføres igjen.
"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 med min
pakt." (Es.56,6.)

39.) De forskjellige offer skal takes opp igjen. Det skal være
MINNEOFFER om Jesu forsoning, STADFESTELSESOFFER om
at forsoningen er fullbrakt, UNDERKASTELSESOFFER under
jødenes Messias, RENSELSESOFFER for de daglige synder og
GAVEOFFER til Israels Gud.

"Da skal du ha behag i rettferdighets offer, i brennoffer og
heloffer. Da skal de ofre okser på ditt alter." (Salm.51,21.)
"dem vil jeg føre til mitt heUige berg og glede dem i mitt bedehus,

deres brennoffer og slaktoffer skal være til velbehag på mitt alter,
for mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk." (Es.56,7.)

"Alle Kedars får samles til deg. Nebajots værer skal tjene deg.
Til mitt velbehag skal de ofres på mitt alter, og min herlighets hus
(templet) vil jeg herliggjøre." (Es.60,7.)

40.) Det er fyrsten i Jerusalem og prestene som skal bære fram
de forskjellige offer. "Og fyrsten skal det påligge å ofre brennofrene
og matofferet og drikkeofferet på festene og nymånedagene og
sabbatene, på alle Israels høytider, han skal ofre syndofferet og
matofferet og brennofferet og takkeoffeme for å gjøre soning
(renselse) for Israels hus." (Esek.45,17.)

41.) Jødene skal være Guds prester. "Men dere, dere skal kalles
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Herrens prester, vår Guds tjenere skal de kalle dere. Folkenes gods
skal dere ete, og deres herlighet skal gå over til dere." (Es.61,6.)

42.) Gud skal også ta seg noen av hedningene til prester og
levitter i templet i Jerusalem, "også av dem vil jeg ta meg noen til
prester og til levitter, sier Herren." (Es.66,21.)

43.) Det skal føres fram offergaver til Herren overalt på jorden.
"For fra solens oppgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort
blant hedningefolkene, og på hvert sted skal det brennes røkelse og
bæres fram offergaver for mitt navn, rene offergaver, for mitt navn
skal bli stort blant folkene, sier Herren, hærskarenes Gud."
(Mal. 1,11.)

44.) Det folk som ikke vil møte fram i Jerusalem med sine offer
på løvsalenes fest, skal ikke få regn i sitt land. "Men om noen av
jordens folk ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, hærska
renes Gud, så skal det il±e komme regn hos dem." (Sak. 14,17.)

45.) Det folk som ikke vil tjene Israel, skal gå til grunne. "For
det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, og
hedningene skal bli aldeles ødelagt." (Es.60,12.)

46.) Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. "For se, jeg
skaper en ny himmel og en ny jord, og DE FORRIGE skal ikke
minnes og ikke mere rinne noen i hu." (Es.65,17.)

"For likesom den nye himmel og den nye jord, som jeg gjør,
blir for mitt åsyn, sier Herren, således skal deres ætt og deres navn
bli." (Es.66,22.)

(Dette er ikke utsagn om den nye himmel og den nye jord etter
1000 års-riket. Sammenhengen i tekstene viser at disse utsagnene
gjelder 1000 års-riket.)

47.) Månens lys skal bli som solens lys, og solens lys skal bli 7
ganger klarere, som lyset av 7 dager. "Og m^ens lys skal bli som
solens lys, og solens lys skal bli syvfold klarere, som lyset av 7
dager på den dag da Herren læger sitt folks skade og forbinder
såret av det slag de fikk." (Es.30,26.)
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48.) Herren skal lyse for folket. "Solen skal ikke mere være ditt
lys om dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for deg, men
Herren skal være et tidsalderlig lys for deg, og din Gud skal være
din herlighet." (Es.60,19.)

49.) Hele jorden og til og med ørkenen skal være fruktbar.
"Ørkenen og det tørre land skal glede seg, og den øde mark skal
juble og blomstre som en lilje." (Es.35,1.)

"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.)

50.) Det skal være fred og harmoni mellom alle dyr og mellom
dyrene og menneskene. "Da skal ulven bo sammen med lammet,
og leoparden ligge hos kjeet, og kalven og den unge løve og gjøfeet
skal holde seg sammen, og en liten gutt skal drive dem. Ku og
bjøm skal beite sammen med deres unger skal ligge med hverandre,
og løven skal ete halm som oksen." (Es. 11,6-8.)

"Ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halm
som oksen, og ormens føde skal være støv. Ingen skal gjøre noe
ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt berg, sier Herren." (Es.65,
25.)

51.) De ville dyr skal prise Herren, for han gir dem overflod
med mat. "Markens ville dyr, sjakaler og strutser, skal ære meg,
fordi jeg gir vann i ørkenen, strømmer i ødemarken, så mitt folk,
mine utvalgte kan drikke." (Es.43,20.)

52.) Alle skal fylle sine dagers mål. "Så sier Herren, hærskarenes
Gud: Ennå en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torvene i
Jerusalem, hver med sin stav i hånden for sin høye alders skyld."
(Sak.8,4.)

53.) Ingen skal dø som barn. Menneskets alder skal bli som tre
ets dager, som er 1000 år. Den som dør 100 år gammel, skal bli
regnet som en ung mann. "Den synder som blir forbannet, skal bli
100 år. "Der skal ikke mere komme derfra noe diebam som bare
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lever får dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers
mål, nei, en ung mann skal den være som dør 100 år gammel, og
100 år gammel skal den synder bli som forbannes. Og de skal bygge
hus og bo i dem og plante vingårder og ete deres frukt, ikke skal de
bygge og en annen bo, ikke skal de plante og en annen ete, nei, som
treets dager skal mitt folks dager være, og mine utvalgte skal selv få
nyte frukten av sine henders gjeming. De skal ikke gjøre seg møye
forgjeves og ikke føde barn til en brå død, for de er en ætt velsig
net av Herren, og sitt avkom får de ha hos seg." (Es.65,20-23.)

Denne tidsalderen skal også ende med Guds dom, for Satan skal
løses fra sitt fengsel i abyssos og store deler av menneskene skal
gjøre opprør mot Gud på slutten av denne perioden. "Og når de
1000 år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Og han skal gå
ut og forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og
Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand.
Og de drog opp på landets høyslette og kringsatte de helliges leir
og den elskede stad (Jerusalem). Og ild falt ned fra himmelen og
fortærte dem." (Åp.20,7-9.)

I forbindelse med denne donunen skal både stjernehimmelen og
jorden komme i brann og oppløses. "Men de himler som nå er, og
jorden er ved det samme ord spart til ilden, idet de oppholdes inntil
den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt."
(2.Pet.3,7.)
"Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene

forgå med stort brak og hinunellegemene skal komme i brann og
oppløses, og jorden og tingene på den skal oppbrennes." (2.Pet.
3,10.)

Det er først etter 1000 års-riket at vi skal få den virkelig store
verdensfornyelsen. Det er Guds ild som skal omforme 1000 års-
rikets verden til den nye verden. "Himmel og jord skal forgå
(forandres fra en tilstand til en annen), men mine ord skal ingenlunde
forgå." (Mat.24,35.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor hører denne tidsalderen med til den kommende
verden?
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2.) Hva går frelsen ut på etter hebraisk og kristen tankegang?
3.) Hvilke andre navn har vi på denne tidsalderen i N.T.?
4.) Hvilke forskjellige betydninger har begrepet "Guds rike" i

N.T.?

5.) Hva vil det si at denne tidsperioden både er en tidsalder og
en tidshusholdning?

6.) Hvorfor er denne tidsalderen lite forkynt i våre menigheter?
7.) Hva vil kjennetegne denne tidsalderen?
8.) Hvilke 53 punkter har vi satt opp for denne tidsalderen?
9.) Hvordan vil denne tidsalderen bli ødelagt?
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TIDSALDEREN / "TIDENES FYLDE."

Denne tidsalderen er bare nevnt i noen få Bibelvers i Tanach,
men den er ikke utdypet der. "Fordum grunnfestet du jorden, og
himlene er dine henders gjerning. De skal forgå, men du blir stående.
De skal alle eldes som et klede, som et klædebon omskifter du dem,
og de omskriftes." (Salm. 102,26-27.)

I 2. Peters brev, kap.3,7-13 er denne tidsalderen omtalt på
følgende måte: "Men de himler som nå er og jorden er ved det
samme ord spart TIL ILDEN, idet de oppholdes inntil den dag da
de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men dette ene
må dere ikke være uvitende om, mine elskede at en dag er i Herrens
øyne som 1000 år, og tusen år som en dag. Herren utsetter ikke
løftet således som noen akter det for senhet, men han har
langmodighet med oss, da han ikke vil at noen skal fortapes, men
at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme
som en tyv om natten, og da skal himlene forgå med stort brak, og
himmellegemene (elementene) skal komme i brann og oppløses,
og tingene (gjenstandene) på den skal oppbrennes. Da nå alt dette
oppløses, må dere da strebe etter hellig ferd og gudsfrykt, idet dere
venter på og lengter etter Guds dags komme, hvormed himlene
skal oppløses i ild og himmellegemene skal smelte i brann. Men vi
venter etter hans løfter nye (gr.kainus) himler og en ny (gr.kainen)
jord, HVOR RETTFERDIGHETEN BOR."

11000 års-riket skal rettferdigheten REGJERE, men på den nye
jord skal rettferdigheten BO.

Denne tidsalderen blir i N.T. kalt for tidsalderen i "TIDENES

FYLDE", "idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter
sitt frie råd, som han har fattet hos seg selv, om en husholdning i
tidenes fylde: at han ville samle alt til ett i Kristus, både de som er

— 244 —



i himlene (englene og de troende av forskjellige frelseskategorier),
og de som er på jorden (de troende på den nye jord.) (Ef. 1,9-10.)

Det er først i denne tidsalderen at Gud vil samle alt til ett i
Kristus, både de som er i himlene og de som er på jorden. Han vil
samle dem på den nye jord. Dette er den FØRSTE TIDSALDEREN
på den nye himmel og den nye jord.

E.W.Bullinger beskrev denne tidsalderen på følgende måte:
a) Den har Gud (Den treenige Gud) som sin hersker.
b) Det er i himmelen, over jorden.
c) Den er ubegrenset i sitt omfang.
d) Den er moralsk og åndelig i sitt område.
e) Den er inkluderende i sin karakter (idet den består av den

naurlige og åndelige sæd av Abraham, "de som har et
himmelsk kall" og "Kirken", som er hemmeligheten.

f) Den er universell i sitt aspekt.
g) Den er (i sitt videre aspekt) emnet for Det nye Testamentets

åpenbaring. (Se Companion Bible. s.256 i Appendiks.)
h) Den vil være evig i sin varighet.
Denne tidsperioden er videre omtalt i Johannes Åpenbaring,

kap.21,1-22,5. Det er følgende ting som vil kjennetegne den:
a) Vi skal få en ny himmel og en ny jord, for den første himmel

og den første jord er veket bort. Havet er ikke mere. (Åp.

Når det står at vi skal få en "ny" himmel og en "ny" jord, sa
betyr det ikke at vi skal få en helt ny verden, som ikke har vært før,
men det betyr at vi skal få en verden av en helt NY og ANNEN
KVALITET enn den som var i 1000 års-riket.

I Åpenbaringsboka er det greske ordet "kainos" brukt om "ny",
og det betyr "ny av kvalitet".

Det greske ordet "neos", som betyr "ny" i den betydning at "det
ikke har vært noe lignende før", forekommer ikke i Åpenbarings
boka. "Og jeg så en ny (gr.kainon) himmel og en ny (gr.kainen)
jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og
havet er ikke mere." (Åp.20,1.)

b) Den hellige stad, det nye Jerusalem, er steget ned fra
himmelen og ned på jorden. (Åp.21,1.)

c) Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem. De
skal være hans folk og Gud skal være deres Gud. (Åp.21,3.)
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d) Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne. Hverken døden
eller sorg eller skrik eller pine skal være mere, for de første
ting (synden og dens følger) er borte. (Åp.21,4.)

e) Alle ting skal bli nye. (Åp.21,5.)
f) Den som tørster, skal få drikke uforskyldt av livets

vannkilde. (Åp.21,6.)
g) Den som seirer, skal arve alle ting, og han skal være Guds

sønn. (Åp.21,7.)
h) De redde og vantroe og vederstyggelige og manndrapeme

og horkarene og trollmnennene og avgudsdyrkerne og
løgnerne skal ikke få del i den nye jord. De skal derimot få
del i sjøen som brenner med ild og svovel. (Åp.21,8.)

i) Både den jødiske bruden, som er troende jøder fra gammel
testamentlig tid, og hustruen, som er troende jøder fra 1000
års-riket, skal bo i det himmelske Jerusalem. (Åp.21,9.)

j) Det himmelske Jerusalem skal ha Guds herlighet i seg, og
den skal lyse som krystalklar jaspis. (Åp.21,11.)

k) Det himmelske Jerusalem skal ha en stor og høy mur som
har 12 porter. På portene står navnene på Israels 12 stammer,
og ved portene står 12 engler. (Åp.21,12.)

1) Det er 3 porter mot øst, 3 porter mot nord, 3 porter mot syd
og 3 porter mot vest. (Åp.21,13.)

m) Det himmelske Jerusalem skal ha 12 grunnmurer. På dem
er navnene på Jesu 12 apostler skrevet. (Åp.21,14.)

n) Det himmelske Jerusalem skal utgjøre et kvadrat. Dens
bredde er like så stor som dets bredde og høyde. Den er
12000 stadier. Dette blir 230,4 greske mil og 222 romerske
mil. (Denne byen minner om Det Aller Helligste i
tabernaklet, der lengden, bredden og høyden var like lang.
(Åp.21,16.)

o) Muren i byen er 144 alen. Det svarer til 70 meter. (Åp.
21,17.)

p) Muren i byen er bygget av jaspis, og byen er av rent gull.
(Åp.21,18.)

q) De 12 grun vollene i muren skal bestå av 12 edelsteiner, og
det er: jaspis, safir, kalkedon, smaragd, sadonyks, sarder,
krysolitt, beryll, topas, krysopras, hyasint og ametyst. (Åp.
21,19-20.) (Se kapitlet: Det nye Jerusalem.)
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At byen har grunnvoller betyr at disse er festet til den nye jord.
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. s.189-190, hvor jeg beskriver
disse steinene)

r) De 12 portene skal bestå av 12 perler, og byens hovedgate
skal være av gull. (Åp.21,21.)

s) Det er ikke noe tempel i byen. Gud og Jesus utgjør templet.
(I vår tid er Jesus yppersteprest i det himmelske tempel uten
blodige offer. 11000 års-riket er Jesus yppersteprest i templet
i Jerusalem med blodige offer. På den nye jord er Jesus
yppersteprest uten tempel og blodige offer.) (Åp.21,22.)

t) Byen trenger ikke lyset fra solen eller månen, for Den
Treenige Gud opplyser byen. (Åp.21,23.)

u) De frelste folkeslag skal vandre i byens lys, og kongene på
jorden skal bære sin herlighet og ære inn i byen. (Åp.21,24.)

v) Portene i byen skal ikke lukkes om dagen, og natten skal
ikke være i byen. (Åp.21,25.)

w) Folkeslagenes herlighet og ære skal føres inn i byen. (Åp.
21.26.)

q) Intet urent og ingen som farer med løgn, skal komme inn i
byen, men bare de som er innskrevet i Livets Bok. (Åp.
21.27.)

y) Ut fra Den treenige Guds trone skal Livets Elv rinne. (Åp.
22,1.)

z) Mellom byens hovedgate og elven står LIVETS TRE. Det
skal bære 12 slags frukter hver måned. Fruktene skal være
til helse for folkene. (Åp.22,2.)

æ) Ingen forbannelse skal være mer. Den treenige Guds trone
skal være i byen, og hans tjenere skal tjene Gud. (Åp.22,3.)

0) De troende skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på
deres panner. (Åp.22,4.)

å) Det skal ikke være natt i byen, for Herren (Jesus) Gud
(gr.kyrios ho theos) skal lyse over de troende, og de skal
herske i tidsalderenes tidsaldere. (Åp.22,5.) (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 3. Kapittel: Det himmelske Jeru
salem.)

De tidsaldrene som vi hittil har omtalt, har alle endt med Guds
dom. Dette gjelder ikke tidsaldrene på den nye jord.
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan skal de himler og den jord som nå er forvandles?
2.) Hva er forskjellen på 1000 års-riket og den nye tidsalderen?
3.) Hva kalles den nye tidsalderen i Efeserbrevet. 1,9-10?
4.) Hva vil kjennetegne det nye Jerusalem i følge Åpenbaringen

21,1-22,5?
5.) Hva betyr det greske ordet "kainos"?
6.) Hva betyr det greske ordet "neos"?
7.) Hva skjer etter hver tidsalder?
8.) Hvorfor ender ikke tidsalderen "i tidenes fylde" med dom?
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DE KOMMENDE TIDSALDRENE.

Dette er de forskjellige tidsaldrene på den nye jord etter at den
første tidsalderen, som er "tidsalderen i tidenes fylde" er forbi, "og
oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen (inn i de
himmelske krefter, som vi får gjennom Den Hellige Ånd) i Kristus
Jesus, foråt han i de KOMMENDE TIDSALDERE kunne vise sin
nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus." (Ef.
2,6-7.)

Spørsmål og svar.

1.) Hva er de konunende tidsaldere?
2.) Hvordan vil de være?
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TIDSHUSHOLDNINGENE.

Det greske ordet som ligger til grunn for ordet "tidshusholdning",
er ordet "oikonomia". Det betyr "husholdning" eller "forvaltning".
I og med at disse ordene ikke er så mye brukt og ikke er så godt
kjent, kan vi også bruke ordene "frelsesplan" eller "tidsperiode".

Mens ordet "tidsalder" uttrykker en tidsperiodes lengde, uttryk
ker ordet "tidshusholdning" den moralske standard og de moralske
krav som Gud ønsker, at menneskene skal leve etter i en bestemt
tidsperiode. Gud forplikter menneskene på deler av sin vilje i de
forskjellige tidshusholdningene.

Dersom menneskene lever etter Guds vilje i den bestemte
perioden og kommer til en personlig tro på ham, så har de del i
frelsen og vil i sin tid få del i riket for Israel og de kommende
tidsaldere.

Det er ikke menneskets etterlevelse av Guds krav som frelser

det, for mennesket ser snart at det ikke greier å oppfylle Guds krav
i tidshusholdningen, men ved at mennesket holder Guds krav og
Guds bud, så signaliserer det til Gud at det er interessert i å bli
frelst. Det er Guds nåde som frelser i alle tidsperiodene.

Tidshusholdningene er ulike med hensyn til de viktigste etiske
kravene i de forskjellige tidsperiodene, men de etiske prinsippene,
som er blitt gjort kjent i en tidligere periode, går videre inn i de
neste tidshusholdingene.
De etiske prinsippene i de forskjellige tidsperiodene peker på

Jesu forsoningsverk. Når menneskene ikke greier å etterleve de
etiske prinsippene, som er lagt ned i tidsperiodene, peker dette på
en FORLØSER (hebr.goel) eller en FRELSER som må komme og
forsone verden med Gud.

Det var dette bl.a. Job fikk se da han oppdaget at ingen kan
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frelse seg selv ved egne gjerninger og sin egen rettferdighet. Vi vet
at Job var det mest rettferdige menneske på hele jorden. "I landet
Us var det en mann som het Job, Han var en ulastelig og rettskaffen
mann, som fiyktet Gud og vek fra det onde." (Job. 1,1.)
Da Job fikk se at han ikke kunne frelse seg selv, bad han først

Gud om at Gud måtte være hans forløser. "Så sett nå et pant, GÅ I
BORGEN FOR MEG hos deg selv! Hvem skulle ellers gi meg et
håndslag?" (Job. 17,3.)

Senere viste Gud ham at han hadde en gjenløser i jødenes
Messias. "Men jeg vet- jeg vet at MIN GJENLØSER lever, og at
han skal stå fimn på jorden på den siste dag. Og etter at denne min
hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød (oppstandelsen) skue
Gud." (Job. 19.25-26.)
Gud må prøve menneskene med hensyn til de forskjellige

kombinasjoner av etiske prinsipper i tidshusholdningene, slik at det
på dommens dag skal kunne utelukkes, at Gud ikke har tilbudt
menneskene samtlige frelses-kombinasjoner.

Dersom Gud ikke hadde handlet på denne måten i tids
husholdningene, så kunne han ikke ha dømt menneskene med
RETTFERDIGHET ved de forskjellige domsaktene, for mennes
kene hadde da kunnet anklage ham for at han ikke hadde brukt alle
kombinasjoner av frelses-prinsipper. Gud ville dermed være urett
ferdig.

Vi vet at Gud ikke er slik. Han er en rettferdig og forsonende
Gud, som vil at alle skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse,
"han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets
erkjennelse." (l.Tim.2,4.)
Hl tross for at Gud kommer med sine krav i tidshusholdningene,

må vi likevel være oppmerksom på det forholdet at etterlevelsen
av disse ikke frelser menneskene. Den gir bare en etisk og en ytre
rettferdighet. Det er Guds nåde som frelser, og troen er midlet til at
dette kan skje.

Guds krav i tidshusholdningene er RAMMEN RUNDT FREL
SEN, og de viser menneskene den vei eller den retning de skal gå,
for å å få del i frelsen. Dersom menneskene går på Guds vei og
etterlever hans krav i tidsperiodene, er de ikke langt borte fra Guds
rike.

Vi må videre være oppmerksom på det forholdet at det er forskjell
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på å ETTERLEVE eller HOLDE Guds krav og OPPFYLLE dem.
Det første greier menneskene-mer eller mindre. Det andre har ikke
noe menneske greid.

Paulus greide det første, men det siste greide han ikke. "i nid
kjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven
ulastelg." (Fil.3,6.)
"og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av

loven, men ved den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten
av Gud på grunn av troen." (Fil.3,9.)

Jesus er den eneste som har greid å oppfylle lovens krav og bud
uten å gjøre en eneste feil. Derfor er han også den eneste som kan
frelse et menneske. "For også Kristus led en gang for synder, en
rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud. Han sm led
døden i kjødet (legemet), men ble levendegjort i Ånden." (l.Pet.
3,18.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Spørsmål og oppgaver.

Hva er det greske ordet for "husholdning"?
Hvilke andre ord kan vi bruke i stedet for "husholdning"?
Hva er det som frelser mennesket i enhver tidshusholdning?
Hva er hensikten med de forskjellige tidshusholdningene?
Hva oppdaget Job angående sin egen rettferdighet?
Hvem ville han ha som gjenløser?
Hvilken gjenløser fikk han?
Hva er det som fmlser menneskene i alle tidsperiodene?
Hvilke to typer rettferdighet har vi?
Hva er forskjellen på "å oppfylle" lovene og "å etterleve"
eller "å holde" den?
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USKYLDIGHETENS TIDSPERIODE.

Den varte fra skapelsen og til syndefallet.
I følge Tanach var det bare ETT FORBUD I DENNE PERIO

DEN. Menneskene kunne fritt ete frukten av alle trærne, som var i
Edens hage med unntak av frukten på det treet som gav kunnskap
om det som var ondt og om det som var godt. "Og Gud Herren bød
mennesket: Du må fritt ete av alle trær i haven, men treet til kunn
skap om godt og ondt, det må du ikke ete av, for på den dag du eter
av det, må du visselig dø." (l.Mos.2,16-17.)
(Det tok 960 før Adam døde-etter at Gud hadde sagt dette til

ham. Dette viser oss at EN DAG I HERRENS ØYNE ER SOM
1000 ÅR. Det er rett det som mange hevder, at Gud deler opp frel-
seshistorien i et tidsskjema på 7 uker a 1000 år.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilket forbud var det i uskyldighetens tidsperiode?
2.) Hva betydde det at dette treet gav kunnskap om det som

var godt og det som var ondt?
3.) Hvor lenge er en dag i Herrens øyne?
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SAMVITTIGHETENS TIDSPERIODE.

Den varte fra utdrivelsen fra Edens hage og til syndfloden.
De jødiske rabbinerne regner med at de 7 noakittiske bud ble

gitt allerede til Adam. Disse budene har følgende ordlyd:
a) Menneskene skulle ikke drive avgudsdyrkelse.
b) De skulle ikke drive Guds-bespottelse.
c) De skulle ikke ete skadde dyr eller deler som var skilt fra

et levende dyr.
d) De skulle ikke stjele.
e) De skulle ikke utføre blodskam eller seksuell umoral.
f) De skulle ikke myrde.
g) De skulle skape et rettferdig rettsystem, som skulle håndheve

de 6 første budene.

Disse 7 budene er forpliktende for hedningenes forhold til Gud
opp igjennom alle frelsestidshusholdningene.

I tillegg til dette ble det i denne perioden lagt avgjørende vekt
på menneskets egen samvittighet, som er Guds stemme i ethvert
menneske. Den frifinner eller dømmer menneskene i forhold til de
budene som er pålagt dem i tidsperioden.

Selve ordet "samvittighet" betyr "at mennesket vet noe med seg
selv."-om det som er godt og det som er ondt. Guds lov er med
andre ord skrevet ned i menneskets hjerte eller samvittighet. "For
når hedningene, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder,
da er disse, som dog ikke har loven, seg selv en lov. De viser at
lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, i det også deres
samvittighet gir sitt vitnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager
eller også forsvarer dem." (Rom.2,14-15.)
(Se kapitlet: Lovgivningen i Tanach før Moseloven.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva var det som kjennetegnet samvittighetens tids
husholdning?

2.) Hva er de noakittiske bud?
3.) Hva betyr ordet "samvittighet"?
4.) Hva fungerer sammen med samvittigheten i følge Rom.2,

14-15?
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TIDSPERIODEN FOR MENNESKEUG

STYRE OG AUTORITET.

Den varte fra dommen etter syndfloden og til utvelgelsen av
Abraham.

1 tillegg til de 7 noakittiske budene, så hadde denne perioden i
følge Tanach følgende bud:

a) Menneskene kunne ete både kjøtt og planter.
b) Kjøtt med blodet i kunne de ikke ete.
c) Dien som gjorde det, skulle dø, for blodet skulle være en

soning for menneskenes synder.
d) Den som drepte et menneske, skulle selv bli drept. (l.Mos.

9,1-7.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva var det som kjennetegnet denne perioden?
2.) Hvilke 11 bud hadde denne perioden?
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LØFTETS TIDSPERIODE.

Den varte fra Guds utvelgelse av Abraham og til lovens inngåelse
på Sinai.

I denne perioden skulle jødene holde de budene og de for
ordningen som de kjente til. Det er ikke korrekt, det som mange
Bibel-forskere hevder, at denne perioden var en fri nådesperiode.

Grunnen til at de hevder det er det forholdet at Bibelen sier at
Abraham ble frelst på grunn av sin tro. "for hva sier Skriften
(Tanach): Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettfer
dighet." (Rom.4,3.)

Dette utsagnet angår ikke menneskets egen rettferdighet, men
det angår Guds rettferdighet. Det er TROEN som frelser i alle
tidsperiodene.

At løftets tidsperiode var en betinget periode, ser vi av følgende
forhold:

a) Gud bruker ikke det samme hovedprinsippet for frelse i de
forskjellige tidsperiodene. Den frie nåden er forbeholdt den
frie nådens tidsperiode.

b) Løftets tidsperiode inneholdt også to frelsesprinsipper eller
rettferdighetsbegreper, og det var:

a) Menneskets egen rettferdighet, som er en etisk rettferdighet.
Dette er ingen frelsende rettferdighet.

b) Guds rettferdighet, som er den frelsende rettferdighet. Det
er samme som nåden.

Vi skal ta med noen Bibel-vers som viser at løftets tidshus-
holdning ikke var en fri nådesperiode, men at den var betinget av
at budene ble holdt.

TIDSPERIODEN VAR BETINGET, MEN LØFTENE VAR
UBETINGEDE. Vi må ikke blande sammen disse to forholdene.
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"Da Abraham var 99 år gammel åpenbarte Herren seg for ham og
sa til ham: Jeg er Gud den allmektige, vandre for mitt åsyn og vær
ustraffelig!" (1.Mos. 17,1.)

"Derefter sa Gud til Abraham: Og du skal holde min pakt, du og
din ætt etter deg, fra slekt til slekt." (1.Mos. 17,9.)
"Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjemene på himmelen, og

jeg vil gi din ætt alle disse land, og i din ætt skal alle jordens folk
velsignes, fordi Abraham lød mitt ord og holdt alt det jeg bød ham
å holde, mine bud (de 10 bud), mine forskrifter og mine lover."
(l.Mos.26,4-5.)

Etter min vurdering kjente jødefolket til de 10 bud før inngåelsen
av loven på Sinai. De 10 bud var dermed også bundet til Abraham-
pakten. Det jødene måtte forplikte seg på, var å lyde Herrens røst
og holde hans bud.

Dette forholdet kommer også fram i det som skjedde ved Mara,
på vei til Sinai. "Og han (Moses) ropte til Herren, og Herren viste
ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt. Der satte
han dem en lov og en rett, og der prøvde han dem, og han sa:
Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i
hans øyne, og gir akt på hans bud (de 10 bud), og holder alle hans
forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer
som jeg la på egypteme, for jeg er Herren, din lege." (2.Mos.l5,
25-26.)
Da jødefolket drog ut av Egypt fikk de beskjed om å lyde Herrens

røst og holde hans bud og forordninger. De forskjellige ordninger
angående ofringene ble ikke gitt, før etter at jødene brøt de 10 bud,
etter at de var kommet til Sinai.

Dette kan bety at dersom jødene hadde holdt de 10 bud og Her
rens forordninger, så hadde ikke Herren behøvd å introdusere
resten av Moseloven for dem. Den byrden som Herren la på jøde
folket fra begynnelsen av, var en LETT BYRDE. (Se 2.Mos.20,
1-17 om de 10 bud.)
Hva som gjelder de 10 bud, så må vi videre være oppmerksom

på det forholdet at de blir betraktet som en ENHET. Det er bare
ETT BUD, og det angår forskjellige sider ved Guds-dyrkelsen og
menneskelivet. "Og landet (Israel) er vanhelliget under dem som
bor i det, for de har krenket LOVENE, overtrådt BUDET, brutt
den tidsalderlige pakt." (Es.24,5.)
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Når ordet "budene" stod i flertall i den hebraiske teksten, ble
ordet lest 1 entall. Dette viser at hele loven ble betraktet som en

enhet og som ett bud.
De 10 bud er en del av Moseloven. De er gitt til jødene. Sabbats-

budet viser at dette er en riktig vurdering. Det er ikke den kristne
menighet som skal holde sabbaten, men det er jødene.

Det er ikke bare de 10 budene som blir betraktet som en enhet.

Dette gjelder også hele Moseloven. "For enhver som holder hele
loven, men snubler i en ting, han er blitt skyldig i alle." (Jakob
2,10.) (Dette viser at innholdet i Jakobs brev angår jødene og ikke
den laistne menighet.)

At løftets tidsperiode ikke var en fri tidsperiode, men hører med
til Guds lovs tidsperiode, kommer også til uttrykk i den vurderingen
som rabbinerne av Elia-skolen har gjort angående tidsperiodene.
De har sagt følgende: "Verden består i 6000 år. De første 2000
årene er kaos. De neste 2000 årene er GUDS LOVS PERIODE.

De neste 2000 årene er Messias sine dager. Deretter konuner riket
for Israel eller Guds rike, og det er bare Herren som er opphøyet i
den perioden."

Jeg vil sitere fra J.R.Churchs bok: Hidden Propecies in The Song
of Moses, s.212, hvor det står: "La meg antyde at vi inkluderer
løftets tidshusholdning i bildet av denne perioden-lovens tids-
husholdning. Den totale tid som er gitt av de rabbinske lærerne for
"Lovens utbredelse" er 2000 år. På denne måten kombinerer de
(rabbineme) Abrahams løftespakt (500 år) med Moses lovpakt (1500
år.)"

Denne vurderingen kommer også fram i Jakobs brev, som ikke
er beskrivelse av den frie nådens tidshusholdning, men en beskri
velse av det trosmessige grunnlaget som var både i tidsperioden
for rikets nærhet, og som vi vil få i 1000 års-riket.

Jakob skrev bl.a. følgende om rettferdighetsbegiepet i løftets
tidsperiode. "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 gjerninger, og at troen ble fullkonunen
ved gjerninger." (Jakob 2,21-22.)

Jeg vil også sitere det som E.W.Bullinger sier om denne perio
den. Det står i The Companion Bible. s.l352.i en kommentar til
Matteus 19,12. "Dette (det tidsalderlige livet) ble oppnådd gjennom
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gjerninger i denne tidsperioden (tidsperioden for rikets nærhet).
SLIK HAR DET VÆRT SIDEN SYNDEFALLET (3.Mos. 18,5.)
Nå (i vår tidsperiode) er alt fullbrakt, og tidsalderlig liv er en gave
fra Gud."

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva var det som kjennetegnet løftets tidshusholdning?
2.) Var denne perioden en betinget eller ubetinget tidsperiode?
3.) Når fikk jødene de 10 bud?
4.) Hvorfor fikk jødene nye bud og forskrifter etter at de var

kommet til Sinai?

5.) Hvorfor blir de 10 bud betraktet som en enhet?
6.) Hvilke to typer rettferdighet har vi?
7.) Hva er den frelsende rettferdighet?
8.) Hva sa rabbinerne om de forskjellige periodene?
9.) Hva skrev Jakob om Abrahams rettferdighet (Jakob 2,21-

22.)?
10.) Hva skrev E.W.Bullinger om denne perioden i Companion

Bible. S.1352?
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LOVGIVNINGEN ITANACH FØR
MOSELOVEN.

Ved siden av de lovene som vi allerede har nevnt i kapitlene
foran, finner vi en lovgivning i Tanach før Moseloven ble gitt. Denne
lovgivningen kan vi dele i to:

a) Det er den lovgivningen som stammer fra Gud. Den vil være
i samsvar med Moseloven, som ble gitt på et senere
tidspunkt.

b) Det er de babylonske lovene, som vi finner i Hammurabis
lover. Disse gikk langt tilbake i tiden og ble kodifisert på
Abrahams tid.

11901 ble Amrafels (Hammurabis) lover (I.Mos. 14,1.) oppdaget
i Susa av M.J. de Morgan. Den seneste dateringen for disse lovene
er år 2139 før Messias.

I 800 år før Moses regulerte disse lovene forholdet mellom
menneskene fra Den Persiske Gulf og til Det Kaspiske hav, og fra
Persia til Middelhavet. De ble også brukt i Kanaan.

En del av disse lovene kan gjenspeile Guds vilje, men i og med
at de har blitt til på et "hedensk" område og utvilket seg over tid,
kan vi ikke være helt sikre på dette.

Moseloven derimot er uttrykk for Guds vilje med jødene. Vi
skal i det følgende gjengi en del av lovgivningen i Tanach før
Moseloven, og sammenligne de med det som Moseloven sier om
det samme:

1.) LOVEN OM SABBATEN. Selve ordet "sabbat" betyr "den
sjuende". "Og Gud velsignet den sjuende dag og helliget den, for
på den kvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde, dan han
skapte." (l.Mos.2,3.)
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"Kom sabbatsdagen i hu, så du holder den hellig." (2.Mos.
20,8.)

2.) LOVEN OM OFFERSTED. "Da noen tid var gått, hendte
det at Kain bar fram for Herren et offer av jordens grøde." (I.Mos.
4,3.)
"Og de skal gjøre meg en helligdom, så vil jeg bo midt i blant

dem." (2.Mos.25,8.)

3.) LOVEN OM OFFER. "Og Abel bar også fram et offer, som
han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett, og Herren så
til Abel og hans offer." (l.Mos.4,4.)
"Du skal hver dag ofre en okse som syndoffer til soning, og du

skal rense alteret fra synd, idet du gjør soning for det, og du skal
salve det for å gjøre det hellig." (2.Mos.29,36.)

4.) LOVEN OM AT GUD MOTTOK OFFERET MED ILD
FRA HIMMELEN. "Og Abel bar også fram et offer, som han tok
av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett, og Herren så til Abel
og hans offer." (l.Mos.4,4.)
"Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og

steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften."
(1.Kong. 18,38.)

5.) LOVEN OM REINE OG UREINE DYR OG FUGLER. "Av
alle reine dyr skal du ta deg ut 7 par, han og hun, men av de dyr
som ikke er reine, ett par, han og hun. Likeså av himmelens fugler,
han og hun, for å holde deres slekter i live på jorden." (I.Mos.
7,2-3.)
(Se 3.Mosebok 11 om de reine og ureine fugler og dyr.)

6.) LOVEN OM ALTERET. "Og Noah bygget Herren et alter,
og han tok av alle de reine dyr og av alle de rene fugler og ofret
brennoffer på alteret." (l.Mos.8,20.)
"Et alter av jord skal du gjøre meg, og på det sted skal du ofre

dine brennoffer og dine takkoffer, ditt småfe og ditt storfe. På ethvert
sted hvor jeg lar mitt navn ihukomme, vil jeg komme til deg og
velsigne deg." (2.Mos.20,24.)
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7.) LOVEN OM TJLLATELSB TIL Å ETE KJØTT. "Alt det
som rører seg og lever, skal dere ha til føde, likesom jeg gav dere
de grønne urter, gir jeg dere alt dette." (l.Mos.9,3.)
"Når Herren din Gud utvider dine landområder, således som han

har tilsagt deg, og du sier: Jeg ville gjeme ete kjøtt, fordi du har
lyst til å ete kjøtt, da kan du ete kjøtt etter ditt hjertes lyst."
(5.M0S. 12,20.)

8.) LOVEN SOM FØRBØD Å ETE KJØTT MED BLODET
I. "Men kjøtt med dets sjel i, det er dets blod, skal dere ikke ete."
(l.Mos.9,4.)
"Og når noen av Israels hus eller av de fremmede som bor i

blant dem, eter blod, om aldri så lite, da vil jeg sette mitt åsyn mot
den som eter blod, og utrydde ham av hans folk." (3.Mos.l7,10.)

9.) LOVEN SOM FORBØD MORD. "Den som utøser
menneskets blod, ved mennesket skal hans blod utøses, for i Guds
bilde skapte han det." (l.Mos.9,6.)
"Du skal ikke myrde." (2.Mos.20,13.)

10.) LOVEN OM FEDRENES AUTORITET OVER SINE
BARN OG SIN SLEKT. "Da sa han (Noah): Forbannet være
Kanaan (Kams sønn)! Trælers træl skal han være for sine brødre.
Så sa han: Lovet være Herren (hebr.Yhvh), Sems Gud (hebr.
Elohim), og Kanaan være deres træl! Gud gjøre det vidt for Jafet.
Han skal bo i Sems telter, og Kanaan være deres træl." (l.Mos.9,
25-27.)

"Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det
land Herren din Gud gir deg!" (2.Mos.20,12.)

11.) LOVEN OM MONOGAMI. "Derfor skal mannen forlate
sin far og sin mor og bli hos sin hustm, og de skal være ett kjød."
(l.Mos.2,24.)

"Dersom en mann tar seg en hustru og ekter henne, og hun ikke
tekkes ham lenger, fordi han har funnet noe hos henne som byr
ham imot, og han da skriver henne et skilsmissebrev og gir henne
det i hånden og sender henne bort fra sitt hus." (5.Mos.24,l.)

"For som en forlatt kvinne med sorg i hjertet kaller Herren
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deg, og en ungdomshustru- skulle hun forskytes? sier din Gud."
(Es.54,6.)

"For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. En dekker
derved sitt kledebon med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så
ta da vare på deres liv og vær ikke troløse." (Mal.2,16.)

12.) LOVEN SOM FORBØD HOR. "Da kalte Farao Abraham
til seg og sa: Hva er det du har gjort imot meg? Hvorfor lot du meg
ikke vite at hun er din hustru?" (l.Mos.12,18.)

"Når en mann driver hor med en annen manns hustru-med sin
nestes hustru, da skal de begge late livet, både mannen og kvinnen
som har drevet hor." (3.Mos.20,10.)

13.) LOVEN OM TIENDEN. "Og lovet være Den Høyestes Gud,
som. har gitt dine fiender i din hånd! Og Abraham gav ham tiende
av all." (I.Mos. 14,20.)

"All landets tiende av jordens sæd og av trærnes frukt hører
Herren til. Den er helliget Herren." (3.Mos.27,30.)

14.) LOVEN OM PAKTSINNGÅELSE. "Så hentet han alt dette
til ham (Adonai Yhvh) og skar dyrene midt over og la det ene
stykket av hvert dyr rett imot det andre, men fuglene skar han ikke
over." (l.Mos.15,10.)
"Og Herren sa til Moses: Skriv nå opp disse ord! For etter disse

ord har jeg gjort en pakt med deg og med Israel." (2.Mos.34,27.)

15.) LOVEN OM MENNSKETS RETTFERDIGHET. "Da
Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til
ham: Jeg er Gud Den Allmektige (hebr.El Shaddai): Vandre for mitt
åsyn og vær ustraffelig!" (I.Mos. 17,1.)

"Ustraffelig skal du være for Herren din Gud." (5.Mos. 18,13.)

16.) LOVEN OM OMSKJÆRELSEN. "Dette er den pakt mel
lom meg og dere og din ætt etter deg som dere skal holde: Alt
mannkjønn hos dere skal omskjæres." (I.Mos. 17,10.)
"Den åttende dag skal hans forhuds kjøtt omskjæres." (3.Mos.

12,3.)

17.) LOVEN OM GJESTFRIHET. "Så tilsverg meg nå her ved
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Gud at du ikke vil fare med svik mot meg og mine barn og min
ætt! Likesom jeg har vist godhet mot deg, så skal du gjøre det samme
mot meg og mot det land du bor i som fremmed." (l.Mos.21,23.)
"En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke, for dere

har selv vært fremmede i Egyptens land." (2.Mos.22,21.)

18.) LOVEN OM UMORAL OG SYND. "Og Herren sa: Ropet
over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig
meget stor." (I.Mos. 18,20.)
"Så vendte Moses tilbake til Herren og sa: Akk, dette folk har

gjort en stor synd. De har gjort seg en gud av gull." (2.Mos.32,31.)

19.) LOVEN OM EDSAVLEGGELSE. "De svarte: Vi har sett
det grant at Herren er med deg, derfor sier vi: Kom, la oss sverge
en ed oss imellom, vi og du, og la oss få gjøre en pakt med deg."
(l.Mos.26,28.)

"da skal den ed ved Herren skille mellom dem og avgjøre om
han ikke har forgrepet seg på sin nestes eiendom, og eieren skal ta
eden for god, og den andre skal ikke gi noe i vederlag."
(2.Mos.22,ll.)

20.) LOVEN OM DOBBEL ERSTATNING. "Hver gang det
gjelder svikfull adferd med gods, enten det er en okse eller et asen
eller et får eller klær eller i det hele noe som er kommet bort, og så
en sier: Her er det, da skal saken mellom dem komme fram for
Gud (dommerne). Den som Gud dømmer skyldig, han skal gi sin
neste dobbelt igjen." (l.Mos.22,9.)
"Dersom det han har stjålet, finnes levende hos ham, enten det

er en okse eller et asen eller et får, da skal han gi dobbelt igjen."
(2.Mos.22,4.)

21.) LOVEN OM FØRSTEFØDSELSRETTEN. "Da sa Jakob:
Gjør først din ed på det! Og han gjorde sin ed på det og solgte så
sin førstefødselsrett til Jakob." (l.Mos.25,33.)

"da skal han, når han skifter det han eier, mellom sine sønner,
ikke ha lov til å la sønnen til den han elsker, få førstefødselsretten
framfor sønnen til den han ikke synes om, han som er den
førsteføde." (5.Mos.21,16.)
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22.) LOVEN OM Å SALVE MED OLJE. "Morgenen etter stod
Jakob tidlig opp og tok den stein han hadde lagt under sitt hode, og
reiste den opp som en minnestein, og han helte olje på den."
(l.Mos.28,18.)
"Og du skal salve dem, likesom du salvet deres far, og så skal

de tjene meg som prester, og denne salvingen skal gi dem retten til
prestedømmet i tidsalderen, slekt etter slekt." (2.Mos.40,15.)

23.) LOVEN OM NØDVENDIGHETEN AV Å HOLDE LØF
TER. "Og Jakob gjorde et løfte og sa: Dersom Gud vil være med
meg og bevare meg på denne min ferd og gi meg brød å ete og
klær å kle meg med, og jeg kommer vel hjem igjen til min fars
hus, så skal Herren være min Gud." (l.Mos.28,20-21.)
"Når en mann gjør Herren et løfte eller sverger en ed hvormed

han forplikter seg til avhold i en eller annen ting, så skal han ikke
bryte sitt ord, alt hva han har sagt, skal han gjøre." (4.Mos.30,3.)

24.) LOVEN MOT AVGUDSDYRKELSE. "Men den som du
finner dine guder hos, han skal ikke leve. Se nå etter i våre frenders
nærvær, om du kjennes ved noe av det jeg har med meg, og ta det
så! Men Jakob visste ikke at Rakel hadde stjålet dem."
(l.Mos.31,32.)
"Du skal ikke ha andre guder foruten meg." (5.Mos.5,7.)

25.) LOVEN OM UREINHET. "Og hun sa til sin far: Min herre
må ikke bli vred fordi jeg ikke kan reise meg for deg, for det går
meg på kvinners vis. Så lette han etter husgudene, men fant dem
ikke." (l.Mos.31,35.)
(Se 3.Mosebok, kap. 15.)

26.) LOVEN MOT GIFTERMÅL MELLOM OMSKÅRNE OG
UOMSKÅRNE. "og sa til dem: Det kan vi ikke gjøre, å gi vår
søster til en mann som har forhud, det ville være en skam for oss."
(l.Mos.34,14.)
"Du skal ikke inngå svogerskap med dem. Du skal ikke gi dine

døtre til hans sønner og ikke ta hans døtre til hustruer for dine
sønner." (5.Mos.7,3.)
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27.) LOVEN OM SERMONBELL RENHET. "Da sa Jakob til
sine husfolk og alle dem som var med ham: Ha bort de fremmede
guder som finnes hos dere, og rens dere og skift klær." (l.Mos.35,2.)
"Og Herren sa til Moses: Gå til folket og la dem hellige seg i

dag og i morgen og tvette sine klær." (2.Mos.l9,10.)

28.) LOVEN OM DRIKKEOFFERET. "Og Jakob reiste opp en
minnestøtte på det sted hvor han hadde talt med ham, en minnestøtte
av stein, og han øste drikkoffer på den og helte olje på den."
(l.Mos.35,14.)
"Og sammen med brødet skal dere føre fram sju årsgamle lam

uten lyte og en oksekalv og to værer. De skal være til brennoffer
for Herren og matofferet og drikkoffeme som hører til. Det er et
ildofifer til velbehagelig duft for Herren." (3.Mos.23,18.)

29.) LOVEN OM Å GIFTE SEG MED SIN BRORS ENKE. "Da
sa Juda til Onan: Gå inn til din brors hustru, og ta henne til ekte i
din brors sted og oppreis din bror avkom." (l.Mos.38,8.)

"Når brødre bor sammen, og en av dem dør og ikke har noen
sønn, så skal den avdødes hustru ikke ekte en fremmed mann utenfor
ætten. Hennes manns bror skal gå inn til henne og ta henne til hustru
og således ekte henne i sin brors sted." (5.Mos.25,5.)

30.) LOVEN OM MEDGIFT. "Krev så meget dere vil av meg i
morgengave og andre gaver! Jeg skal gi det dere vil ha. La meg
bare få piken til hustru!" (l.Mos.34,12.)
"Når noen forfører en jomfru som ikke er trolovet, og ligger

hos henne, da skal han gi festegave og ta henne til hustru."
(2.Mos.22,16.)

(Se The Companion Bible. s.22 i Appendiks.)

Spørsmål og oppgaven

1.) Hvilke to typer lover har vi Tanach før Moseloven?
2.) Hvordan kan vi vite om lovene har et guddonunelig eller

hedensk utgangspunkt.
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3.) Hva er Hammurabis lover?
4.) Når ble de kodifisert?
5.) Når ble de oppdaget?
6.) Hvor gamle er de?
7.) . I hvilket område av verden ble de brukt?
8.) Hvilke 30 forskjellige lover har vi beskrevet?
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HAMMURABIS LOVER ILMOSEBOK

Vi skal i det følgende beskrive de lovene som stammer fra Ham-
murabis lover og som vi finner i 1. Mosebok:

1.) LOVEN OM ADOPSJON NÅR EN MANN IKKE HADDE
BARN. "Og Abraham sa: Herre, Herre, hva skal jeg gjøre? Jeg går
Jo barnløs bort, og den som skal ta mitt hus i eie, er Elieser fra
Damaskus." (I.Mos. 15,2.)
(Se Hammurabis lov, paragraf 191.)

2.) LOVEN OM AT EN TRÆLKVINNE KUNNE FØDE
BARN FOR SIN HERSKERINNE. "Og Sarai sa til Abraham: Se,
Herren har nektet med barn, gå derfor inn til min trælkvinne!
Kanskje jeg kunne få et barn ved henne. Og Abraham lød Sarais
råd." (l.Mos.16,2.)
(Se Hammurabis lov, paragraf 146.)

3.) LOVEN OM SALG AV EIENDOM TIL EN FREMMED.
"Jeg er en fremmed og utlending blant dere. La meg få et gravsted
til eiendom hos dere, så jeg kan føre min døde hustru bort og begrave
henne!" (l.Mos.23,4.)
(Se Hammurabis lov, paragraf 7.)

4.) LOVEN OM DØDSSTRAFF VED TYVERI AV HELLIGE
GJENSTANDER. "Men den som du finner dine guder hos, han skal
ikke leve. Se nå etter i våre frenders nærvær, om du kjennes ved
noe av det jeg har med meg, og ta det så! Men Jakob visste ikke at
Rakel hadde stjålet dem." (l.Mos.31,32.)
(Se Hammurabis lov, paragraf 6.)
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5.) LOVEN OM Å TA LIV VED BRENNING. "Så gikk det
omkring tre måneder, da kom folk og sa til Juda: Tamar, din
sønnekone, har drevet hor, og nå er hun også blitt fruktsommelig i
hor. Og Juda sa: Før henne ut. Hun skal brennes!" (l.Mos.38,24.)
(Se Hammurabis lov, paragraf 110.)

6.) LOVEN OM DØDSTRAFF VED TYVERI FRA DET
KONGELIGE PALASS. "Den av dine tjenere som det (Josefs
sølvbeger) finnes hos, han skal dø, og vi andre skal være min heres
træler." (l.Mos.44,9.)
(Se Hammurabis lov, paragraf 6.)

7.) LOVEN OM Å GI SIN YNDLINGSSØNN STØRRE ARV.
"Og jeg gir deg (Josef) framfor dine brødre et stykke land som jeg
tar fra amorittenes hånd med mitt sverd og min bue." (l.Mos.48,22.)

(Se Hammurabis lov, paragraf 165.)

8.) LOVEN OM Å TA FRA EN SØNN HANS FØRSTEFØD
SELSRETT. "Ruben, min førstfødte er du, min kraft og min styr-
kes første frukt, høyest i ære og størst i makt. Du bruser over som
vannet. Du skal ikke ha noe fortrinn, for du steg opp på din fars
leie. Da vannhelliget du det. I min seng steg han opp!" (l.Mos.49,
3-4.)
(Se Hammurabis lov, paragraf 158.)
(Se The Companion Bible. s.22 i Appendiks.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 9 lover i I.Mosebok samsvarer med Hammurabis
lover?
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LOVENS TIDSPERIODE.

Den varte fra Sinai og til døperen Johannes. "For alle profetene
og loven har profetert INNTIL Johannes." (Mat. 11,13.)

"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." (Luk. 16,16.)

I denne tidshusholdningen ble Moseloven med alle dets forskjel
lige forordninger lagt til gmnn for forholdet mellom Jødene og Gud.
Den skulle vise jødene og alle mennesker hva som er GUDS IN
NERSTE VILJE og KRAV.

Moseloven sier videre at det menneske som HOLDT loven, skulle
leve ved ved dette. "Og dere skal holde mine lover og mine bud,
for det menneske som gjør etter dem, skal leve ved dem. Jeg er
Herren." (B.Mos. 18,5.) (Legg merke til at det står ikke at en måtte
oppfylle Moseloven for å bli frelst. Dersom det hadde stått det, hadde
iike noe menneske blitt frelst. Det er forskjell på å "holde loven"
og å "oppfylle loven.)

Dette betyr:
a) For det første var det ingen frelse i Israel utenom Moseloven.
b) For det andre ble loven betraktet som en indirekte ffelsesvei.

Den kanaliserte menneskets egen rettferdighet. Der denne
fikk utfolde seg i en rett Guds-dyrkelse og et ydmykt sinn,
der kom Guds rettferdighet denne i møte, og frelsen eller
nåden ble gitt som en garanti og som et pant på at kontakten
mellom Gud og mennesket var etablert. "Du kommer dem i
møte som gjør rettferdighet med glede, dem som kommer
deg i hu på DINE VEIER..." (Es.64,4.)

Moseloven består av 3 deler, og det er:
a) De 10 bud eller dekalogen.
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b) Seremonilovene, som bekriver både de mange offer og de
forskjellige høytidene og høytidsdagene i Israel.

c) Den sivile eller juridiske loven som foreskrev hvordan landet
Israel skulle styres og hvordan innbyggerne skulle leve i
forhold til hverandre.

Rabbinerne mente og mener fortsatt at Mishnah (den muntlige
loven) og Gemara (kommentarene til Mishnah) også hører med til
Moseloven, og at de er LIKE BINDENE som selve Moseloven.
Disse ble etter deres vurdering også gitt til Moses på Sinai, men de
ble ført videre ved en muntlig tradisjonen til de ble nedskrevet.
Den muntlige tradisjonen er nedskrevet i Talmud. Det er to

Talmuder. Den Jerusalemske og Den Babylonske Talmud.
Det er Den Babylonske Talmud som er viktigst i dag. Den ble

nedskrevet ca.500 etter Messias og består av 5894 sider.
Vi er enig i at både Mishnah og Gemarra hører med til jødenes

lov, for vi regner med at mange av de rabbinerne som uttalte og
skrev det ned, var inspirert av Gud, men når innholdet i den muntlige
loven er i strid med Guds ord i Bibelen og med Jesu undervisning i
N.T., er den IKKE BINDENE for jødene. Jesus tok ofte opp disse
spørsmålene i sin undervisning. Han kalte den muntlige loven for
"de gamles forskrifter".

I Bergprekenen, som er grunnloven i himlenes rike, viser Jesus
ved en rekke tilfeller at den muntlige loven (Mishnah) enten ikke
var fullstendig nok eller at den ikke var i samsvar med Guds ord og
Guds vilje. "Dere har hørt det er sagt av de gamle (av de skriftlærde):
Du skal ikke myrde, men den som myrder, skal være skyldig for
dommen. Men jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror
uten grunn, skal være skyldig for dommen (3 dommere), men den
som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet (Sanhedrin),
men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild (for
han har satt seg i Guds sted og dømt et medmenneske for å være en
Guds-fomekter (en dåre.) En skal dømmes med den sanune dom
som en selv dømmer andre med.)" (Mat.5,21-22.)
MOSELOVEN ER IKKE OPPHEVET, men den er OPPFYLT

TIL FRELSE FOR ENHVER SOM TROR, FOR JØDENE FØRST
og SÅ FOR HEDNINGENE. Dette gjorde Jesus fra Nasaret, både i
sin vandring, ved sin død og oppstandelse. Det som gjenstår av det
profetiske ordet vil han oppfylle etter hvert. "Dere må ikke tro at
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jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke
kommet for å oppheve, men for å OPPFYLLE." (Mat.5,17.)

Det siste utsagnet betyr tre ting:
a) Jesus skulle OPPFYLLE LOVENS KRAV, slik at alle men

nesker kan få del i frelsen.

b) Jesus skulle i sin person og i sin gjerning OPPFYLLE DET
PROFETISKE ORDET som loven (de 5 Mose-bøkene) og
profetene hadde profetert om ham.

c) Jesus skulle FORTOLKE loven på en rett måte overfor
jødene. (Når en rabbiner mente at en annen rabbiner fortolket
loven galt, så sa han: DU ØDELEGGER LOVEN.)

Moseloven er gitt til jødefolket. Det var jødene som forpliktet
seg på den ved Sinai. "Så tok han (Moses) paktens bok og leste den
opp for folket, og de sa: Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre og
lyde." (2.Mos.24,7.)

Hedningene er ikke forpliktet på Moseloven, slik som jødene er
det, men til tross for det vil vi finne igjen deler av Moseloven i alle
tidshusholdningene. Dette gjelder da først og fremst de 10 bud, og
de bud og forordninger som er utledet av dette budet.

Guds lov har bestandig inneholdt de samme budene, men det er
ikke alle budene og forordningene som er gjort kjent for alle
mennesker i enhver tidshusholdning. Menneskene er ikke ansvarlig
for Gud med mer enn det som er åpenbart for dem.

(Se mine bøker: Israel og den kristne menighet og Jødenes Konge.
Bind 1. om de 5 første tidsperiodene og Jødenes Konge. Bind 3.
om de forskjellige offer i gammel-testamentlig tid.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva var det som kjennetegnet lovens tidshusholdning?
2.) Hva er forskjellen på "å holde Guds bud" og "å oppfylle

Guds bud"?

3.) I hvilke 3 deler er Moseloven inndelt?
4.) Hva er Mishnah?
5.) Hva er Gemara?
6.) Hvordan så rabbinerne på disse Skriftene?

— 273 —



7.) Hva er Talmud?
8.) Hvor stor er den babylonske Talmud?
9.) Hvordan stilte Jesus seg til den muntlige loven og dets

kommentarer?

10.) Hva er hovedhensikten med Moseloven?
11.) Hva betyr det at Jesus er kommet for å oppfylle loven?
12.) Hvem er forpliktet på Moseloven?
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MOSELOVENS HENSIKT OG

BEGRENSNING.

På hebraisk heter "loven" "torah". Den blir oppfattet på følgende
3 måter:

a) Moseloven.
b) De 5 Mosebøkene.
c) Hele Tanach, som er det hebraiske ordet på Det gamle Tes

tamente.

Det hebraiske ordet "torah" er blitt oversatt til gresk med ordet
"nomos", som betyr "lov" eller "forskrifter". Dette er INGEN GOD
OVERSETTELSE, for "torah" betyr ikke "lov", men det betyr "UN
DERVISNING", "LÆRE".

I *Torahen" er derfor hele Guds vilje og planer med jødefolket
nedskrevet. Den består ikke bare av bud og forskrifter, slik som vi
hedningekristne har så lett for å forestille oss, men den består av
hele Guds planer, vilje og råd.

"Torahen" består av 613 bud, men den inneholder også Guds
nåde og frelse for folket. Den inneholder hele Guds frelse for sitt
folk Israel.

Den motsetningen, som er blitt bygd opp mellom "Torahen" og
evangeliet, er gal, kunstig og skadelig. Det er ingen motsetning
mellom "Torahen" og evangeliet, for Guds nåde og frelse er også
nedlagt i "Torahen".

Når "Torahen" sier: At den som gjør disse ting, skal leve ved
dem, så betyr det at den som holder "Torahen", er på vei mot frelsen.
Gud kommer den som holder "Torahen", i møte med sin nåde og
frelser vedkommende inn i sitt rike. "Du kommer dem i møte som
gjør rettferdighet med glede, dem som kommer deg i hu på dine
veier..." (Es.64,4.)
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Det nye Testamente er også Torah. Det er undervisning og lære
fra Gud. I det hele så inneholder N.T. ca. 1050 bud og forordninger
fra Gud. En del av disse angår rikets forkynnelse, mens en del angår
bare den kristne menighet. Like så lite som de troende i gammel
testamentlige tid greide å oppfylle Guds lov, like så lite greier vi
som tilhører den kristne menighet, å oppfylle Guds lov.

Moseloven har i følge N.T. følgende siktemål i den kristne
menighets tid:

1.) Loven skal DØMME JØDENE. Det er de som har loven.
De som ikke har holdt loven, skal ikke få del i frelsen.

"alle som har syndet uten loven, skal gå fortapt uten loven, og
alle som syndet under loven, skal dømmes ved loven." (Rom.2,12.)
"Men vi vet at alt det som loven sier, det taler han til dem som

har loven, foråt hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig
for Gud." (Rom.3,19.)

2.) Loven kan IKKE FRELSE noe menneske, for ved loven
kommer ERKJENNELSE AV SYNDEN.

"siden intet kjød (menneske) blir rettferdiggjort for ham ved lov-
gjeminger, for ved loven kommer syndens erkjennelse." (Rom.3,20.)
"Hva skal vi da si? er loven synd? Langt derifra! men jeg kjente

ikke synden uten ved loven, for begjærligheten kjente jeg ikke
dersom loven ikke hadde sagt: Du skal ikke begjære. Men synden
benyttet seg av budet og virket alle slags begjærlighet i meg, for
uten lov er synden død (den sover)" (Rom.7,7-8.)

"For det som var umulig ved loven, idet den var maktesløs ved
kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin Sønn i syndig kjøds
lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet."
(Rom. 8,3.)

"som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt,
ikke for bokstav, men for Ånd, for bokstaven (loven) slår i hjel,
men Ånden gjør levende." (2.Kor.3,6.)
"men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av

lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi
(jødene) på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus
og ikke av lovgjerninger, ettersom intet kjød (menneske) blir
rettferdiggjort av lovgjerninger." (Gal.2,16.)
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"For jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud." (Gal.2,
19.)
"Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart,

for: For den rettferdige, ved tro skal han leve." (Gal.3,11.)
"For så mange som holder seg til loven (for å bli frelst ved

overholdelsen av den), er under forbannelse, for det er skrevet:
Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens
bok, så han gjør det." (Gal.3,10.)

"Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse (som frelsesvei),
idet han ble en forbannelse for oss- for det er skrevet: Forbannet er
hver den som henger på et tre." (Gal.3,13.)

"Var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske preste-
dønmie-for ved dette fikk folket loven, hvilket behov var det så
fremdeles for at en annen prest skulle oppstå etter Melkisedeks vis
og ikke nevnes etter Arons vis." (Hebr.7,11.)

"loven førte jo ikke noen fram til fullkommenhet, og et bedre
håp (troen på Jesus) føres inn, så vi kan nærme oss til Gud."
(Hebr.7,19.)

"For hadde hin første (Moseloven) vært ulastelig, da var det ikke
søkt rom for en annen (pakt). Det er jo lastende ord han (Gud) taler
til dem når han sier: Se, de dager kommer da jeg vil opprette en ny
pakt med Israels hus og med Judas hus." (Hebr.8,7-8.)
"Og derfor er han mellommann for en ny pakt, foråt de kalte

skal den tidsalderlige arv som var dem lovet, etter at en død har
funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt."
(Hebr.9,15.)

3.) I den frie nådens tidshusholdning er loven SATT TIL SIDE
SOM INDIREKTE FRELSESVEI.

"Men NÅ (i inneværende tidshusholdning) er Guds rettferdighet,
som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven, det vil si
Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle (både jøder
og hedninger) og over alle som tror." (Rom.3,21-22.)

"For vi konstanterer at meimesket blir rettferdiggjort ved troen,
uten lov-gjeminger." (Rom.3,28.)
"men nå er vi løst fra loven (som indirekte frelsesvei), idet vi er

død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i Åndens nye vesen,
og ikke i bokstavens gamle vesen." (Rom.7,6.)
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"Forandres prestedømmet, da går jo nødvendigis også en
FORANDRING AV LOVEN (forandring av en del av loven) for
seg." (Hebr.7,12.)

"Loven førte jo ikke noen fram til fullkommenhet, og et BEDRE
HÅP FØRES INN, så vi kan nærme oss til Gud." (Hebr.7,19.)

"For hadde den første (Moseloven) vært ulastelig, da var det ikke
søkt rom for en annen (Golgata-pakten)." (Hebr.8,7.)

"For da loven (de offer som loven foreskriver) bare har en skygge
av de kommende goder, men ikke selve bilde av tingene, så kan
den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer fram, gjøre
dem fullkonme som kommer fram med dem." (Hebr. 10,1.)

"så har han deretter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje.
Han tar det første (offertjenesten som basis for frelsen) bort, for å
innsette det annet (som er han selv)." (Hebr. 10,9.)

4.) TROEN STADFESTER LOVEN.
"Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester

loven." (Rom.3,31.)
"foråt lovens krav (rettferdighet) skulle bli oppfylt i oss, vi som

ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden." (Rom.8,4.)

5.) Loven fører til GUDS VREDE, for ingen kan oppfylle loven
til egen frelse.

"for loven virker vrede, men hvor det ikke er noen lov, er det
heller ikke noen overtredelse." (Rom.4,15.)

6.) Loven ble gitt for at FALLET SKULLE BLI STORT.
"Men loven kom til for at fallet skulle bli stort, men hvor synden

ble stor, ble nåden enda større." (Rom.5,20.)

7.) Loven VEKKER DE SYNDIGE LYSTER.
"For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster, som vaktes ved

loven, således i våre lemmer at vi bar frukt for døden." (Rom.7,5.)

8.) Loven er HELLIG, RETTFERDIG, GOD og ÅNDELIG.
"Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt."

(Rom.7,12.)
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"For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt
under synden." (Rom.7,14.)
"Men gjør jeg det (den onde natur) som jeg ikke vil, da vitner

jeg jo med loven at den er god." (Rom.7,16.)

9.) KRISTUS ER LOVENS HENSIKT.
"For Kristus er lovens hensikt (gntelos), til rettferdighet for hver

den som tror." (Rom. 10,4.)

10.) Den som ELSKER, HAR OPPFYLT LOVEN.
"Bli ingen noe skyldig, uten det å elske hverandre! for den som

elsker den annen, har oppfylt loven." (Rom. 13,8.)
"Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten

lovens oppfyllelse." (Rom. 13,10.)

11.) Loven står i DØDENS og FORDØMMELSENS TJE
NESTE.

"Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget
i steiner, framtrådte i herlighet, så at Israels bam ikke tålte å se på
Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, hvor
skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet. For dersom
fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste
enda langt mere rik på herlighet, for det herlige har i dette stykke
ingen herlighet mot hin overvettes herlighet. For når det som svinner,
var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet."
(2.Kor.3,7-ll.)

12.) Loven kan IKKE GI DEN HELLIGE ÅND.
"Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjeminger

dere fikk Ånden, eller ved troens forkynnelse?" (Gal.3,2.)
"Han altså som gir dere Ånden og virker kraftige gjerninger blant

dere, gjør han det ved lovgjeminger eller ved troens forkynnelse?"
(Gal.3,5.)

"foråt Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i
Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få Ånden, som var oss lovet."
(Gal.3,14.)

13.) Loven ble SATT VED SIDEN AV ABRAHAM-PAKTEN,
slik at begge frelsesprinsippene kunne virke ved siden av hverandre.
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"Hva skulle da loven til? Den ble lagt ved siden av (Abarham-
pakten) for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom (den kristne
menighet), som løftet gjalt- gitt ved engler, ved en mellomanns
hånd." (Gal.3,19.)
"men før troen kom, ble vi holdt innestengt under loven til den

tro som skulle åpenbares." (Gal.3,23.)

14.) Loven er IKKE IMOT GUDS LØFTER.
"Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra, for var det gitt

noen lov som kunne gjøre levende, da kom rettfer^gheten virkelig
av loven." (Gal.3,21.)

15.) Loven er blitt vår VEIVISER TIL KRISTUS.
"Så er da loven blitt vår veiviser til Kristus, for at vi skulle bli

rettferiggjort ved tro, men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger
under veiviseren." (Gal.3,24-25.)

16.) Loven høier med til VERDENS BARNELÆRDOM, for den
kan ikke frelse noen. Deler av den er også forandret på grunn av
Jesu forsonergjeming.

"Således var også vi (jødene), dengang vi var bam, trællbundet
under verdens bamelærdom." (Gal.4,3.)

17.) Kristus AVSKAFFET (SATTE TEL SIDE) BÅDE FIEND-
KSKAPET MELLOM JØDER OG HEDNINGER og loven som
indirekte frelsesvei. "Dette gjorde han da han i sitt kjød avskaffet
fiendskapet, det er: budene i loven som er i forskriftene, for i seg
selv å skape et nytt menneske av de to, og på den måten skape
fred." (Ef.2,15.)

18.) Loven gir en ANNEN RETTFERDIGHET enn Guds rett
ferdighet. "i nidkjærheten en forfølger av menigheten, i rettferdig
het etter loven ulastelig." (Fil.3,6.)
"og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av

loven, men den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av
Gud på grunn av troen." (Fil.3,9.)

19.) Loven er IKKE LAGET FOR DEN RETTFERDIGE, men
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for den URETTFERDIGE, for den rettferdige lever etter Guds lov,
og dessuten har han del i Guds rettferdighet ved troen på Jesus.

"så han vet dette at loven ikke er laget for en rettferdig, men for
lovløse (de som ikke holder loven) og selvrådige, for ugudelige og
syndere, for vanhellige og urene, fadermordere og modermordere,
manndrapere, horkarer, syndere mot naturen (menn som ligger med
menn), menneskerøvere, løgnere, menedere (folk som sverger falsk
ed), og alt annet som er imot den sunne lære." (I.Tim. 1,9-10.)

20.) Loven er blitt FORANDRET, for PRESTEDØMMET ER
BLITT FORANDRET.

"Forandres prestedømmet, da går det jo nødvendigvis også en
forandring av loven for seg." (Hebr.7,12.)

21.) Loven kan ikke RENSE SAMVITTIGHETEN.
"For så sant som blodet av bukker og okser og asken av en kvige,

når den sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet, hvor meget
mer skal da Kristi blod, han som ved en tidsalderlig Ånd bar seg
selv som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra
døde gjerninger til å tjene den levende Gud." (Hebr.9,13-14.)

"For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men
ikke selve bildet av tingene, så kan den aldri ved de oifer som de
hvert år alltid på ny bærer fram, gjøre dem fullkonme som kommer
fram med dem. Ellers ville de jo ha opphørt med å frambære dem,
da de ofrende ikke lenger ville ha synder på samvittigheten når de
en gang var renset." (Hebr. 10,1-2.)

I trengselstiden og i 1000 års-riket skal deler av loven konrnie
tilbake igjen som ABSOLUTTE KRAV til menneskene foråt de skal
få del i frelsen.

I trengselstiden vil jødene bli dømt etter sitt forhold til Jesus fra
Nasaret. "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.)

Hedningene vil bli dømt i forhold til deres behandling av jødene
i trengselstiden. "Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier
jeg dere: Hva dere har gjort imot en av disse mine MINSTE
BRØDRE (jødene), har dere gjort imot meg." (Mat.25,40.)

11000 års-riket vil menneskene bli dømt i forhold til både sin
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egen rettferdighet og Guds rettferdighet. Jesu forkynnelse i de 4
evangeliene vil være basis for frelsen i 1000 års-riket.

Det er ordet RETTFERDIGHET som vil være det sentrale ordet
i 1000 års-riket. Det gjelder både menneskets egen rettferdighet og
Guds rettferdighet.

11000 års-riket vil også ofringene i templet komme tilbake, men
de vil ha en annen karakter enn i gammel-testamentlig tid.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Av hvilke 3 ting består "torahen"?
2.) Hva betyr selve ordet?
3.) Hvilket ord bruker man på gresk når man skal oversette ordet

"torah"?

4.) Hvorfor er det misvisende å oversette ordet "torah" med
"loven"?

5.) Hvor mange bud inneholder N.T.?
6.) Hvilke 21 forskjellige siktemål har Moseloven i den kristne

menighets tid?
7.) Hvilke rettferdighetsbegrep vil vi få i trengselstiden og i

1000 års-riket?
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TIDSPERIODEN FOR RIKETS

NÆRHET. DEN AVBRUTTE

TIDSPERIODEN.

Denne perioden varte fra døperen Johannes og til Paulus og
Bamabas forkynnelse i Antiokia. "I de dager stod døperen Johannes
fram og forkynte i Judeas ørken (landsbygda) og sa: Omvend dere,
for himlenes rike er kommet nær/' (Mat.3,1-2.)
"Og et helt år var de sammen der i menigheten og lærte en stor

skare, og i Antiokia fikk disiplene først navnet KRISTNE." (Ap.gj.
11,26.)
I DENNE PERIODEN kunne riket for Israel HA BLUT OPP

RETTET, dersom jødene hadde omvendt seg og bedt Messias om å
komme tilbake. Det er derfor ikke riktig å sette den kristne menig
hets begynnelse hverken ved PINSEFESTENS DAG eller ved
PETERS BESØK I KORNELIUS HUS.

Denne tidsperioden hører med til NÅDENS TIDSPERIODE,
men den hører ikke med til den FRIE NÅDENS TIDSPERIODE.
Vi må skille mellom disse to nådesbegrepene. "Og Ordet ble kjød
og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet-en herlighet som den
en enbåren Sønn har fra sin far, FULL AV NÅDE og sannhet."
(Joh.1,14.)

"For av hans fylde har vi alle fått, og det er NÅDE OVER NÅDE,
for loven ble gitt ved Moses, NÅDEN og SANNHETEN kom med
Jesus Kristus." (Joh. 1,16-17.)

"Herrens Ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne
evangeliet (om riket) for de fattige. 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 fiihet, for å forkynne ET VELBEHAGELIG
ÅR FRA HERREN." (Luk.4,18-19.)
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I denne perioden har vi RIKETS FORKYNNELSE. Den er basert
på følgende forhold:

a) Anger.
b) Omvendelse.
c) Overholdelse av Moseloven og Jesu bud.
d) Vanndåpen.
e) En personlig tro på Jesus som jødenes Messias.
I denne perioden var det jødene som fortsatt var i sentrum for

Guds oppmerksomhet. Hedningene måtte slutte seg til jødedommen
og holde loven eller deler av den, for å bli frelst. Dette kommer
tydelig fram ved Peters besøk i Kornelius hus. Kornelius var en
jødisk proselytt (tilhenger av jødedommen) allerede før Peter besøkte
ham. "han var en from mann og FRYKTET GUD (et jødisk uttrykk
for å holde loven og tro på Gud) med hele sitt hus og gav MANGE
ALMISSER til folket (almissene var nødvendig for å få del i frelsen)
og bad alltid til Gud." (Ap.gj.10,2.)
På grunn av at Komelius var en jødisk proselytt, kunne Peter si

følgende til ham: "Peter opplot da sin munn og sa: Jeg skjønner i
sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant ethvert
folkeslag TAR HAN IMOT DEN SOM FRYKTER HAM og GJØR
RETTFERDIGHET (HOLDER LOVEN)." (Ap.gj. 10,35.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at det var to typer proselytter,
og det var:

a) De som gikk helt over til jødedommen. De lot seg omskjære
og forpliktet seg på å holde hele Moseloven.

b) De som forpliktet seg på deler av Moseloven. Det kunne
f.eks. være de 10 budene. Disse var ikke fullstendige jøder,
men de fikk del frelsen, og det er det viktigste. De ble kalt
for "portens proselytter". Det vil si at de stod i porten til å
bli fullstendige jøder.)

Peters forkynnelse var i samsvar med Jesu forkynnelse i Matteus
19,16-23.
Da Paulus noen år etter Peters besøk hos Komelius besøkte den

romerske fangesvokteren i Filippi, kunne han ikke si det samme til
ham som Jesus hadde sagt til den rike unge mannen, når han spurte
om hva han skulle gjøre for å bli frelst. (Mat. 19,16-23). Paulus sa
at HAN SKULLE TRO PÅ JESUS KRISTUS, for å bU frelst. "Og
han førte dem (Paulus og Silas) utenfor og sa: Herrer, hva skal jeg
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gjøre for å bli frelst? De sa da: Tro på den Herre Jesus Kristus, så
skal du bli frelst, du og ditt hus." (Ap.gj. 16,30-31.)

Grunnen til at det er forskjell på PETERS BUDSKAP og
PAULUS BUDSKAP er det forholdet at de hadde hver sin oppgave
og hvert sitt evangelium. Peters budskap tok sikte på at Jødene skulle
omvende seg, slik at Jesus KUNNE KOMME TILBAKE og
OPPRETTE RIKET FOR ISRAEL FOR JØDENE.

Paulus budskap tok sikte på å utta DEN KRISTNE MENIGHET,
som er Jesu legeme.

Vi må skille mellom den JØDISKE MENIGHET, som ble tatt ut
ved EVANGELIET OM HIMLENES RIKE og DEN KRISTNE
MENIGHET, som blir tatt ut ved Paulus og de andre apostlenes
EVANGELIUM OM DEN FRIE NÅDEN.

Det er GALT å betegne den kristne menighet som den ny-testa-
mentlige menighet, for der er TO MENIGHETER i den ny-testa-
mentlige tid, og det er:

a) Den jødiske menighet
b) Den kristne menighet.
Det første evangeliet skulle føre fram til opprettelsen av RIKET

FOR ISRAEL. "Men fra døperen Johannes dager inntil nå trenger
de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn,
river det til seg." (Mat. 11,12.)

Det er mange oversettelser av dette Bibel-verset. Vi skal nevne
en del av dem:

a) Gartner:... "Himmelriket trenger seg fram og djerve menn
gir seg i dets vold."

b) Barclay:... "Himmelriket blir tatt med storm, og den vold
somme tar det med makt."

c) Darby:..., "blir himlenes rike tatt med makt, og den
voldsomme griper fatt i det."

d) Good News:... "Himmelriket har lidd voldsomme angrep,
og voldsomme mennesker forsøker å innta det."

e) Hedegård:... "himmelriket er utsatt for stormangrep,..."
f) Gunnes:..., "øves det vold mot himmlenes rike. Det er

voldsmenn som vil røve det til seg."
g) Phillips:... "ivrige mennesker..."
h) Jerusalem:... "Himmelriket er blitt utsatt for vold, og de

voldsommme tar det med storm."
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i) Svensk oversettelse:... "trenger himmelriket fram med
storm."

j) Tysk oversettelse:... "lider himmelriket under vold."
k) Moffatt:..., "presser de seg inn i himlenes rike. Disse ivrige

sjeler stormer det."
1) Beck:... "Voldsmenn forsøker å ta det med makt."
m) Dansk oversettelse:... "tas himmelriket med storm."
n) Ferøyisk oversettelse:... "blir himmelriket tatt med makt."
o) Seidelin:..., "tas Guds-riket med storm, og de framstormende

løper av med det."
p) Wuest:... "blir himmelriket tatt med storm, og de sterke og

mektige legger med iver beslag på det."
q) King James:... "himlenes rike blir utsatt for vold, og den

sterke tar det med makt."

r) The New Intemational Version:... "himmlenes rike har trengt
seg kraftfullt fram, og de sterke menn tar det til seg."

s) R.L.Lindsey:... "himlenes rike bryter fram, og enhver bryter
fram sammem med det."

t) Brad H.Young:... "himlenes rike bryter fram, og de som
bryter fram, søker det." (Se Studiebibelen. Nummer 1. s.
326.)

Hvis vi skal summere opp det som er sagt ovenfor, så betyr dette
følgende:

a) Himlenes rike begynte med døperen Johannes forkynnelse.
b) Det er Guds rike som er brutt fram på en spesiell måte. Dette

gjelder det Guds-riket som de gammel-testamentlige
profetene vitnet om.

c) De som underkaster seg hinunelrikets lover, river det til seg
og inntar det med storm.

En del modeme Bibel-forskere mener at utsagnet i Matteus 11,12
må sees i sammenheng med Mika 2,12-13, hvor det står: "Jeg vil
samle deg, Jakob, samle dere så mange som dere er. Sanke sammen
vil jeg DET SOM ER IGJEN AV ISRAEL. Jeg vil føre dem sanunen
som får i en kve (innhegning), som er hjord til sitt beite, så DET
LARMER AV MENNESKER. Veibryteren (hebr.poretz) går foran
dem. De bryter gjennom og drar fram gjennom porten og drar ut av
den. Deres konge (hebr.malkam) drar fram foran dem, og Herren
(hebnJhvh) i spissen for dem."
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De mener at det er Elias eller døperen Johannes som er "vei-
bryteren" eller "den sterke". Han var den første som brøt seg inn i
Guds rikets innhengning, slik at sauene (jødene) kunne bryte seg ut
av den og søke Guds rike. Det var Jesus som ledet dem ut.

Personlig så tror jeg at teksten i Mika refererer seg til Jesu
gjenkomst og hans samling av jødene i endens tid. Veibryteren blir
da den samme som kongen og Herren, som går i spisssen for dette
store toget. "Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige
røst, og de skal samle hans utvalgte (jødene) fra de 4 verdenshjømer,
fra himmelbryn og til himmelbryn." (Mat.24,31.)

Det er særlig to uttrykk i teksten fra Mika 2,12-13 som viser at
den angår endens tid, og det er uttrykkene:

a) "Det som er igjen av Israel". Det er endetidens levning i
Israel.

b) "Det larmer av mennesker". Det angår 1000 års-riket.
Blant rabbineme var det 2 oppfatninger av hvem "veibryteren"

var. Den ene gmppen mente at det var Elias, mens den andre gruppen
mente at det var Messias. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4.
S.309.) (Se også Brad H.Youngs bok: Jesus the Yewish Theologian.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Når begynte husholdningen for "rikets nærhet"?
2.) Hva er forskjellen på nådens tidsperiode og den frie nådens

tidsperiode?
3.) På hvilke 5 forhold er rikets evangelium basert?
4.) Hva er forskjellen på Peters og Paulus foprkynnelse?
5.) Hva er forskjellen på den jødiske menighet og den krisme

menighet?
6.) Hvorfor er det galt å beskrive den kristne menighet som

den ny-testamentlige menighet?
7.) På hvilke forskjellige måter er Mattues 11,12 oversatt?
8.) Beskriver Mika 2,12-13 og Matteus 11,12 det samme?
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OPPRETTELSEN AV "HIMLENES

RIKE" ER TREDELT.

Det var Guds innerste hensikt og vilje å opprette det historiske
Guds riket ved Jesu første komme, men da jødene som folk og
nasjon ikke ville ta imot det, idet de forkastet Jesus fra Nasaret
som jødenes Messias, ble bare EN DEL AV RIKETS ÅNDELIGE
SIDE etablert ved Jesu første komme. Resten av riket skal opprettes
ved Jesu gjenkomst.

Guds rikets etablering for jødene er to-delt, og mellom disse
to fasene av Guds-riket ligger det en VENTETID for jødene. Denne
ventetiden utfylles av etableringen av den kristne menighet, som er
Jesu åndelige legeme. Disse tre fasene kommer godt til uttrykk ved
følgende Bibel-vers:

a) "Frykt ikke, du LILLE HJORD! for det har behaget deres
Fader å GI DERE RIKET." (Luk. 12,32.)

Det var Guds hensikt å opprette riket for dem ved sitt første
komme.

b) "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.)

På grunn av at jødene ikke ville anerkjenne Jesus fra Nasaret
som deres Messias, ble riket utsatt.

c) "Således skal også dere, når dere ser dette skjer (endetids-
begivenhetene), vite at Guds rike ER NÆR." (Luk.21,31.)

I forbindelse endetidsbegivenhetene vil jødene som folk og
levning anerkjenne Jesus, og da vil riket bli opprettet.

Disse 3 fasene av Guds riket kommer også tydelig fram i Matteus
23,37-39, hvor det står:

a) Første fase: "Jerusalem! Jerusalem! du som slår i hjel pro-
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fetene, og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle
dine bam, som en høne samler sine kyllinger under sine vinger!
Og dere VILLE IKKE."

b) Andre fase: "Se, deres hus (templet) skal lates dere øde!"
c) Tredje fase: "For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se

meg før dere eventuelt sier: Velsignet være han som kommer
i Herrens navn!"

På samme måten som templet ikke lenger var "min Faders hus"
(Luk.2,49.), men ble kalt for "deres hus", på grunn av at jødene
ikke ville inkludere Jesus i Guds-tjenesten i templet, så var heller
ikke høytidene i Israel lenger "Herrens høytider" (3.Mos.23,2.), men
de ble kalt for "jødenes høytider". "Deretter var det en av jødenes
høytider, og Jesus drog opp til Jerusalem." (Joh.5,1.)

Døperen Johannes kalte den jødiske menigheten for BRUDEN
(gr.nymfe). Det var den menigheten som skulle få del i etableringen
av riket for Israel. "Den som har bmden, han er brudgommen...."
(Joh.3,29.)

Det er de TROENDE JØDER SOM ER HERRENS BRUD. Vi
som hører med til den kristne menighet, tilhører JESU ÅNDELIGE
LEGEME.

De messianske jødene på Jesu tid ble også kalt for "MENIGHE
TEN". "Og jeg sier deg at du er Peter og på denne klippe (på Jesus)
vil jeg bygge MIN MENIGHET (gr.ekklesia, hebr. "edah" eller
"kalah"), og dødsrikets porter (døden) skal ikke få makt over den."
(Mat. 16,18.)

"idet de lovet Gud og hadde yndest hos hele folket. Og Herren
la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten." (Ap.gj.2,47.)
"Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle dem som

hørte dette." (Ap.gj.5,11.)
Det er MEGET GALT av Bibel-oversetterne og teologene å

oversette det greske ordet "ekklesia" med ordet "kirke". Det blir
gjort i mange Bibel-oversettelser. Selve ordet "ekklesia" betyr "en
utkalt forsamling". I den første tiden var det ikke den laistne
menighet ble etablert, men det var den JØDISKE MENIGHET, som
ble frelst ved rikets evangelium.

Disse to forskjellige menighetene blir uttatt ved to forskjellige
evangelier. Det er RIKETS EVANGELIUM og DEN FRIE NÅDENS
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EVANGELIUM. Den kristne menighet startet først ved Paulus for
kynnelse.

Robert L. Lindsey sier i sin bok: Jesus Rabbi and Lord. s.l07-
114 at når vi oversetter setningen "himlenes rike er kommet nær"
fra gresk til hebraisk, så betyr det at "himlenes rike er kommet". Vi
har ingen problemer med å være enig i dette, men den feilen som
mange Bibel-granskere gjør, er følgende:

a) De ser ikke at evangeliet om riket og rikets periode ble
AVBRUTT ved at jødene som folk og nasjon ikke ville
anerkjenne Jesus fra Nasaret som sin Messias.

b) De skiller ikke mellom rikets periode og kirkens tid.
c) De ser ikke at riket for Israel skal etableres fullt ut ved Jesu

gjenkomst.
Når vi ser på de mange utsagn i evangeliene om Guds-eller

himlenes rike, så ser vi at Guds-riket allerede ER KOMMET, i og
med at DE VIKTIGSTE åndelige prinsippene, som vil være i riket
for Israel, allerede er etablert i verden. Himlenes rike har både en
NÆRVÆRENDE og en FRAMTIDIG etablering.

Vi skal i det følgende sitere noen få utsagn fra Jesu undervisning,
som viser, at Guds rike allerede er etablert i verden. "Salige er de
fattige i ånden, for himlenes rike ER deres." (Mat.5,3.)

"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 SKLAL KALLES stor i himlenes rike." (Mat.5,19.)
"Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo

Guds rike KOMMET til dere." (Mat. 12,28.)
"Og jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du BINDER

på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du LØSER på jorden,
skal være løst i himmelen." (Mat. 16,19.)
"Men ve dere, dere skriftlærde og farsiseere, dere som LUKKER

himlenes rike for menneskene, for selv går dere ikke inn der, og
dem som ER i ferd med å gå inn, TILLATER dere ikke å gå inn."
(Mat.23,13.) (Vi kunne fylle en hel bok med sitater fra evangeliene
om at Guds rike allerede er etablert i verden.)

Disse utsagnene står ikke i motsetning til det forholdet at Jesus
skal opprette sitt rike ved sin gjenkomst. Dette riket kalles for
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"Davids rike", "riket for Israel" eller "1000 års-riket". "Han skal
være stor og kalles Den Høyestes Sønn, og Gud Herren skal gi
ham hans far DAVIDS RIKE." (Luk.1,32.)

"Da de nå var konunet sammen, spurte de ham: Herre! gjenreiser
du på den tid RIKET FOR ISRAEL." (Ap.gj.1,6.)

"... og de ble levende og regjerte med Kristus i 1000 ÅR."
(Åp.20,4.)

Til tross for at Jesus sa at Guds riket allerede var kommet, så sa
han også at Guds riket var framtidig. "... KOMME DITT RIKE."
(Mat.6,10.)
"Da (i forbindelse med Jesu gjenkomst og dommen) skal de

rettferdige skinne som solen i SIN FADERS RIKE. Den som har
øre, han høre!" (Mat. 13,43.)

"Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke
smake døden, før de eventuelt ser Menneskesønnen komme i SITT
RIKE." (Mat.16,28.)
"Da (i forbindelse med Jesu gjenkomst og dom) skal han si til

dem ved sin høyre side: Kom hit, dere min Faders velsignede! Arv
DET RIKE, som er beredt dere fra verdens grunnvoll ble lagt."
(Mat.25,34.)

Kirkens tid hører med til RIKETS HEMMELIGE SIDE. Ved
den kristne menighets bortrykkelse før trengselstiden kommer det
opprinnelige evangeliet om himlenes rike tilbake igjen. Det vil være
aktuelt både i trengselstiden og i 1000 års-riket.

Roy B. Blizzard hevder i Yavo Digest. Vol.5 Nr.l. at himlenes
rikes husholdning vil OPPHØRE ved Jesu gjenkomst. Han skriver
følgende om dette: "Ved hans komme vil himlenes rikes
"tidshusholdning" opphøre (ikke begynne), for i den kommende
verden vil det ikke være noe behov for å befri menneskene fra
slaveri. Det ondes makt vil allerede være beseiret." (Se kapitlet:
Roy B.Blizzard og "Javo Digests" vurdering av begrepet Guds rike.)

Jeg er meget uenig i denne vuderingen. Jeg ser det slik at ved
Jesu gjenkomst vil "himlenes rike" få sin ENDELIGE MANIFES
TASJON og OPPRETTELSE.
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Spørsmål og svar.

1.) Hvilke 3 faser er det i opprettelsen av "himlenes rike"?
2.) Hvem er Herrens "brud"?
3.) Hvorfor er det galt å oversette ordet "ekklesia" med

"kirken"?

4.) Hvorfor ble perioden for "rikets nærhet" avbrutt?
5.) Når blir "himlenes rike" opphevet i følge Roy B. Blizzard?
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DØPEREN JOHANNES
FORKYNNELSE.

Perioden for rikets nærhet begynte med døperen Johannes.
"Loven og profetene hadde sin tid INNTIL Johannes. FRA DEN
TID forkynnes evangeliet om Guds rike (riket for Israel), og enhver
trenger seg inn i det med makt." (Luk. 16,16.)

Johannes sa at jødene skulle omvende seg for HIMLENES RIKE
VAR NÆR. "I de dager stod døperen Johannes fram og sa: Omvend
dere, for himlenes rike er nær." (Mat.3,1-2.)

"det ord kjenner dere, det som utgikk over hele Judea etter å ha
hatt SIN BEGYNNELSE i Galilea etter den dåp som Johannes
forkynte." (Ap.gj. 10,37.)

Døperen Johannes la ikke fram det læremessige grunnlaget for
den frie nådens tidsperiode, men han la fram en del av det åndelige
grunnlaget for "himlenes rike". Han la fram de første grunnene i
det eskatologiske Guds-riket. Han ba folket om å omvende seg og
pekte på Jesus som jødenes Messias.

Hans lære gikk bl.a. ut på følgende forhold:

1.) Han bad jødene om å omvende seg i det han døpte dem i
elven Jordan, "og de ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente
sine synder." (Mat.3,6.)

Omvendelsen var en fomtsetning for dåpen. Den jødiske historie
skriveren Josefiis sa følgende om Johannes syn på omvendelsen og
vanndåpen: "ANGEREN RENSET SJELEN, MENS DÅPEN REN
SET LEGEMET (en ytre renselse)."

I Josefus bok: Jødefolkets Historie, bok 18, kapittel 5, paragraf
2 står det følgende om forholdet mellom dåpen og omvendelsen:
"... for Herodes drepte ham (Johannes Døperen), som var en god
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mann, og han bad jødene om å utøve dyd, både når det gjalt rettfer
dighet mot hverandre og ærefrykt overfor Gud, og DERETTER
KOMME TIL DÅPEN, foråt dåpen skulle være til nytte for dem,
dersom de gjorde seg bruk av den, IKKE FOR Å FÅ SYNDENES
FORLATELSE, MEN FOR RENSELSE AV LEGEMET (en ytre
renselse), idet man antok at SJELEN VAR NOK RENSET PÅ FOR
HÅND PÅ GRUNN AV RETTFERDIGHET..."

Dette var det jødiske synet på forholdet mellom omvendelse
(anger for sine synder) og dåp. Omvendelsen førte fram til gjen-
fødelsen, mens vanndåpen var en renselse av legemets synder. Den
var en YTRE RENSELSE. Vanndåpen hadde ingen ting med selve
gjenfødelsen å gjøre. Det har den heller ikke i dag.

Jesus sa det samme: "Den som er badet (gjenfødt), trenger ikke
til å vasket annet enn føttene (den daglige synd), men er rein over
det hele..." (Joh. 13,10.)

Peter sa det samme i sin første forkynnelse. "Peter sa da til dem:
Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn
TIL SYNDENES FORLATLESE, så skal dere få Den Hellige Ånds
gave." (Ap.gj.3,38.)

Ananias sa det samme til Paulus. "Og han sa: Og nå, hva venter
du etter? Stå opp og la deg døpe og få AVTVETTET (VASKET
BORT) DINE SYNDER, idet du påkaller hans navn." (Ap.gj. 22,
16.)

Johannes krevde omvendelsen før vanndåpen, men begge var
NØDVENDIG, foråt jødene skulle få del i Guds rike. Det var ingen
frelse i Israel på Johannes og Jesus tid utenom omvendelsen og
vanndåpen. Dette har med Guds ordninger å gjøre. Perioden for
rikets nærhet var en BETINGET PERIODE.

I den frie nådens tidsperiode KAN EN BLI FRELST UTEN AT
EN LAR SEG DØPE, men i og med at Jesus har forordnet dåpen,
skal vi døpe med vann. "Jeg takker Gud foråt jeg ikke har døpt
noen av dere uten Krispus og Gajus." (1.Kor. 1,14.)

"For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne
evangeliet, ikke med vise ord, foråt Kristi kors ikke skulle tape sin
kraft." (1.Kor. 1,17.)

Dersom vi IKKE vurderer utsagnene om dåpen ut ifra tids
periodene, vil de stå i motsetning til hverandre, men når vi trekker
inn tidsperiodene og analyserer utsagnene i deres rette sammenheng,
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ser vi at det ikke er noen motsetning mellom dem. GUDS ORD
KAN IKKE MOTSI SEG SELV.

Vi kan dele inn dåpen i følgende 3 grupperinger, og det er:
a) De forskjellige typer dåp (tvetninger) i jødedommen FØR

døperen Johannes. Det er JØDEDOMMENS DÅR
b) Dåpen fra døperen Johannes og til Paulus. I dette tidsrommet

var dåpen NØDVENDIG, for å få del i frelsen. Det er
RIKETS DÅP.

I dette tidsrommet kunne også riket for Israel ha blitt opprettet.
c) Dåpen fra Paulus og fram til Jesu komme for menigheten.

Den er ikke obligatorisk for å få del i frelsen, men i og med
at Jesus har forordnet den. skal vi døpe. Det er DEN
KRISTNE MENIGHETS DÅP.

Vi skal i det følgende gjengi to sett av dåpsutsagn fra N.T, som
tilsynelatende står i motsetning til hverandre, men i og med at de
hører med til forskjellige tidsperioder, så er det ingen motsetnig
mellom dem.

a) "og han kom rundt i hele landet om Jordan og forkynte
omvendelsesdåp til syndenes forlatelse." (Luk.3,3.)

a) "For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å
forkynne evangeliet, ikke med vise ord, foråt Kristi kors
ikke skulle tape sin kraft." (1.Kor. 1,17.)

b) "Og nå, hva bier du (Paulus) etter? stå opp og la deg døpe
og få vasket bort dine synder, idet du påkaller hans navn."
(Ap.gj.22,16.)

b) "Dåpen er ikke avleggelse av kjødets urenhet (en ytre
renselse), men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu
Kristi oppstandelse." (l.Pet.3,21.)

Esseneme hadde det samme synet på omvendelsen og dåpen som
Johannes hadde. Det har vært diskusjon mellom forskerne om
essenerne og Qumran-sekten var det samme. Det er sannsynlig at
Qumran-sekten er en bestemt gruppering av esseneme. Det arbeides
i dag intens med å avdekke de såkalte Dødehavsmllene, som ble
oppdaget i 1947.
En del forskere mener også at døperen Johannes hadde tilhørt

Qumran-sekten, men at han hadde bmtt ut av den på samme måten
som f.eks. Josefus gjorde fra essenerne.

Selv om det er likhetspunkter mellom døperen Johannes
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forkynnelse og både esseneme og Qumran-sekten, så tror ikke un
dertegnede at Johannes hadde tilhørt noen av disse sektene. Han
var et utvalgt redskap av Gud helt fra fødselen av til forkynne Guds
rike for jødene.
(Se kapitlene: De jødiske Skriftene og De forskjellige typer dåp

i Det Nye Testamente. Se også min bok: Jødenes Konge. Bind 3.
s.121-140.)

2.) Han bad folket om at de skulle bære de riktige frukter som
var et resultat av omvendelsen. "Bær derfor frukt som er omven

delsen værdig." (Mat.3,8.)
Frukten skulle være beviset på om omvendelsen var riktig.

Dersom fruktene var dårlige, var jødene ennå i sine synder og hadde
ikke del i Guds rike. Dersom det motsatte var tilfelle, så var den
nye fødselen inntrådt, og de hadde fått del i Guds rike. Jesus sa:
"Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig." (Mat.3,8.)

"Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre
bærer onde frukter." (Mat.7,17.)

3.) Han forkynte alvorlig om endetiden og Guds dom over
folket. "Øksen ligger allerede ved roten av trærne, derfor blir hvert
tre (menneske) som ikke bærer god frukt (betingelse), hugget ned
og kastet på ilden (Guds dom)." (Mat.3,10.)
"Han sa da til folket som drog ut for å bli døpt av ham:

Ormeyngel! hvem lærte dere å fly fra DEN KOMMENDE
VREDE?" (Luk.3,7.)

Endetiden og den eskatolgiske dommen var en mulighet på
Johannes og Jesus sin tid. Det var jødefolket som selv skulle få
bestemme om de ville at endetiden og dommen skulle komme, og
at Guds-riket skulle etableres for fullt i Israel.

Etter Jesu forsoning og Den Hellige Ånds konune lå alt til rette
for at dette kunne skje. Det var naturlig at apostlene spurte Jesus
om han kom til å opprette riket for Israel ved Den Hellige Ånds
komme. "Da de nå var kommet sammen, spurte de ham: Herre!
oppretter du på den tid (ved Den Hellige Ånds komme) riket for
Israel?" (Ap.gj.1,6.)

Så snart som jødene omvender seg folk og levning, kommer Guds
rikets endelige manifestasjon. "Så fatt da et annet sinn (anger) og

— 296 —



vend om (omvendelse), foråt deres synder må bli utslettet så
husvalelsens (vederkvegelsens, kvilens) tider kan komme fra
Herrens åsyn (nærhet), og han kan sende den for dere utkårede
(forutforkynte) Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil alt
det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters
munn fra tidsalderen av." (Ap.gj.3,19-21.)

4.) Han pekte på Jesus som den som skulle dømme jødefolket,
"han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin treskeplass
og samle sin hvete i låven, men agnene skal han brenne opp med
uslukkelig ild." (Mat.3,12.)

5.) Han gav folket mange formaninger og sa at de skulle gjøre
det som var rett. "Og folket spurte ham: Hva skal vi da gjøre? Han
svarte dem: Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen
har, og den som har mat, skal gjøre likeså! Men også tolleqie kom
for å døpes, og de sa til ham: Mester! hva skal vi gjøre? Han sa til
dem: Krev ikke mere enn hva dere er foreskrevet! Men også
krigsfolk spurte ham og sa: Og vi, hva skal vi gjøre? Og han sa til
dem: Press ikke penger av noen ved vold eller ved svik, og la dere
nøye med deres lønn!... Også MANGE ANDRE FORMANINGER
gav han folket, og forkynte dem evangeliet (om riket for Israel)"
(Luk.3,10-14og 18.)

6.) Han sa at loven ble gitt ved Moses, mens nåden og sannheten
kom med Jesus, "for loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten
kom med Jesus." (Joh. 1,17.)

Det er ingen motsetning mellom disse to utsagnene. Loven ble
gitt av Gud ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesu
person. Dette betyr to ting:

a) Dette betyr at den nåden og den sannheten, som loven
fortalte om, ble gitt ved Jesu person og budskap. Jesu
forkynnelse var bl.a. basert på loven.

b) Det betyr at nådens tidsperiode begynte med døperen
Johannes forkynnelse, for han pekte på Jesus som den som
kom med rikets nåde til jødefolket. Det er det samme som
"et velbehagelig år fra Herren." (Luk.4,19.)
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Dette betyr ikke at det ikke hadde vært nåde og sannhet i lovens
tidsperiode. Det har vært nåde og sannhet i alle tidsperiodene. Guds
tilbud til menneskene i tidsperiodene vitner om at Guds nåde har
eksistert i all tid.

7.) Han pekte på Jesus som det Guds lam som bar bort all
verdens synd. "Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se,
der Guds lam som bærer (bort) all verdens synd." (Joh. 1,29.)

8.) Han pekte på Jesus som Guds Sønn. "og jeg har sett det, og
jeg har vitnet at han er Guds Sønn." (Joh. 1,34.)

9.) Han sa at det jødiske folket var JESU BRUD. "Den som
har bruden, den 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." (Joh.3,29.)

Spørsmål og oppgaven

1.) Når begynte rikets forkynnelse?
2.) Hva sa Josefus om Johannes syn på dåpen?
3.) Hvorfor var dåpen en forutsetning for frelsen i rikets

forkynnelse?
4.) Hvorfor er ikke dåpen en forutsetning for frelsen i den frie

nådens tidsperiode?
5.) Hva sa Jesus om gjenfødelsen og renselsen?
6.) Hva mente esseneme om dåpen?
7.) Hva sa Johannes om omvendelsens frukter?
8.) Hva sa Johannes om endetiden?
9.) Hva betyr utsagnet: "for loven ble gitt ved Moses, nåden

og sannheten kom med Jesus"? (Joh. 1,17.)
10.) Hva sa Johannes om Jesus?
11.) Hvem var Jesu brud-i følge Johannes?
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JESU FORKYNNELSE.

Jesu lære var i samsvar med det som døperen Johannes lærte.
Han forpliktet jødene på en rekke forhold i Jødenes lov, og krevde
dessuten at de kom til en personlig tro på ham som jødenes Messias.

Til tross for at jeg har har skrevet om dette i flere av mine bøker,
minner Den Hellige Ånd meg stadig om at jeg skal ta dette temaet
opp igjen. Jeg anser det som MEGET VIKTIG at vi lærer oss å
skille mellom RIKETS FORKYNNELSE og DEN FRIE NÅDENS
FORKYNNELSE.

Jesus la heller ikke fram den læremessige basis for kirkens
periode, men han la fram det åndelige innholdet i himlenes rike
eller Guds rike, som er det samme som riket for Israel. Når vi skal
vurdere Jesu undervisning, må vi være oppmerksom på at RIKET
FOR ISRAEL var siktemålet med og bakgrunnen for hans
forkynnelse. Vi kan ikke forstå Jesu forkynnelse dersom vi ikke
forstår det.

(I parantes gjør jeg oppmerksom på at vi kan skille mellom Jesu
SPESIELLE FORKYNNELSE, som angår jødene og frelses-prin-
sippene i riket for Israel og Jesu GENERELLE FORKYNNELSE,
som omhandler den generelle siden ved Guds ordninger. Den gjel
der i alle tidshusholdningene.)

Vi kan dele Jesu forkynnelse og virksomhet inn i 3 deler, og det
er:

a) Den forkynnnelsen som angår TROS ASPEKTET. Den føres
videre uten noen forandring inn i den frie nådens tidsperiode.
Det er troen på Jesus som frelser et menneske.

b) Den forkynnelsen og praksisen som angår HELBREDEL
SER og UNDERGJERNINGER. Den føres også videre inn
i den frie nådens tidsperiode og er bl.a. knyttet en del av
nådegavene. Helbredelsene er ikke så utbredt i kirkens tid
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som de var på Jesu tid. Dette har flere årsaker, men det
skyldes først og fremst det forholdet at helbredelsene og
undergjemingene skulle peke på Jesus som jødenes Messias
og på riket for Israel.

I rikets tid vil helbredelsene og undergjerningene være det
normale igjen.

c) Den forkynnelsen som angår jødenes forhold til GUDS
KRAV og MOSELOVEN som forutsetning for frelsen. Den
angår ikke den frie nådens tidsperiode. Den angår derimot
riket for Israel. 1 1000 års-riket vil det igjen bli stilt strenge
etiske krav til menneskene, foråt de skal få del i frelsen.

Vi skal i det følgende referere en del av Jesu forkynnelse med
henblikk på det siste punktet. Det kommer tydelig fram at hans
forkynnelse er nær knyttet til overholdelsen av jødenes lov.

1.) Den som HOLDT LOVEN, skulle være DEN STØRSTE i
riket for Israel. "Derfor, den som bryter et eneste av disse minste
bud og lærer menneskenes 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.)

"Dere må ikke tro at jeg er kommet for å OPPHEVE LOVEN
og PROFETENE. Jeg er ikke komme for å oppheve, men for å
OPPFYLLE." (Mat.5,17.)
"På disse to bud kviler hele LOVEN og PROFETENE." (Mat.

22, 40.)
"Har ikke Moses gitt dere loven? Og ingen av dere holder loven

ennå. Hvorfor står dere meg etter livet?" (Joh.7,19.)
"Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud." (Joh.

14,15.)
"Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker

meg, men den som elsker meg, skal elskes av min Fader, og jeg
skal elske ham og åpenbare meg for ham." (Joh. 14,21.)

"dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet,
likesom jeg har holdt min Faders bud, og blir i hans kjærlighet."
(Joh.15,10.)

Når Jesus henviste til loven, så var det GJERNINGS ASPEKTET
i jødedommen han henviste til. Dette var lovens rettferdighet, som
var en etisk rettferdighet. Den kunne i seg selv ikke frelse et
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menneske, men den kunne føre et menneske i den posisjonen at
Guds rettferdighet kunne frelse det.

Når Jesus henviste til profetene, så var det TROSASPEKTET
ved jødedommen han henviste til. Troen har bestandig vært en gave
fra Gud. Det er den som frelser et menneske i alle tidsperiodene.

2.) Dersom JØDENES RETTFERDIGHET (lovens rettferdig
het) ikke OVERGIKK de skriftlærdes og fariseernes rettferdighet,
fikk de ikke del i riket for Israel. "For jeg sier dere: Dersom deres
rettferdighet IKKE OVERGÅR de skriftlærdes og fariseernes
rettferdighet, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike."
(Mat.5,20.)

"men de (fariseerne og de skriftlærde) DYRKER MEG FOR
GJEVES, i det de lærer lærdommer som er MENNESKEBUD."
(Mat. 15,9.)
"Hvem av de to gjorde nå farens vilje? de sier: Den første. Jesus

sier til dem: sannelig sier jeg dere at tollere og skjøger kommer
FØR INN I GUDS RIKE ENN DERE." (Mat.21,31.)

Det hebraiske ordet for "rettferdighet" er "thzdekah". Dette ordet
blir av rabbineme også oversatt med "almissegivning". Den som
ikke gav almisser i jødedommen, fikk ikke del i Guds rike.

3.) Den som ville OFRE ET SKYLDOFFER, måtte først gå
bort og FORLIKE SEG med sin bror. Dersom han ikke gjorde det,
hadde hans offer ikke noen virkning. "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.)

I jødedommen skilte man mellom to typer soningsoffer, og det
var SYND-og SKYLDOFFERET. Det første gjalt synd som var gjort
mot Gud. Den kunne bli tilgitt ved dette offeret. Det var bare Gud
som kunne tilgi denne synden.

Skyldofferet gjalt synd som var gjort mot et menneske. Dersom
ikke synden var oppgjort mellom de to partene, som dette gjalt,
virket ikke dette offeret.

Det var den som det var blitt gjort synd imot, som skulle ta
initiativet til å opprette forholdet. "Men om din bror synder mot
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deg, da gå bort og irettesett ham i enerom. Hører han på deg, har du
vunnet din bror." (Mat, 18,15.)

4.) Den som ville arve Guds rike, måtte VÆRE FULLKOM
MEN i forhold til loven. "Men jeg sier dere at dere ikke skal sette
dere imot den som er ond mot dere, men om noen slår deg på ditt
høyre kinn, da vend også det andre til ham, og om noen vil føre sak
mot deg og ta din kjortel, da la ham også få kappen, og om noen
tvinger deg til å gå en mil, da gå to med ham. Gi den som ber deg,
og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg.... Derfor skal
dere være FULLKOMNE, likesom deres himmelske Fader er
fullkommen." (Mat.5,39-42 og 48.)

"Når en slår deg på det ene kinn, så by og det andre fram, og når
en tar din kappe fra deg, da nekt ham heller ikke kjortelen! Gi hver
den som ber deg, og om en tar fra deg det som er ditt, da krev det
ikke igjen." (Luk.6,29-30.)
"Men elsk deres fiender, og gjør vel og lån uten å vente noe igjen!

så skal deres lønn være stor, og dere skal være den Høyestes barn,
for han er god mot de utakknemmelige og onde." (Luk.6,34-35.)

5.) Den som IKKE TILGAV ANDRE, FIKK IKKE SELV TIL
GIVELSE av Gud. "For dersom dere forlater menneskene deres

overtredelser, da skal deres himmelske Fader også forlate dere, men
dersom dere ikke forlate menneskene eres overtredelser, da skal
heller ikke deres Fader forlate deres overtredelser." (Mat.6,14-15.)
"Da gikk Peter til ham og sa: Herre! hvor ofte skal min bror

synde mot meg og jeg tilgi ham det? så meget som 7 ganger? Jesus
sier til ham: Ikke 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger (som er 490)."
(Mat.18,21-22.)
"Men da hans medtjenere så hva som skjedde, ble de meget

bedrøvet, og de kom og fortalte sin herre alt det som var skjedd. Da
kalte hans herre ham for seg og sa til ham: Du onde tjener! all din
gjeld ettergav jeg deg, fordi du bad meg, burde ikke også du
forbarme deg over din medtjener, likesom jeg forbarmet meg over
deg? 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 hinunelske Fader gjøre med dere om ikke enhver av dere
TILGIR sin bror." (Mat. 18,35.)
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Disse tekstene har ingen ting med den frie nåden å gjøre, som er
tilknyttet den kristne menighets periode. De refererer seg derimot
til rikets forkynnelse, hvor det ble stilt en REKKE KRAV til
JØDENE foråt de skulle få del i Guds rike.

6.) Den som DØMTE ANDRE, SKULLE DØMMES MED
DEN SAMME DOM. "Døm ikke, foråt dere ikke skal dømmes! for
med den samme dom som dere dømmer, skal dere dømmes, og med
det samme mål som dere måler, skal dere måles igjen." (Mat.7,1-2.)

"og døm ikke, så skal dere ikke dømmes, og fordøm ikke, så
skal dere ikke fordømmes. Forlat, så skal dere forlates. Gi, så skal
dere gis! et godt, stoppet, rystet, overfylt mål skal gis dere i fanget,
for med det samme mål som dere måler med, skal dere måles igjen."
(Luk.6,36-38.)

7.) Den som HOLDT LOVEN, skulle FÅ DEL I RIKET FOR
ISRAEL. Den som IKKE HOLDT LOVEN, HKK IKKE DEL I
GUDS RIKE. "Derfor alt det dere vil at menneskene skal gjøre
mot dere, det skal også dere gjøre mot dem, for dette er LOVEN og
PROFETENE." (Mat.7,12.)

"Ikke enhver som sier til meg: Herre! Herre! skal komme inn i
himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.
Mange skal si til meg på hin dag: 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 han vitne for dem: Jeg har
aldri kjent dere! Vik bort fra meg, dere som GJORDE LOVLØS
HET (IKKE HOLDT LOVEN)!" (Mat.7,21-23.)

"Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de skal sanke ut
av hans rike alt det som volder anstøt, og de som gjør LOVLØSHET
(d.v.s. ikke holder loven)." (Mat. 13,41.)
"Og dere (de skriftlærde og fariseerne) har gjort GUDS LOV til

intet for deres vedtekters skyld." (Mat. 15,6.)
"For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med

sine engler, og da skal han BETALE ENHVER ETTER HANS
GJERNING (om han har holdt loven eller ikke)." (Mat. 16,27.)
"Og det kom en til ham og sa: Mester! HVA GODT SKAL JEG

GJØRE FOR Å FÅ TIDSALDERLIG LIV (del i den kommende
tidsalderen)? Men han sa til ham: Hvorfor spør du meg om det gode?
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Det er bare en som er god. Men vil du GÅ INN TIL LIVET, DA
HOLD BUDENE!" (Mat. 19,16-17.)
"Og se, en lovkyndig stod opp og fristet ham og sa: Mester, hva

skal jeg gjøre for å arve TIDSALDERLIG LIV? Han sa til ham:
HVA ER SKREVET I LOVEN (Hva er skrevet i loven om frelsen)?
Hvorledes leser du? Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud
av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din
forstand, og din neste som deg selv. Da sa han til ham: DU SVARTE
RETT. GJØR DETTE, SÅ SKAL DU LEVE." (Luk. 10, 25-28.)

8.) Den som FORNEKTET JESUS, FIKK IKKE DEL i Guds
rike. "Derfor, enhver som kjennes ved meg for menneskene, ham
skal også jeg kjennes ved for min Fader i himmelen, men den som
FORNEKTER MEG for menneskene, ham skal også JEG
FORNEKTE for min Fader i hinmielen." (Mat. 10,32-33.)

"for den som skammer seg ved meg og mine ord i denne utro og
syndige generasjon, ham skal også Menneskesønnen skamme seg
ved når han kommer i sin Faders herlighet med de hellige engler."
(Mark.8,38.)

9.) Den som elsket far og mor MER ENN JESUS, fikk ikke
del i Guds rike. "Den som elsker far eller mor mere enn meg, er
meg ikke verd, og den som elsker sønn eller datter mere enn meg,
er meg ikke verd." (Mat. 10,37.)

10.) Den som IKKE FORNEKTET SEG SELV og IKKE TOK
SITT KORS OPP og FULGTE JESUS, fikk ikke del i Guds rike.
"og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke
verd. Den som finner sitt liv (sjel), skal miste det (for det er vår ånd
som må opprettes først), og den som mister sitt liv for min skyld,
skal finne det." (Mat. 10,38-39.)

11.) Den som ikke TRENGTE SEG PÅ MED MAKT og rev
Guds rike til seg, fikk ikke del i det. Dette gir uttrykk for
gjemingsaspektet ved Jesu forkynnelse. Dette kunne skje ved å holde
loven. "Men fra døperen Johannes dager og inntil nå, TRENGER
DE SEG MED MAKT inn i himlenes rike, og de som TRENGER
SEG INN, RIVER DET TIL SEG." (Mat.11,12.)
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"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." (Luk. 13,24.)

12.) Den som ikke viste BARMHJERTIGHET, fikk ikke del i
Guds rike. "Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjer
tighet." (Mat.5,7.)
"Og dersom dere hadde vist hva det er: Jeg har lyst til

barmhjertighet og ikke til offer, da hadde de ikke fordømt de
uskyldige." (Mat. 12,7.)
"Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere. Dere som

gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier
tyngre i loven: RETT og BARMHJERTIGHET og TROFASTHET!
Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort." (Mat.23,23.)
"Vær barmhjertig, likesom deres Fader er barmhjertig." (Luk.

6,36.)

13.) Den som talte BESPOTTELIG MOT DEN HELLIGE ÅND,
fikk ikke del i Guds rike. "Derfor sier jeg dere: Hver synd og
bespottelse skal bli menneskene forlatt, men bespottelse mot Ånden
skal ikke bli forlatt. Og om noen taler et ord mot Menneskesønnen,
det skal bli ham forlatt, men om noen taler mot Den Hellige Ånd,
det skal ikke bli ham forlatt, hverken i denne tidsalderen eller i den
kommende." (Mat. 12,31-32.)

"Sannelig sier jeg dere: ÅLLE SYNDER skal bli menneskenes
bam forlatt, og ALLE BESPOTTELSER som de taler, men den som
taler BESPOTTELIG MOT DEN HELLIGE ÅND, han får ikke
forlatelse i tidsalderen, men er skyldig i en tidsalderlig synd- det
var fordi de sa: Han er bestått av en demon." (Mark.3,28-30.)

14.) Den som talte UNYTTIGE ORD, kunne ikke få del i Guds
rike. Menneskene skulle BEDØMMES ETTER SINE ORD. "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.)

15.) Den som ikke OMVENDTE SEG og ble som BARNA, kom
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ikke inn i Guds rike. "Og han kalte et lite barn til seg og sa: Sannelig
sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som bama, kommer
dere ingenlunde inn i himlenes rike. Derfor den som gjør seg liten
som dette bam, han er den største i himlenes rike, og den som tar
imot et sådant barn for mitt navns skyld, tar imot meg." (Mat. 18,2-5.)

16.) Den som FORFØRTE BARNA, fikk ikke del i Guds rike.
"men den som forfører en av disse små som TROR PÅ MEG, for
ham var det bedre at det var hengt en kvernstein om hans hals og
han var nedsenket i havets dyp." (Mat. 18,6.)

17.) Den som ikke SOLGTE ALT DET SOM HAN EIDE og
GAV DET TIL DE FATTIGE, fikk ikke del i Guds rike. "Jesus sa
til ham: Vil du være FULLKOMMEN (etter loven), da gå bort og
selg det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i him
melen." (Mat. 19,21.)
"Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva

din høyre hånd gir, foråt din allmisse kan være i lønndom, og din
Fader, som ser i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare." (Mat.
6,3-4.)
"Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det

som dere hører og ser: Blinde ser, lamme går, spedalske renses og
døve hører og døde står opp, og evangeliet (om riket) forkynnes
FOR FATTIGE (mennesker som hadde blitt fattige på grunn av
himlenes rike)." (Mat. 11,4-5.)
"Da svarte Peter og sa til ham: Se, vi har FORLATT ALT og

fulgt deg, hva skal da vi få? Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg
dere: Dere som har fulgt meg, dere skal i gjenfødelsen (i riket for
Israel), når Menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone (i
Jerusalem), også sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.
Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far
eller mor eller bam eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangfold
igjen og ARVE TIDSALDERLIG LIV." (Mat. 19,28-29.)

"Herrens Ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne
evangeliet for DE FATTIGE. 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, for å forkynne et velbehagelig år (riket for Israel)
for Herren." (Luk.4,18-19.)
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"Og han løftet sine øyne på sine disipler og sa: Salige er DERE
FATTIGE, for Guds rik er deres." (Luk.6,20.)
"Men ve dere, dere rike, for dere har allerede fått deres trøst."

(Luk. 6,24.)
"SELG DET DERE EIER, OG GI ALMISSE. Gjør dere punger

som ikke eldes, en skatt som ikke forgår, i himlene, der hvor tyve-
hånd ikke når, og møll ikke tærer! For hvor deres skatt er, der vil
også deres hjerte være." (Luk. 12,33-34.)

"Således kan da ingen av dere være min disippel uten at han
OPPGIR ALT DET HAN EIER." (Luk. 14,33.)
"Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: Se, Herre! HALVDE

LEN AV MITT GODS GIR JEG TIL DE FATTIGE, og HAR JEG
PRESSET PENGER UT AV NOEN, GIR JEG DET FIRDOBBELT
IGJEN. Og Jesus sa om ham: I dag er frelse blitt dette hus til del,
ettersom han er en Abrahams sønn." (Luk. 19,8-9.)
"Og tjeneren kom og fortalte sin herre dette. Da ble husbonden

harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut på byens gater og streder, og før
herinn DE FATTIGE, og vanføre og blinde og halte!" (Luk. 14,21.)

Dette betyr ikke at Jesus hadde noe imot at folk var rik, men han
krevde av dem at de skulle bruke rikdommen til å fremme Guds
rikets sak i verden. Den som ikke var villig til det, fikk beskjed om
å selge alt han eide og gi til de fattige eller gi det til Guds rikets
utbredelse. Det kommer tydelige fram i Lukas 8,3, hvor det står:
"og Johanna, som var gift med Kuzas, Herodes fogd, og Susanna
og mange andre, som TJENTE DEM MED DET DE EIDE."

Den som gav til andre, la opp en GOD ÅNDELIG GRUNN
VOLL for seg selv, både i dette livet og i den kommende verden.
Den som gav, han fikk selv når han hadde behov for det. "Men søk
først Guds rike og hans rettferdighet (frelse), så skal dere få alt
dette i tilgift." (Mat.6,33.)

Dette synet på rikdommen er også i samsvar med jødedommen,
der det bl.a. heter: "Dersom du har mange eiendommer, gi av dem i
porsjoner, slik at du legger deg opp en god skatt for deg selv på den
dagen du trenger det." (Tobit 4,8-9.)
"Dersom du er blitt favorert med mammon, bruk den til almisser

så lenge som du har den. OPPNÅ (KJØP) MED DIN MAMMON
DENNE VERDEN og DEN KOMMENDE VERDEN." (Derez
Eretz Zuta.)
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Det siste utsagnet er helt i samsvar med det som Jesus sa: "Og
jeg sier dere: Gjør dere venner ved den urettferdige manunon, foråt
de, når den svikter (tar slutt), kan ta imot dere i de tidsalderlige
boliger (i den kommende verden)." (Luk. 16,9.)

Det er også interessant å legge merke til at Vulgata, som er romer-
kirkens oversettelse av Bibelen, oversetter ordet "rettferdighet" i
Daniel 4,27 med "almissegiving". "Derfor, konge, la mitt råd tek
kes deg, og LØS DEG FRA DINE SYNDER VED ALMISSE-
GIVNING og fra dine misgjerninger ved BARMHJERTIGHET
MOT DEN FATTIGE, om din lykke skal bli varig."

18.) Den som ikke gav FLERE og STØRRE ALMISSER ENN
FARISEERNE og DE SKRIFTLÆRDE, FIKK IKKE DEL I GUDS
RIKE. "For jeg sier dere: Dersom deres rettferdighet (almissegiving)
ikke overgår de skriftlærdes og fariseemes, kommer dere ingenlunde
inn i Guds rike." (Mat.5,20.)

Det greske ordet "dikaiosyne", som vi vanligvis oversetter med
"rettferdighet", kan også i evangeliene oversettes med "almisse-
givning".

Det tilsvarende hebraiske ordet er "tzedekah".
Rabbinerne mente at det var ikke frelse å få for jødene, dersom

de ikke gav til de fattige, til enkene og til de fremmede. ALMISSE-
GIVNING BLE EN BASIS FOR FRELSEN. "Den som utøver
almissegivning og rettferdighet, skal bli fylt med liv." (Tobit 12,9.)

"Enhver som tar deler av sine eiendommer og overgir den til
almissegivning, er berget fra straffen i Gehenna." (Git.T.a.)

Rabbi Assi sa at "tzedekah" er like så viktig som alle de andre
budene (613) tilsammen. (Baba Batra. 9a.)

Disse utsagnene er i samsvar med det som Tanach lærer. "For
Herren deres Gud han er gudenes Gud og herrenes Herre, den store,
den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på
folk og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til
deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham føde og
klær." (5.Mos.lO,17-18.)

"Ugudelighets skatter gangner ikke, men rettferdighet (almisse
givning) (hebr.tzedekah) frir fra døden." (Ords. 10,2.)
"Den som låner til den fattige, låner til Herren, og Herren skal

gjengjelde ham hans velgjerning." (Ordsp. 19,17.)
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Den som gav til den fattige, gav ikke først og fremst gaver til
den fattige, men han INVESTERTE I SIN EGEN FRELSE. Den
som ville ha et godt forhold til Gud, måtte først etablere et riktig
forhold til sin neste.

De gamle rabbineme sa at verden var basert på tre ting, og det var:
a) Torahen,
b) Tempel-tjenesten og
c) Almissegivningen.
De gamle rabbineme mente at BØNN, FASTE og ALMISSE-

GIVNING var nødvendig for å få del i frelsen.
I og med at Jesus var en jødisk rabbiner (lærer), er det ikke noe

merkelig at han også krevde almissegivning som en del av men
neskets egen rettferdighet. Dersom denne gaven ikke ble gitt med
den rette hensikt, hadde den ingen betydning. "Ta dere i vare så
dere ikke utøver deres ALMISSEGIVNING for menneskenes øyne,
for å sees av dem, ellers har dere ingen lønn hos deres Fader i him
melen." (Mat.6,1.)

Det var i det hele 8 forskjellige måter å gi almisse på, og ikke
alle var like gode for Herren. (Se tidskriftet: Yavo Digest. Vol 3.
No 5 og Vol.S. No.3 og boka: Understanding the Difficult Words of
Jesus, av David Bivin og Roy Blizzard.)

Qumran-sekten hadde også denne regelen for sine medlemmer,
at de måtte selge alt de hadde og gi det til sekten, slik at den kunne
forvalte det videre. Quamran-sekten hørte også med til de jødiske
trosretningene på Jesu tid, og den kann fortelle oss mye om
jødedommen på Jesu tid.

19.) Den som ikke kom til en PERSONLIG TRO PÅ JESUS,
fikk ikke del i himlenes rike. "kom så og følg meg." (Mat. 19,21.)
"Men søk først Guds rike og HANS RETTFERDIGHET, så skal

dere få alt dette i tilgift." (Mat.6,33.)
"Men etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Gali

lea og forkynte GUDS EVANGELIUM, og sa: Tiden er fullkommet
(fullendt, fylt), og Guds rike er kommet nær. Omvend dere (hold
loven) og TRO PÅ EVANGELIET (om Jesus som jødenes Mes
sias)." (Mark. 1,14-15.)

"og Jesus sa til dem: FØLG MEG, så vil jeg gjøre dere til men-
neskefiskere!" (Mark. 1,17.)
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"Men han sa til kvinnen: DIN TRO HAR FRELST DEG, gå
bort i fred." (Luk.7,50.)
"Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli

Guds barn, de som tror på hans navn." (Joh. 1,13.)
"Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten

at noen blir FØDT PÅ NY (ovenfra), kan han ikke se Guds rike."
(Joh.3,3.)

"foråt hver den som TROR PÅ HAM, skal ha tidsalderlig liv."
(Joh.3,15.)

"Den som TROR PÅ SØNNEN, har tidsalderlig liv, men den
som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bli
over ham." (Joh.3,36.)

20.) Den som ikke ble "født på ny" eller ble født av Gud, kunne
hverken se eller komme inn i Guds rike. "Jesus svarte og sa til
ham: Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike."
(Joh.3,3.)

"Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir
født ut av vann (den naturlige fødsel) og Ånd (den åndelige fødsel),
kan han ikke komme inn i Guds rike." (Joh.3,5.)

21.) Den som IKKE FORVALTET SINE MULIGHETER PÅ
EN GOD MÅTE, fikk ikke del i himlenes rike. "Ta derfor talenten
fra ham og gi den til ham som har 10 talenter! For hver den som
har, ham skal gis, og han skal ha OVERFLOD, men den som ikke
har, fra ham skal endog tas det han har. Og kast den unyttige tjener
ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnissel." (Mat.25,
28-30.)

22.) De av hedningene som har HJULPET JØDENE I DEN
STORE TRENGSELEN, skal få del i Guds rike. "Og kongen skal
svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Hva dere har gjort mot
en av mine minste brødre (jødene), har dere gjort mot meg...
Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Hva dere ikke
har gjort mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort
mot meg. Og disse skal gå bort til TIDS ALDERLIGE PINE, men de
RETTFERDIGE til TIDSALDERLIG LIV." (Mat.25,40 og 45-46.)
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23.) DEN SOM TRODDE og BLE DØPT, fikk del i Guds rike.
"Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet (om
riket) for all skapningen! Den som TROR (den frelsende rettfer
dighet) og BLIR DØPT (betingelse), skal bli frelst, men den som
IKKE TROR, SKAL BLI FORDØMT." (Mark. 16,15-16.)

24.) Den som FRYKTET Gud, skulle få del i Guds rike. "og
hans miskunn er fra generasjon til generasjon for dem som frykter
ham." (Luk. 1,50.)

25.) De som har GJORT GODT, skal arve Guds rike. "Undre
dere ilcke over dette! For den time kommer da alle de som er i
gravene (Det er legemet som er i graven), 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 (det er 1000 år mellom
disse to oppstandelsene.)" (Joh.5,28-29.)

26.) Den som ikke hadde åndelig frukter i sitt Guds-liv, fikk ikke
del i himlenes rike. (Joh. 15,1-7.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er rikets forkynnelse?
2.) Hva er forskjellen på rikets forkynnelse og den frie nådens

forkynnelse?
3.) Hva er den spesielle siden ved Jersu forkynnelse.
4.) Hva er den generelle siden ved Jesu forkynnelse?
5.) I hvilke 3 deler kan vi dele Jesu forkynnelse?
6.) Hva sa Jesus om jødenes forhold til Moseloven?
7.) Hvilke 25 krav stilte Jesus til jødene foråt de skulle få del i

Guds rike.

8.) Hva er ordet "rettferdighet" på gresk og på hebraisk?
9.) På hvilke to måter kan dette ordet oversettes?
10.) Hva sa Jesus om rikdommen?
11.) Hva sa Jesus om almissegivningen?
12.) Hva sa jødedommen om dette?
13.) På hvilke 3 ting var verden grunnet- i følge rabbinerne?
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BERGPREKENEN ER GRUNNLOVEN I

RIKET FOR ISRAEL

Bergprekenen inneholder KJERNEN i Jesu undervisning, og
hele hans teologi har sin BASIS i det som han sa i denne talen.

Bergprekenen er grunnloven i himlenes rike eller riket for
Israel. Den skal også bli grunnloven i 1000 års-riket. Den beskriver
ikke frelses-prinsippene i den frie nådens tidsperiode, men den
beskriver lov- og tros-aspektet ved Jesu forkynnelse.

Etter den kristne menighets bortrykkelse vil frelses-prinsippene
i Bergprekenen komme tilbake igjen. De vil være den åndelige basis
for styre og dom i trengselstiden og i 1000 års-riket. "Da skal kongen
si til dem ved sin høyre side: Kom hit. Dere min Faders velsignede!
Arv det riket (riket for Israel) som er beredt dere fra verdens
grunnvoll ble lagt..." (Mat.25,34.)

"Og kongen skal svare å si til dem: Sannelig sier jeg dere:
HVA DERE HAR GJORT MOT EN AV DISSE MINE MINSTE
BRØDRE (JØDENE), DET HAR DERE GJORT MOT MEG."
(Mat.25,40.)

"La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets
bryllup (1000 års-riket) er kommet, og hans HUSTRU (som er det
frelste Israel i endens tid) har gjort seg rede, og det er gitt henne å
kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine linet er DE
HELLIGES RETTFERDIGE GJERNINGER." (Joh.Åp. 19,7-8.)

Mange av de ortodokse jødene, som befatter seg med studiet
av hele Bibelen, ser klart at det er FORSKJELL på Jesu forkynnelse
og Paulus forkynnelse, hva som gjelder forpliktelsene og forholdet
til Moseloven. Det er snart på HØY TID at vi kristne fra
hedningenasjonene også ser og forstår dette.

Jeg vil i den forbindelse sitere hva Robert Raphale Geis har
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uttalt om Bergprekenen: "En kristen som LYTTER TIL JESU ORD
og IKKE HAR FÅTT SIN FORSTÅELSE HELT FORDERVET
AV SÅKALT TEOLOGISK VISDOM, må erkjenne, at han (Jesus)
FASTHOLDER LOVEN, og endog, hva som er viktigere: Han
SKJERPER DEN.

Fem ganger innleder han med et: Men jeg sier dere. Denne
skjerpelse av den jødiske hvsholdning henger sikkert sammen med
den messianske lov, som FØRST TREDER I KRAFT VED RIKETS
KOMME...

Jeg vil også sitere hva Arnold G. Fruchtenbaum sier om
Bergprekenen i sitt hefte: The Sermon on the Mount, s.2-3: "Hva
er Bergprekenen i sin totalitet, som en enhet? 3 ting er den ikke:

a) For det første det er ikke grunnloven i det messianske riket,
for det ville kreve gjeninnsettelsen av hele Moseloven, og
det vil ikke skje. (Jeg er uenig med ham i dette,)

b) For det andre er Bergprekenen ikke midlet til frelse, for det
ville bety at frelsen er av gjerninger. Dette synet er ofte
uttrykt, når noen sier: "Vel, alt jeg trenger for å komme til
himmelen, er å følge den gylne regel, som er i Bergpre
kenen."

Selv om en følger den gylne regel, vil en fremdeles ikke bli frelst
eller komme til himmelen, fordi bare det å følge den gylne regelen,
vil ikke frelse noen. Dette er ikke et middel til frelse.

c) For det tredje er det ikke kristen etikk for denne tidsperioden,
for det ville kreve at de kristne skulle holde hele Moseloven.

Dette punktet krever noe klaigjøring.
Der er forhold i Bergprekenen, som senere ble etikk for denne

tidsalderen, men som en enhet, var det ikke dens hensikt. Dersom
den var, ville etterlevelsen av hele Moseloven, alle 613 budene,
være obligatorisk som kristen etikk i denne tidsalderen. Bibelen
lærer at dette ikke er tilfellet. Som en enhet er det ikke kristen etikk

for denne tidsalderen. Hvordan en kan vite hva som er og hva som
ikke gjelder i dag, er basert på hva som er sagt senere i evangeliene
eller av apostlene i brevene.

I sin sammenheng, i den jødiske referanseramme, som det ble
snakket i, er Bergprekenen Kristi tolkning av hvilken STANDARD
AV RETTFERDIGHET, som loven krever, satt i kontrast til fariseer
nes tolkning av hva slags rettferdighet loven krevde. En bedre tittel
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av Bergprekenen ville være "Kristi tolkning av lovens rettferdig
het".

Som en enhet, er den Kristi tolkning av den type rettferdighet
som loven krevde, i motsetning til fariseernes tolkning av hvilke
slags rettferdighet loven krevde."

Selv om jeg ikke er enig i alt som Arnold G. Furchtenbaum
skriver om Bergprekenen, er jeg enig i følgende:

a) Bergprekenen angår ikke den frie nådens tidsperiode.
b) Bergprekenen omtaler lovens rettferdighet.
c) Bergprekenen uttrykker loven og ikke den frie nåden.
Johan Henrik Jørgensen sier følgende om Bergprekenen i Karmel-

Israel- Nytt. nr. 16. 1996: "Da Jesus hadde begynt å forkynne
himlenes rike som værende nær, og utførte de tegn og under som
var forventet i forbindelse med dette rikets opprettelse, holdt han
den tale som vi kaller Bergprekenen. La meg igjen understreke at
vi er aldeles PÅ JØDISK GRUNN i denne talen. Og han holdt den
FOR JØDER, som vi må forutsette var vel kjent med Skriftene, og
som derfor hadde de beste forutsetninger for å forstå hva han talte
til dem om. Derfor: Skal vi kunne forstå hva Han, Messias, Kongen,
ønsket å meddele sitt folk, må vi ha den jødiske bakgrunnen nøye
for øyet, og prøve å sette oss inn i den jødiske tankegang.
Og hva var det så han legger fram for sitt folk i denne talen? Det

er selve KONSTITUSJONEN-GRUNNLOVEN-i det messianske

Riket, slik det forutsettes å bli, når det blir opprettet på jorden. Dets
bærende prinsipp blir RETTréRRDIGHET."
(Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 2. Kapitlene: Jesu forhold

til Moseloven, og: Bergprekenen er grunnloven i KXX) års-riket.
Jødenes Konge. Bind 4. Kapitlene: Forskjellen på Jesu og Paulus
sin forkynnelse og Jødiske Bibel-forskeres syn på Jesus og Paulus.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er Bergprekenen?
2.) Når vil den være aktuell igjen som forpliktelse for å få del i

Guds rike?

3.) Hvordan ser mange jødiske Bibel-forskeme på Jesu forhold
til Moseloven?
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4.) Hvorfor ser ikke de fleste teologene innenfor den kristne
kirken at det er forskjell på Jesu og Paulus forkynnelse?

5.) Hva har Robert Raphale Geis uttalt om Bergprekenen?
6.) Hva skrev Arnold G. Fruchtenbaum om Bergprekenen?
7.) Hva skrev Johan Henrik Jørgensen om Bergprekenen?
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RIKETS FORKYNNELSE I

APOSTLENES GJERNINGER.

Jesu disipler og de første troende FORSATTE JESU FORKYN
NELSE helt til Paulus og de andre ny-testamentlige profetene fikk
åpenbart hemmeligheten med den frie nådens tidsperiode.
"Og de holdt TROFAST FAST VED APOSTLENES LÆRE og

ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene." (Ap.gj.2,42.)
SISTE GANGEN vi kan se at lovens rettferdighet er uttrykt i

N.T., er Apostlenes Gjerninger, 10,35, hvor det står: "Peter opplot
da sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell
på folk, men blant ethvert folkeslag tar han imot dem som FRYK
TER HAM og GJØR RETTFERDIGHET (HOLDER LOVEN)."
(Ap.gj.10,35.)

Dette er i samsvar med det som den blindfødte sa til fariseerne
om Jesus: "Vi vet at Gud hører ikke syndere, men den som er GUD
FRYKTIG og GJØR HANS VILJE, ham hører han." (Joh.9,31.)

At Peter og de andre apostlene og disiplene førte videre Jesu
lære, ser vi av innholdet i første del av Apostlenes Gjeminger. Vi
skal i det følgende ta med Skrift-steder, der dette kommer fram:

1.) "Peter sa da til dem: OMVEND DERE (hold Moseloven og
Jesu forordninger), og enhver av dere LA SEG DØPE PÅ JESU
KRISTI NAVN TIL SYNDENES FORLATELSE, så skal dere FÅ
DEN HELLIGE ÅNDS GAVE." (Ap.gj.2,38.)

I dette utsagnet ser vi at dåpen er en FORUTSETNING FOR Å
BLI FRELST og FÅ DEN HELLIGE ÅND. Den som ble døpt,
fikk både Den Hellige Ånd og Åndens gave, som i dette tilfellet
var dåpen i Den Hellige Ånd.

Dette utsagnet er i samsvar med det som evangelisten Markus
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sier om dåpen: "Den som TROR OG BLIR DØPT (betingelse),
SKAL BLI FRELST, men den som IKKE TROR, SKAL BLI
FORDØMT." (Luk.16,16.)

Det greske ordet som her er brukt for "gave", er "dorea". Det
brukes bestandig i N.T. om de åndelige gaver. Den Hellige Ånd har
mange gaver som han gir til de troende. Dette gjelder både dåpen i
Den Hellige ånd og nådegavene. (Se 1.Korintierbrevet, 12-14.)

I den frie nådens tidsperiode er ikke vanndåpen en forutsetning
for å bli frelst eller få Den Hellige Ånd og Åndens gaver.

I vår tidsperiode får vi Den Hellige Ånd ved troens forkynnelse.
"Bare dette vil jeg få vite blant dere: Var det lov-gjeminger dere
fikk Ånden, eller ved TROENS FORKYNNELSE?" (Gal.3,1.)

"foråt Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene
(og jødene) i Kristus Jesus, så vi VED TROEN KUNNE FÅ
ÅNDEN, som var oss lovet." (Gal.3,14.)

2.) "Og alle de troende holdt seg sammen og hadde alt felles,
og sine eidendeler og sitt gods solgte de og delte det ut til alle,
etter som noen hadde trang til." (Ap.gj.2,44-45.)
De første troende solgte det som de eide og delte det mellom

seg, for Jesus hadde sagt at den som ikke overgav alt det han eide,
fikk ikke del i himlenes rike.

Slik er det ikke i den frie nådens tidsperiode. En behøver ikke å
selge det som en eier, for å få del i Guds rike. Dette kravet hører
med til Jesu SOSIALE EVANGELIUM.

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

Dersom jødene ville omvende seg (holde loven og Jesu
forordninger), ville Jesus komme tilbake og opprette riket for dem.

4.) "Og det er ikke frelse i noen annen, for det er heller ikke
noe annet mavn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket
vi skal bli frelst." (Ap.gj .4,12.)
"Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som TROR

PÅ HAM, får syndenes forlatelse ved hans navn." (Ap.gj. 10,43.)
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Den som kom til tro på Jesus fra Nasaret, fikk del i frelsen. Slik
er det også i den frie nådens tidsperiode. Det er troen på Jesus som
frelser.

5.) Den som ikke var villig til å selge sitt gods og gi pengene
til menigheten, BLE STRAFFET MED DET SAMME. Dette gjalt
f.eks. Ananias og Safira. (Ap.gj.5,1-10.)

6.) Stefanus sa bl.a. følgende til jødene: "Dere som mottok
loven, gitt ved engler og DERE HAR IKKE HOLDT DEN."
(Ap.gj.7,53.)

"Peter opplot da sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud
ikke gjør forskjell på folk, men blant ethvert folkeslag tar han imot
dem som FRYKTER HAM og GJØR RETTFERDIGHET (holder
loven)." (Ap.gj. 10,35.)

Disse to utsagnene betyr at jødene i tillegg til å komme til en
personlig tro på Jesus, også måtte holde (etterleve) både Moseloven
og Jesu fortolkninger av den.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan var apostlenes forkynnelse den første tiden?
2.) Hvor lenge varte forkynnelsen om rikets nærhet?
3.) I hvilke Skrifter i N.T. kommer rikets evangelium til uttrykk?
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ALCIDES JUCKSCHS BOK: EINE

REISE DURCH DIE BIBEL.

Jeg vil i det følgende sitere litt fra Alcides Juckschs bok: Eine
Reise durch die Bible. s.64-65. Han så klart at første del av Apost
lenes Gjerninger hørte med til rikest periode. "Av FORSKJELLIGE
TEGN ser vi at det annonserte Guds riket begynte å utbre seg på
jorden:

1.) SPRÅKUNDERET. Plutselig kunne apostlene, bevirket ved
Den Hellige Ånd, snakke fremmede språk. Jødene som var kommet
sammen fra de forskjellige land til påskefesten, snakket foruten
fellesspråket, gresk, språkene i de landene der de var født. På sine
landsspråk hørte de nå til sin store forundring evangeliet.

2.) DEN HELLIGE ÅNDS UTGYDELSE. Dette var en opp
fyllelse av profeten Joels ord. Han var en forkynner av DET KOM
MENDE GUDSRIKET.

3.) TILBUDET OM FREDSTIDEN. For jødefolket og dermed
for alle folk var dette fredsriket, som profetene i Det Gamle Testa
mente stadig vekk hadde profetert om (Es.25,6-8.). GUD TILBYR
ALDRI NOE DELVIS. Det måtte altså dreie seg om det lovede
Guds riket, som i følge Åp.20,1-3 skal ha herredømme her på jor
den i 1000 år.

Dersom jødene hadde antatt den Herre Jesus Kristus som sin
konge, så ville alle de uttalte profetiene om Guds rike ha gått i
oppfyllelse. Satan ville ha blitt bundet, og Jerusalem ville ha blitt
misjonshovedstaden i verden. Ingen kriger mer ville ha funnet sted
(Es.2,2-4.)
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Når Gud vil samle Jesu menighet, vet vi ikke. Likevel kan det
ikke være noen tvil om, at det tusenårige fredsriket nå kunne ha
begynt, dersom Israel hadde villet anerkjenne Jesus som Messas.
For Den hellige Ånd bød apostelen Peter å forkynne: "Så fatt da et
annet sinn og vend om foråt deres synder må bli utslettet, så
HUSVALELSENS TIDER kan komme fra Herrens åsyn, 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 eldgamle tider av." (Ap.gj.3,19-21.)

4.) DE MANGE HELBREDELSER. Den lamme ved den skj
ønne tempelport ble helbredet. Ja, det var nok at skyggen til Peter
falt på de syke, og de ble helbredet. Apostelhistorien beretter: "Ja,
også fra de omkringliggende byer kom de sammen I MENGDE til
Jerusalem og førte med seg de syke og folk som var plaget av ureine
ånder, og DE BLE ALLE HELBREDET. (Ap.gj.5,15-16.)

Når MASSEHELBREDELSER og UNDER ER DET NOR-
MALE, SÅ BR DETTE ET TEGN PÅ AT GUDS RIKE HAR BE
GYNT PÅ JORDEN.

5.) EIENDOMSFELLESSKAP BLANT DE TROENDE. Alle
var en stor familie. De hadde alle eiendommene felles. De sosiale

spenningene var borte. (Ap.gj.4,32.)

6.) STYRE MED JERNSTAV. Overfor bevisst utførte synder,
som man ikke ville forandre på til tross for advarsel, var det
DØDSSTRAFF. Donunen over Ananias og Safira snakker et
tydelige språk og viser oss nettopp at GUDS RIKE VAR BEGYNT
PÅ JORDEN."

Dette er også mitt syn angående innholdet i første del av
Apostlenes Gjerninger, men i og med at Alcides Jucksch har skildret
dette på en fin og oversiktelig måte i sin bok, har jeg sitert det.

Han var en tysk misjonær som arbeidet i Brasil, men er nå for
lengst hjemme hos Herren. Nå ser han hele frelseshistorien slik
som den skal sees og forståes. "For nå ser vi i et speil, i en gåte,
men da skal vi se åsyn til åsyn. Nå kjenner jeg stykkevis, men da
skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent." (1 .Kor. 13,
12.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva skrev Alcides Jucksch om første del av Apostlenes
Gjerninger?

2.) Hvem var Alcides Jucksch?
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DET HISTORISKE OG

ESKATOLOGISKE GUDS-RIKET

KUNNE HA BUTT OPPRETTET VED

JESU FØRSTE KOMME.

Mange av Jesu utsagn om de eskatologiske hendelser har et TO
SIDIG TIDSASPEKT. De peker på at Guds rike både er kommet
og at det skal komme i framtiden. Når vi analyserer Jesu undervis
ning om opprettelsen av Guds rike, ser vi at det var knyttet BE
TINGELSER for jødene.

Vi skal i det følgende bare kort referere noen Skrift-steder, som
viser at riket kunne ha blitt opprettet ved Jesu første komme, dersom
jødene hadde tatt imot Jesus og gått inn under Guds-rikets
forpliktelser.

1.) "og DERSOM dere vil ta imot det: Han er den Elias som
skal komme." (Mat. 11,14.)

I følge Malakias 4,5-6 skulle Herren sende Elias til jødefolket
før Herrens dag kom. Herrens dag er det samme som trengselstiden

o ^ 0

pa 7 ar.
Dersom jødefolket hadde tatt imot døperen Johannes SOM

ELIAS, hadde riket for Israel blitt opprettet ved Jesu første komme.
I og med at jødene hverken ville ta imot døperen Johannes eller

Jesus, så ble riket utsatt til et senere tidspunkt.

2.) "Men når de forfølger dere i den ene by, da fly til den andre!
for jeg sier dere: Dere skal ikke komme til ende med Israels byer,
FØR EVENTUELT (MULIGENS) (gr.heos an) Menneskesønnen
kommer." (Mat. 10,23.)
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I den greske teksten er det her brukt en partikkel "AN", som
dessverre ikke blir oversatt i våre Bibler. Den uttrykker en HYPO
TETISK MULIGHET, som er basert på en BETINGELSE. Betin
gelsen i dette tilfellet var at jødefolket tok imot Jesus som sin Mes
sias. Vi kan oversette "an" med "eventuelt" eller med "muligens".

Dersom jødene hadde tatt imot Jesus som sin Messias, så hadde
Jesus kommet tilbake etter sin himmelfart og etter utgydelsen av
Den Hellige Ånd og opprettet riket for Israel for dem.
Da ikke jødene ville anerkjenne Jesus som sin Messias, så peker

utsagnet på endens tid. Da vil alt det som står i dette utsagnet, gå i
oppfyllelse.
De utsagnene som inneholder den grammatikalske kombinasjo

nen "heos an", vil derfor ha et dobbeltsidig siktepunkt.

3.) "Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke
smake døden før de eventuelt (muligens) (gr.heos an) ser Mennes-
kesønnen komme i sitt rike." (Mat. 16,28.)

Dette uttrykket betyr at dersom jødene hadde anerkjent Jesus
som sin Messias, da hadde Jesus kommet tilbake og opprettet riket
for dem.

4.) "For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg, før even
tuelt (muligens)(gr.heos an) dere sier: Velsignet være han som kom
mer i Herrens navn." (Mat.23,39.)

Dersom jødene hadde tatt imot Jesus som sin Messias, så hadde
det skjedd at de hadde tatt imot ham med disse ordene, men da
ikke dette skjedde, så er innholdet i utsagnet utsatt til endens tid.

5.) "Sannelig sier jeg dere: Denne generasjon skal ingenlunde
forgå (dø, passere) før eventuelt (muligens)(gr. heos an) alt dette
skjer." (Mat.24,34.)

Jesus talte her til den generasjonen som levde på Jesu tid. Det
han sa til dem var følgende: Denne generasjon skal oppleve alt dette
dersom den oppfyller de betingelsene som jeg har stilt for at riket
for Israel kan bli opprettet.
Da ikke dette skjedde, ble dette profetiske utsagnet utsatt til

endens tid.
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6.) "Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne
vintreets frukt, før eventuelt (muligens)(gr.heos an) jeg skal drikke
den ny med dere i min Faders rike." (Mat.26,29.)

Dersom jødene hadde tatt imot Jesus som sin Messias, så hadde
Jesus kommet tilbake på himmelens skyer, opprettet riket for Israel
og drukket av vintreets frukt i rikets tid.

7.) "Jeg sier dere for sant: Noen av dem som her står, skal ikke
smake døden før eventuelt (muligens)(gr.heos an) de ser Guds rike."
(Luk.9,27.)

Dersom jødene hadde tatt imot Jesus som sin Messias, ville riket
for Israel ha blitt opprettet i deres levetid ved Jesu gjenkomst.

8.) "Og han sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Noen av dem
som her står, skal ikke smake døden før de eventuelt (muligens)
(gr.heos an) ser Guds rike er kommet med kraft." (Mark.9,1.)

Det har vært flere fortolkninger på hva Jesus mente med disse to
siste utsagnene. Vi skal nevne 4 av dem:

a) Jesus henviste til det som skjedde på forklarelsens berg-
umiddelbart etter dette utsagnet. (Mark.9,2-8.)

b) Jesus henviste til Den Hellige Ånds komme på pinsefestens
dag, og det som skjedde som en følge av det. (Ap.gj.2.)

c) Jesus henviste til Jerusalems ødeleggelse år 70 etter Messias.
d) Disse fortolkningene er ikke riktige. Det som er riktig, er

det forholdet at dersom jødene hadde tatt imot Jesus og tatt
på seg Guds-rikets forpliktelser, hadde riket for Israel blitt
opprettet i forbindelse med Jesu gjenkomst etter hans him
melfart.

9.) "Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har
sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det ennå er
4 måneder, så kommer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne
og se markene, DE ER ALT KYTTE TIL HØSTEN." (Joh.4,34-
35.)

Dette utsagnet av Jesus betyr at riket for Israel kunne ha blitt
opprettet ved hans første komme. "Høsten" (gr.to therismos) er her
et bilde på den siste innhøstningen i Israel. Den skal skje FØR
LØVHYTTEFESTEN. Det er den siste grøden som samles inn i
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Israel før denne høytiden. Den finner sted på den 15. dagen i
måneden tishri.

Nå er det ikke bare den siste del av grøden som skal samles inn
før løvhyttefesten, men den siste del av det frelste Israel og frelste
hedninger skal også samles inn før løvhyttefesten, som er et bilde
på 1000 års-riket.

Dette betyr at 1000 års-riket kunne ha blitt opprettet ved Jesu
første komme.
De forskjellige høytidene i Israel peker blant annet på innhøs

tingen av Guds folk.
a) Påsken peker på innhøstingen av Jesus. Han er førstegrøden,

"men nå er Kristus oppstanden fra de døde og er blitt første
grøden av de hensovede." (1.Kor. 15,20.)

b) Pinsen peker på innhøstingen av jøder og hedninger inn i
Guds rike.

c) Løvhyttefesten er den siste innhøstningen før riket for Israel
blir opprettet, "for likesom alle dør i Adam, så skal og alle
levendegjøres i Kristus. Men hver i sin egen avdeling
(innhøsting). Kristus er førstegrøden (det tilsvarer pinsen),
deretter skal de som hører Kristus til (dette utsagnet kan gå
både på Jesu komme for den kristne menighet og Jesu
komme for Israel), levendegjøres ved hans komme, deretter
kommer enden (på innhøstingen) (dette tilsvarer avslut
ningen av 1000 års-rikets periode), når han overgir riket til
Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all
myndighet og alt velde." (1.Kor. 15,22-24.)

(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4., hvor jeg skriver mye om
de forskjellige høytidene i Israel.)

Spørsmål og oppgaver,

1.) Hva sa Jesus om døperen Johannes som Elias.
2.) Hvordan skal vi oversette det greske uttrykket "heos an"?
3.) Hva ligger i partikkelen "an"?
4.) Hva mente Jesus med utsagnene i Matteus 10,23, 16,28,

23,39, 24,34, 26,29, Lukas.9,27 og Markus 9,1?
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5.) Hvilke 4 forskjellige tolkninger har det vært angående Lukas
9,27 og Markus 9,1?

6.) Hvilken tolkning er den rette?
7.) Hva mente Jesus med det som han sa i Johannes 4,34-35?
8.) Hva er de forskjellige høytidene i Israel et bilde på?
9.) Hvordan skal vi forstå 1.Kor. 15,22-24?
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FRELSES-PRINSIPPENEI DEN FRIE

NÅDENS TIDSPERIODE.

Denne perioden begynte med Paulus og de andre ny-testamentlige
profeter og apostler og varer til Jesu komme for menigheten. Da
jødene ikke ville angre sine synder, omvende seg, døpe seg og ta
imot tilbudet om opprettelsen av Guds rike, førte Gud inn den nye
tidsperioden. Jødenes lov ble satt til side som indirekte frelsesvei,
og vi fikk et NYTT FRELSESPRINSIPP. Dette gjalt både JØDER
og HEDNINGER. Det gikk ut på at menneskene ble frelst bare av
nåde ved tro-uten gjerninger. "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.)

Selv om vi lever i den frie nådens tidsperiode, så er det mange
troende som blander sammen rikets forkynnelse og den frie nådens
forkynnelse. De setter likhetstegn mellom f.eks. Jesu forkynnelse
og Paulus forkynnelse. De drar dermed jødenes lov inn i den frie
nåden. Dette fører til UFRIHET for den enkelte troende.
De fleste jøder forstår ikke Guds planer med den frie nåden. På

grunn av både nasjonal og individuell ulydighet er det lagt et åndelig
dekke over store deler av jødefolket, slik at de hverken ser at Jesus
fra Nasaret er deres Messias eller forstår Guds planer i inneværende
tidsperiode. "Etter evangeliet (om den frie nåden) er de fiender for
deres skyld, men etter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld."
(Rom. 11,28.)

Den frie nådens tidsperiode ender med bortrykkelsen av den
kristne menighet, som er Jesu legeme. Dette skjer 7 år før Jesu
gjenkomst på Oljeberget.
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Spørsmål og oppgaven

1.) Hva er det som kjennetegner tidsperioden for den frie nåden?
2.) Hvem var det som først og fremst fikk åpenbart de ny

testamentlige hemmelighetene?
3.) Når blir denne tidsperioden avsluttet?
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FRELSES-PRINSIPPENE /1000 års-

riket

Frelses-prinsippene i denne tidsperioden vil være følgende:
a) Ofringene og en del av firelses-piinsippene i Moseloven. De

vil komme tilbake igjen som minne-, stadfestelses-, under
kastelses-, renselses-og gaveoffer.

b) De mange utsagn som vi har i Tanach om dette riket.
c) Døperen Johannes, Jesu og apostlenes forkynnelse den første

tiden- til Ap.gj. 10,35 og 11,26.
d) Anger, omvendelse og dåp.
e) Nye forordninger som Jesus vil innføre når han kommer

tilbake.

e) 1 tillegg til dette må menneskene ha en personlig og levende
tro på Jesus som jødenes Messias og verdens frelser.

Det er mange som ikke forstår at ofringene og en del av frelses-
prinsippene i Moseloven skal innføres igjen i 1000 års-riket. De
sier at dette vil reversere Guds ordninger og frelsen. Til dette er det
følgende å si:

a) De forskjellige tidshusholdningene har SIN EGENART. Det
er Gud som har bestemt dette, og det er nedfelt i hans ord.

b) 1000 års-riket er en JØDISK TEDSPERIODE. Det er ikke
den frie nåden som er hovedkjennetegnet i denne perioden,
men et RETTFERDIG STYRE med ̂ets lover som basis.

c) Verden har FORKASTET Guds ordning med den frie nåden,
og derfor innfører Gud en ny tidsperi^e med delvis andre
frelsesprinsipper i 1000 års-riket.

11000 års-riket vil det være et helt annet grunnlag forstyre enn
det har vært i de tidligere perioder. Det vil være et RETTFERDIG
STYRE av en RETTTERDIG KONGE, som er Messias. Av den
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grunn skal han også kreve RETTFERDIGHET AV MENNESKENE.
Dette kommer tydelig fram i Tanach og i Jesu forkynnelse.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan vil frelses-prinsippene i rikets tidsperiode være?
2.) Hvorfor er ikke frelsesprinsippene i 1000 års-riket de samme

som i den frie nådens tidsperiode?
3.) Hvilket styre vil det være i 1000 års-riket?
4.) Hvorfor vil Gud kreve rettferdighet av menneskene i 1000

års-riket?
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MOSE FORSKJELLIGE MØTER MED
GUD PEKER PÅ TIDSPERIODENE.

Etter at Gud hadde ført jødefolket ut av Egypten, fikk Moses
møte Gud en rekke ganger. 7 av disse møtene var på Sinai-Qellets
topp mens det SJUENDE MØTET var i sammenkomstens telt
utenfor den jødiske leiren (2.Mos.33,7). Disse møtene peker på de
forskjellige tidsperiodene, som Gud inndeler frelseshistorien i.

Vi skal i det følgende bare kort beskrive dette og overlater til
leseme å arbeide videre med dette, da dette er et stort og omfattende
tema:

1.) Det første møtet mellom Gud og Moses er beskrevet i 2.Mos.
19,3-7.

Dette møtet peker på USKYLDIGHETENS TIDSPERIODE.
Den beskriver Adam og Evas opphold i Edens hage.

På samme måten som Adam og Eva ble gitt overherredømmet
over skaperverket og Guds skapning og ble gjort til det ypperste av
Guds skapning, på samme måten fikk jødefolket det løftet av Gud
at dersom de lydde hans røst og holdt hans pakt, så skulle de få
være prester for hele vedem og et hellig folk. (2.Mos. 19,5-6.)
Men både Adam og Eva og jødefolket var ulydige mot Gud og

mistet sin forrett og sine løfter i en umiddelbar oppfyllelse.
11000 års-iiket skal løftene, som ble gitt i den første tidsperioden

og de løftene som ble gitt i forbindelse med Moses første oppstigning
til Gud, bli oppfylt fullt ut.

2.) Det andre møtet mellom Gud og Moses er beskrevet i 2.Mos.
19,8-14.
Den varte fra Adam og Evas utesluttelse av Edens hage og til

syndfloden.
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Det er følgende likheter mellom det andre møtet mellom Gud
og Moses og denne tidsperioden:

a) På samme måten som Herren steg inn i hagen til Adam og
Eva, steg han også ned til jødefolket på Sinai-Qellets topp.
(2.Mos.l9,18.)

b) På samme måte som Adam og Eva ikke behøvde noen
rensing av synd før syndefallet, ble Moses bedt om at folket
måtte hellige seg og tvette sine klær, for Herren skulle stige
ned på Siai-^ellets topp. (2.Mos.l9,10-ll.)

c) På samme måten som Gud satte kjeruber til å vokte
inngangen til Edens hage, satte han en grense mellom seg
og folket ved Sinai. Den som overtrådte denne grensen,
måtte dø. (2.Mos.l9,12.)

d) På samme måten som den andre tidsperioden endte med
Guds dom, måtte enhver som rørte ved fjellet dø.

Josefus beskrev dette møtet mellom Gud og jødefolket på føl
gende måte i sin bok: De jødiske kriger. Bok 3, Kap.2: "Slik gikk
det to dager med rensing, men på den tredje dagen, før solen stod
opp, spredte en sky seg over hele hebreernes leir, en slik sky som
ingen hadde sett før. Den bredte seg over plassen hvor de hadde
satt opp sine telt, og mens hele den øvrige luften var klar, kom der
sterke vinder som tok med seg store regnbyer. Den ble en mektig
storm. Der var også slike store lynglimt som var forferdelig for
dem som så dem, og tordenvær med sine tordenskrall ble sendt ned,
og gav beskjed om at Gud var der..."

Denne beskrivelsen minner oss om syndfloden som var
avslutningen på den 2. tidsperioden.

3.) Det tredje møtet mellom Gud og Moses er beskrevet i
2.Mos.l9,17-25.

Dette møtet peker på TIDSPERIODEN FOR MENNESKELIG
STYRE og AUTORITET. Den varte fra syndfloden og til Babels
forvirring.

Det er følgende likheter mellom Guds tredje møte med Moses
og denne tidsperioden.

a) På samme måten som det ble et skille mellom folket og de
styrende etter syndfloden, ble det også et skille mellom
presteskapet og folket i forbindelse med Guds tredje møte
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med Moses. Moses skulle ta med seg prestene til sitt møte
med Gud. (2.Mos. 19,24.)

b) På samme måten som Gud innførte lover etter syndfloden,
gav han selv folket de 10 bud ved dette møtet.

c) På samme måte som Gud måtte dømme datidens generasjon
ved syndfloden på grunn av at menneskene tilbad fremmede
guder, onde ånder og utskårne bilder, gav han klart uttrykk
for ved de første budene at jødefolket ikke skulle ha andre
guder enn Herren, og at de ikke skulle gjøre seg noen
utskårne bilder, som de kunne komme til å tilbe. (2.Mos.
19,1-7.)

d) På samme måten som Gud etablerte et styre over
menneskene i den tredje tidsperioden, etablerte han et
verdensvidt styre ved at han gav sine 10 bud. Disse ble ikke
bare gitt til jødene, men de ble gitt til alle folk på jorden.

e) På samme måten som jødene hørte Guds røst, hørte også
alle andre folkeslag Guds røst i forbindelse med den første
lovgivningen på Sinai.

Jeg vil i den forbindelse sitere fra Joseph Goods bok: Rosh
Hashanah and The Messianic Kingdom to Come. "Åpenbaringen
på Sinai, er det sagt, er blitt gitt i ødemarken, som ikke hører til
noen bestemt nasjon, men tilhører innby^ggeme i hele verden. Den
guddommelige røsten delte seg i 7 SPRAK, som på den tid ble talt
i verden, slik at alle mennesker kunne forså dets verdensomspen
nende og forløsende budskap for hele menneslekten."

I en jødisk kommentar med tittelen: "Exodus", skrev den jødiske
rabbi Rabba følgende: "Når Gud gav Torah på Sinai, viste han
mektige undergjerninger til Israel med sin stemme. Hva hendte?
Gud snakket og Stemmen hørtes over hele verden... Det er sagt:
Og alle folkene ble vitne til tordenenene. (2.Mos.20,18.) Vær
oppmerksom på at den sa ikke "torden", men "tordener". Det var
grunnen til at R.Jonathan sa at Guds stemme, slik som den ytret
seg, splittet seg opp i 7 STEMMER, i 70 SPRÅK, slik at alle
nasjonene skulle forstå. Når hver nasjon hørte Stemmen i sitt eget
språk, ble deres sjeler fraværende (det betyr: De fryktet), unntatt
Israel, som hørte, men ikke ble skadet."

Rabbi Moshe Weissman skrev i "Midrashen Sier": "I forbindelse
med matan Torah (lovens gave), så hørte ikke bare bnei Israel
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(Israels barn) hørte Hashems (Guds) stemme, men de SÅ LYD
BØLGENE da de gikk ut av Hashems munn. De visualiserte seg
som en lysende substans. Hvert bud som hadde forlatt Hashems
munn, gikk rundt hele leiren og deretter kom det tilbake til hver
enkelt jøde og spurte ham: Godtar du for deg selv dette budet med
alle hallachot (fortolkningene), som er bundet til det? Hver jøde
svarte: "Ja" etter hvert bud. Til slutt gravde den lysende substansen
seg inn i luchot (tavlen)."

4.) Det Qerde møtet mellom Gud og Moses er beskrevet i 2.Mos.
20,21-24,3.

Dette møtet peker på LØFTETS TIDSPERIODE. Den varte fra
utkallelsen av Abraham og til Sinai.

Det er følgende likheter mellom Guds Qerde møte med Moses
og denne tidsperioden:

a.) På samme måten som Abraham oppholdt seg som en frem
med i det lovede landet og ikke fikk anledning til å etablere
seg der, men så fram til det himmelske Jerusalem, fikk også
Moses beskjed om å bygge et alter av stein for Herren. På
ethvert sted hvor jødefolket ofret sine offer på dette alteret,
skulle de bli velsignet. (2.Mos.20,24-26.)

b) På samme måten som dette offeralteret ikke var noe
permanent offersted, men pekte framover mot tabemaklet
og de forskjellige templene, på samme måten så også
Abraham framover mot det himmelske Jerusalem og
tilbedelsen der.

c) På samme måten som Gud gav en del av sine lover til
Abraham, gav han også en del av Moseloven til jødefolket
ved sitt fjerde møte med Moses. (2.Mos.21,1-23,20.)

Som vi før har hevdet flere ganger i våre bøker, så hører løftets
tidsperiode inn under Guds lovs tidsperiode. Tidsperioden som sådan
er betinget, men løftene i den er ubetinget.
Da gamle rabbinerne av Elia-skolen sa: Verden vil bestå i 6000

år. De første 2000 årene vil det være kaos. De neste 2000 årene vil
være lovens tidsperiode. De siste 2000 årene er Messias sine dager.

Dette er en rett vurdering av de 6000 årene fra verdens skapelse
og fram til Jesus første komme.

d) På samme måten som Abraham fikk løftet om det lovede
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landet, ble dette løftet gjentatt ved Guds fjerde møte med
Moses. Gud skulle gi jødene landet litt etter hvert- ikke med
det samme. (2.Mos.23,28-33.)

5.) Det femte møtet mellom Gud og Moses er beskrevet i
2.Mos.24,9-32,14.

Dette møtet peker på LOVENS TIDSPERIODE. Den varte fra
Sinai og til døperen Johannes.

Det er følgende likheter mellom Guds femte møte med Moses
og lovens tidsperiode:

a) På samme måten som jødefolket vandret i ørkenen i 40 år,
var Moses på Qellet i 40 dager og 40 netter. (2.Mos.24,18.)
Dette er et forbilde på vandringen i ørkenen.

b) På samme måten som Gud skrev opp de 10 budene for
Moses og gav beskjed om byggingen av tabernaklet og
Guds-tjenesten (2.Mos.25,1-31,18.), fulgte jødene Guds bud
og loven i lovens tidsperiode.

c) På samme måten som jødefolket var ulydige mot Herren,
da Moses var på fjellet og fikk Aron til å lage gullkalven
(2.Mos.32,l-14), på samme måte var jødefolket ulydig mot
Herren under vandringen i ørkenen i 40 år.

d) På samme måten som Gud måtte straffe jødefolket ved å ta
livet av 2600 mennesker (2.Mos.32,26-35.), straffet også
Herren jødefolket i vandringen i ørkenen, slik at alle de som
var over 20 måtte dø i ødemarken med unntak av Josva og
Kaleb.

6.) Det sjette møtet mellom Gud og Moses er beskrevet i
2.Mos.32,31-33,6.

Dette møtet peker på FØRSTE DEL AV RIKETS TIDSPE
RIODE, som ble en avbrutt periode. Denne perioden varte fra dø
peren Johannes og til Paulus.

Det er følgende likheter mellom Guds sjette møte med Moses
og og første del av rikets tidsperiode:

a) På samme måten som Moses ville gi sitt liv som et
stedfortredende offer for jødefolkets synder (2.Mos.32,31-
33.), gav Jesus sitt liv som en forsoning for all verdens synd
på Golgata ca. 1500 år senere, "men da tidens fylde kom,
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utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,
foråt han skulle kjøpe dem fri som var under loven, foråt vi
skulle få barnekår." (Gal.4,4-5.)

b) På samme måten som Gud ikke kunne motta Moses tilbud,
for han var ikke det perfekte offerlammet, godtok Gud det
som Jesus gjorde, for han var uten synd.

c) På samme måten som Moses fikk beskjed fra Gud om at
folket var et "hårdnakket folk" og at Gud ikke ville dra
sammen med dem i vandringen videre, for han kunne
komme til å ødelegge folket (2.Mos.33,l-6.), på samme
måten forspilte jødene sine muligheter til å få opprettet riket
for Israel ved Jesu første komme.

7.) Det sjuende møtet mellom Gud og Moses er beskrevet i
2.Mos.33,7-23.

Dette møtet peker på DEN FRIE NÅDENS TIDSPERIODE, som
varer fra Paulus forkynnelse og til Jesu komme for menigheten.

Det er følgende likheter mellom Guds sjuende møte med Moses
og den frie nådens tidsperiode:

a) På samme måten som Moses slo opp et telt, som han kalte
for sammenkomstens telt, UTENFOR DEN JØDISKE
LEIREN (2.Mos.33,7-10.), på samme måten må de som vil
høre Herren til i den frie nådens tidsperiode, gå utenfor den
jødiske leiren, for å tilbe Herren der. De jødiske ordninger
for Guds-tjenesten er satt til side i vår tidsperiode. Dette
gjelder både for jøder og hedninger. "La oss da gå ut til
ham utenfor leiren og bære hans vanære." (Hebr. 13,13.)

b) På samme måten som Gud møtte Moses i sammenkomstens
telt, som er et bilde på den kristne menighet, og talte "åsyn
til åsyn" med Moses (2.Mos.33,ll.), så taler vi også i dag
"åsyn til åsyn" med Herren og skuer hans herlighet, dog
som i et speil og i en gåte. "For nå ser vi i et speil, i en gåte,
men da skal vi se åsyn til åsyn. Nå kjenner jeg stykkevis,
men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er
kjent." (l.Kor.13,12.)

"Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i
et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde fra herlighet til
herlighet, som av Herrens Ånd." (2.Kor.3,18.)
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c) På samme måten som Moses sa til Gud at jødefolket er Guds
folk, så er også den kristne menighet Guds folk. Vi som
ikke var et folk, vi er blitt Guds folk sammen med jødene.
"Dere som fordum ikke var et folk, men nå er Guds folk.
Dere som ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått
miskunn." (l.Pet.2,10.)

d) Til tross for at Gud hadde sagt til Moses under Guds sjette
møte med Moses, at han ikke kunne gå med jødefolket
lenger (2.Mos.33,3.), så lovet han likevel Moses at han ville
gå sammen med folket. (2.Mos.33,14-17.)

Det er dette som er tilfellet i den frie nådens tidsperiode. Jødene
er satt til side som hovedbærere for Guds planer, og den kristne
menighet er kommet inn som en parantes i Guds planer med jødene.
Gud leder den kristne menighet ved Den Hellige Ånd, som er gitt i
våre hjerter.

e) På samme måten som Moses fikk se Herrens herlighet
(2.M0S.33,18-23.), på samme måten ser vi også i dag deler
av Guds herlighet, men som i et speil, i en gåte, men ved Jesu
komme for menigheten, skal vi se ham "åsyn til åsyn". Da
skal vi se ham som han er, for vi skal bli ham lik. (l.Joh.3,2.)

8.) Det åttende møtet mellom Gud og Moses er beskrevet i
2.Mos.34,2-35.

Dette møtet peker på 1000 ÅRS-RIKET, som varer fra Jesu
gjenkomst til jødene og til Guds dom over menneskene etter at 1000
års-riket er slutt.

Det er følgende likheter mellom det åttende møtet og 1000 års-
riket:

a) På samme måten som Moses selv hugg ut de to steintavlene,
som Gud skrev inn de 10 budene på (2.Mos.34,4.), så er
dette et uttrykk for at jødene vil holde alle Guds bud i 1000
års-riket.

b) På samme måten som Herren steg ned i skyen og ropte
Herrens navn (2.Mos.34,5.), så skal han være nærværende
hos jødefolket i 1000 års-riket.

c) På samme måten som Herren er barmhjertig og full av nåde
(2.Mos.34,6-7.), så vil han også være det for jødene i 1000
års-riket.
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d) På samme måten som Moses bøyde seg ned og tilbad Herren
(2.Mos.34,8.), skal også jødefolket gjøre det i 1000 års-riket.

e) På samme måte som Moses hadde funnet NÅDE for Herren
og bad Herren om å gå med jødefolket (2.Mos.34,9.), så vil
han gi jødefolket nåde i 1000 års-riket og gå sammen med
jødefolket.

f) På samme måten som Herren sa at han ville gjøre en pakt
med jødene (2.Mos.2,34,10.), skal han gjøre det i 1000 års-
riket. Det er DEN NYE PAKT I JESU BLOD.

g) På samme måten som Herren sa at han ville gjøre underfulle
ting for jødefolket (2.Mos.34,10.), vil han også gjøre det i
1000 års-riket.

h) På samme måten, som Herren sa at han ville jage ut innbyg
gerne i Kanaan (l.Mos.34,11.), vil han gjøre det i 1000 års-
riket. Jødene skal få hele det landet som Gud har lovet dem,
og de troende hedninger skal få bo i dette store området fra
Nilen til Eufrat, som Gud har lovet jødene.

i) På samme måten som jødene skulle rive ned folkenes
avgudsbilder (2.Mos.34,13.), så skal jødene gjøre det enda
mer i 1000 års-riket.

j) På samme måten som jødene ikke skulle tilbede de
fremmede gudene, men bare Yahveh (2.Mos.34,14-17.), skal
de tilbede den eneste sann Gud i 1000 års-riket.

k) På samme måten som jødene ble bedt om å holde høytidene
(2.MOS.34,18-23), så skal jødene holde Guds høytider i 1000
års-riket.

1) På samme måte som jødene skulle arbeide i 6 dager og kvile
på den T.dagen (2.Mos.34,21), så er den T.dagen et bilde
på selve 1000 års-riket. "Altså står det en sabbatskvile tilbake
for Guds folk." (Hebr.4,9.)

m) På samme måten som Moses var 40 dager og 40 netter hos
Herren uten å ete brød (2.Mos.34,28.), så skal Jesus komme
tilbake til jødene i 1000 års-riket. Da skal han ete brød
sammem med dem i Guds rike. "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." (Mat.8,11.)

"så dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på
troner og dømme Israels 12 stammer." (Luk.22,30.)
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n) På samme måten som Moses fikk i oppdrag å lære jødene
alle Guds bud (2.Mos.34,32.), på samme måten vil Jesu gjøre
det i 1000 års-riket.

o) På samme måten som huden på Moses ansikt skinte, da han
kom fra Herren, slik at han måtte legge et dekke over sitt
ansikt, når han talte til folket (2.Mos.34,29-35.), skal Jesus
ta bort det åndelige dekket som ligger både over jødefolket
og hedningefolkene i dag. "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, med
fete, margfulle retter, med klaret gammel vin. Og han skal
på dette flell tilintetgjøre det slør som omslører alle folkene,
og det dekke som dekker alle hedningefolkene." (Es.25,
6-7.)

p) På samme måten som Moses begynte å bygge tabernaklet
og forberede Guds-tjenesten starks etter sin nedstigning fra
Gud (2.Mos.35-40.), skal Jesus gjøre det samme når han
kommer tilbake. "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 tampel, 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 (Gud og Messias.)" (Sak.6,12-13.)

(Se J.R.Churchs artikkel: The Sacred Joumey of Moses, i Pro-
pehcy in The News. November 1996.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) På hvilken tidsperiode peker Guds første møte med Moses?
2.) Hvor er dette møtet beskrevet i Tanach?
3.) Hva var innholdet i det første møtet?
4.) Hvilke likheter er det mellom det første møtet og uskyldig

hetens tidsperiode?
5.) På hvilken tidsperiode peker Guds andre møte med Moses?
6.) Hvor er dette møtet beskrevet i Tanach?
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7.) Hva var innholdet i dette møtet?
8.) Hvilke likheter er det mellom det andre møtet og samvittig

hetens tidsperiode?
9.) Hvordan beskrev Josefus dette møtet?
10.) På hvilken tidsperiode peker Guds tredje møte med Moses?
11.) Hvor er dette møtet beskrevet i Tanach?
12.) Hva var innholdet i dette møtet?
13.) Hvilke likheter er det mellom det tredje møtet og tidsperio

den for menneskelig styre og autoritet?
14.) Hva skrev Joseph Good om dette møtet?
15.) Hva sa Rabba om dette møtet?
16.) Hva skrev Rabbi Moshe Wissman om dette møtet?
17.) På hvilken tidsperiode peker Guds flerde møte med Moses?
18.) Hvor er dette møtet beskrevet i Tanach?
19.) Hva var innholdet i dette møtet?
20.) Hvilke likheter er det mellom det fjerde møtet og løftets

tidsperiode?
21.) Hva mente rabbinerne av Elia-skolen om denne tidsperio

den?

22.) På hvilken tidsperiode peker Guds femte møte med Moses?
23.) Hvor er dette møtet beskrevet i Tanach?
24.) Hva er innholdet i dette møtet?
25.) Hvilke likheter er det mellom det femte møtet og lovens

tidsperiode?
26.) På hvilken tidsperiode peker Guds sjette møte med Moses?
27.) Hvor er dette møtet beskrevet i Tanach?
28.) Hva er innholdet i dette møtet?
29.) Hvilke likheter er det mellom det sjette møtet og første del

av rikets tidsperiode?
30.) På hvilken tidsperiode peker Guds sjuende møte med

Moses?

31.) Hvor er dette møtet beskrevet i Tanach?
32.) Hva er innholdet i dette møtet?
33.) Hvilke likheter er det mellom det sjuende møtet og den frie

nådens tidsperiode?

— 340



DE FORSKJELUGE PAKTENE I

TIDSPERIODENE.

Enhver tidsperiode er basert på Guds ord. Guds ordninger og de
paktene som Gud har forordnet for de forskjellige periodene.

Vi skal i det følgende bare kort sette opp de paktene som Gud
har forordnet for tidsperiodene:

1.) Uskyldighetens periode hadde Guds pakt med Adam og Eva.
(l.Mos.1,28.)

2.) Samvittighetens periode hadde Guds pakt med Adam.
(l.Mos.3,14-19.)

3.) Perioden for menneskelig styre hadde Guds pakt med Noah.
(l.Mos.9,1-17.)

4.) Løftets periode hadde Guds pakt med Abraham. (1 .Mos. 17,
1-14.)

5.) Lovens periode hadde både Guds pakt med Abraham, Sinai-
pakten (2.Mos.20,l-17) og Palestina- eller Landpakten (5.Mos.
28-30.)

6.) Perioden for rikets nærhet hadde både Guds pakt med
Abraham, Sinai-pakten, Landpakten og Den nye pakt i Jesu blod.
(Mat.28,27-28.)

7.) Den frie nådens periode har Den nye pakt i Jesu blod.
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8.) 1000 års-riket skal ha både Guds pakt med Jerusalem
(Esek.16,8.)) Abraham-pakten, deler av Sinai-pakten, Landpakten,
Guds pakt med David (2.Sam.7, 8-17.) og Den nye pakten i Jesu
blod.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke pakter er knyttet til de forskjellige tidsperiodene?
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ENHVER TIDSHUSHOLDNING ENDER

MED FRAFALL OG GUDS DOM.

Hensikten med de forskjellige tidshusholdningene er at Gud vil
prøve menneskene med hensyn til periodenes egenart. Han vil frelse
menneskene inn i sitt rike. Det viser seg imidlertid at verden og
store deler av menneskeheten er i det onde. Store deler av

menneskene forfeiler sitt mål og går fortapt for Guds rike.
Enhver tidsperiode ender derfor med et STORT FRAFALL og

GUDS DOM. Gud må renske verden for de ugudelige elementer,
slik at det kan bli gode åndelige vilkår for de menneskene som skal
leve i den neste tidshusholdningen.

Vi har følgende domsakter i forbindelse med tidshusholdnin
gene:

1.) Uskyldighetens tidsperiode endte med UTDRIVELSEN AV
EDENS HAGE. "og han (Gud) drev mennesket ut, og foran Edens
have satte han kjerubene med det luende sverd som vendte seg hit
og dit, for å vokte veien til livets tre." (l.Mos.3,24.)

2.) Samvittighetes tidsperiode endte MED SYNDFLODEN. I
denne døde alle mennesker med unntak av 8 stykker. "Og jeg vil la
en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjød under him
melen som det er livsånde i. Alt som er på jorden, skal omkomme."
(l.Mos.6,17.)

3.) Tidsperioden for menneskelig styre og autoritet endte MED
BABELS FORVIRRING og ATSPREDELSEN AV FOLKESLA
GENE. "Så spredte Herren dem derfra (fra Babylon) over hele jor
den, og de holdt opp med å bygge byen." (1.Mos. 11,8.)
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4.) Løftets tidsperiode endte med GUDS DOM OVER STORE
DELER AV JØDENE I ØRKENEN.

5.) Lovens tidsperiode endte med romernes ØDELEGGELSE
AV JERUSALEM og TEMPLET og JØDENES BORTDRIVELSE
TIL ALLE VERDENS LAND. "og de skal falle for sverds egg og
føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av
hendinger inntil hendingenes tider er til ende." (Luk.21,24.)

6.) Tidsperioden for rikets nærhet endte med at Gud la et
ÅNDELIG DEKKE OVER JØDEFOLKET, slik at store deler av
folket ikke forstod at Jesus fra Nasaret var deres Messias, og slik at
riket for Israel ble utsatt inntil Jesu gjenkomst. "Jerusalem!
Jerusalem! Du som slår i hjel profetene, og steiner dem som er sendt
til deg! Hvor ofte jeg vlle samle dine bam, likesom en høne samler
sine kyllinger under sine vinger. Og dere ville ikke. Se, deres hus
(templet) skal lates dere øde. For jeg sier dere: Fra nå av skal dere
ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens
navn." (Mat.23,37-39.)

7.) Den frie nådens tidsperiode skal ende med den kristne
menighets bortrykkelse og GUDS DOM OVER AU .F. VERDENS
NASJONER I TRENGSELSTIDEN PÅ 7 ÅR. "for da skal det være
en så stor trengsel som det ikke har vært fra verdens begynnelse og
inntil nå, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, da
ble intet kjød (menneske) frelst, men for de utvalgtes skyld skal de
dager bli forkortet." (Mat.24,21-22.)
"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 jfjellene 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.)

8.) 1000 ÅRS-RIKETS PERIODE SKAL OGSÅ ENDE MED
DOM, for det er heller ingen perfekt tidsperiode. Store deler av
menneskene vil, etter som tiden går, ta avstand fra Messias og hans

— 344 —



styre. De vil orientere seg mot sin egen syndige natur, og de ønsker
å gjøre opprør mot Jesu styre.

Av den grunn blir Satan løslatt fra sitt fengsel, og de menneskene
som ønsker å følge ham, skal gå sammen med ham til angrep på
Jerusalem. Gud dømmer dem ved å la SIN ILD FALLE NED OVER
DEM FRA HIMMELEN. "Og når de 1000 år er til ende, skal Satan
løslates fra sitt fengsel. Og han skal gå ut og forføre de folk som
bor ved jordens 4 hjørner (de bor over hele jorden), Gog og Magog
(her er ikke Gog og Magog beskrivelser av bestemte folkeslag, slik
som i Esekiel 38-39,16, men det er en beskrivelse av alle jordens
folkeslag), for å samle dem til strid, og deres tall er som havets
sand. Og de drog opp over den vide jord (landets høyslette) og
kringsatte de helliges leir og den elskede stad (Jerusalem). Og ild
falt ned fra himmelen og fortærte dem." (Åp.20,7-9.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er hovedhensikten med de forskjellige tidsperiodene?
2.) Hva ble dommen etter uskyldighetens tidsperiode?
3.) Hva ble donunen etter samvittighetens tidsperiode?
4.) Hva ble dommen etter perioden for menneskelig styre og

autoritet?

5.) Hva ble dommen etter løftets tidsperiode?
6.) Hva ble dommen etter perioden for rikets nærhet?
7.) Hva blir dommen etter den frie nådens tidsperiode?
8.) Hva blir dommen etter 1000 års-riket?
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RENSELSESDÅPEN FOR JØDENE.

Denne dåpen ble foretatt på voksne personer i det jødiske
samfunnet. Den ble foretatt ved full neddykkelse i vannet. Denne
dåpen var forordnet i Moseloven, men den kunne IKKE TA BORT
SYNDEN, men den kunne sammen med mange andre forordninger
legge et dekke over synden, slik at den ikke ble tilregnet jødene.
Sammen med de forskjellige ofringene førte denne dåpen til en

ytre renhet, slik at jødene kunne delta i Guds-tjenesten. "for dette
er et bilde inntil den nåværende tid, og svarende til dette bæres det
da fram både GAVER og SLAKTOFFER, som dog ikke makter å
gjøre dem fullkonme etter samvittigheten, som utførte tjenesten,
men som bare sammen med MAT og DRIKKE og ALLSKAGS
TVETNINGER (forskjellige typer dåp), er KJØDELIGE FOR
SKRIFTER (som angår legemet), pålagt inntil tiden kom til å sette
alt i rette skikk." (Hebr.9,9-10.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken funksjon hadde renselsesdåpen for jødene?
2.) Hvordan foregikk denne dåpen?
3.) Hvorfor kunne ikke denne dåpen sammen med mange andre

forordninger ta bort synden?
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PROSELYTTDÅPEN FOR
HEDNINGENE.

Denne dåpen ble praktisert av hedninger, som ønsket å tilslutte
seg jødedommen. Den ble foretatt på både BARN, kvinner og menn.
I forbindelse med denne dåpen ble det krevd av mennene at de skulle
være omskåret og at de skulle delta i ofringene.

Av kvinnene ble det krevd at de skulle delta i ofringene.
Denne dåpen ble foretatt ved fiill neddykking i vannet.
Vi kjenner også denne dåpen fra Qumran-sekten. Den gjalt både

BARN, kvinner og menn som ønsket å slutte seg til dette samfunnet.
Det er ikke riktig det som blir hevdet, at barnedåpen har sitt

utganspunkt i hedensk religion, og at den først ble praktisert på
200-tallet etter Kristus. JØDEDOMMEN KJENTE GODT TIL
BARNEDÅPEN, og den ble praktisert flere århundreder før Kristus.
Som mine lesere sikkert kjenner til, er jeg ikke imot barnedåpen

som ordning, men jeg er meget imot den praksis som de katolske
og lutherske kirker har og all den forvirrende og uriktige teologi
som blir presentert i forbindelse med barnedåpen.

Hva som gjelder voksendåp eller troendes dåp, så er den 100
prosent riktig. Dette behøver imidlertid ikke å utelukke at
barnedåpen kan være riktig som ordning.

All dåp bør være full neddykking i vannet. (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 3. Kapittel: Barnedåpen.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem tok proselyttdåpen?
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2.) Hva ble krevd av mennene?
3.) Hva ble krevd av kvinnene?
4.) Hvorfor er det ikke riktig å si at barnedåpen er av hedensk

opprinnelse?
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JOHANNESDÅPEN.

Johannes-dåpen var en omvendelsesdåp til syndenes forlatelse.
Den førte til syndenes forlatelse etter at omvendelsen hadde funnet
sted. "Jeg døper dere med vann til omvendelse..." (Mat.3,11.)

"således stod døperen Johannes fram i ørkenen og forkynte
omvendelsesdåp til syndenes forlatelse." (Mark. 1,4.)

Dette var en dåp for alle som ønsket å bli medlemmer av riket
for Israel, som var nært på Johannes tid. Mange av jødene reagerte
positivt på Johannes forkynnelse og tok dåpen. En regner med at
ca. 900000 jøder tok denne dåpen og fikk dermed muligheten til å
arve riket for Israel. "Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet
om Jordan ut til ham, og de ble døpt til ham i elven Jordan, idet de
BEKJENTE SINE SYNDER." (Mat.1,5-6.)
De religiøse lederne i Israel reagerte negativt på Johannes

forkynnelse og dåp, for de mente at jødefolket ikke behøvde denne
dåpen, da de allerede på forhånd var Guds barn. "Og alt folket som
hørte ham, og tollerne, de GAV GUD RETT og lot seg døpe med
Johannes dåp, men fariseerne og de lovkyndige gjorde Guds råd til
intet for seg og lot seg ikke døpe av ham." (Luk.7,29-30.)
En del av fariseerne og sadduseeme ønsket å la seg døpe, men

Johannes avviste dem, for deres liv var ikke i samsvar med en sann
omvendelse. "Men da han så mange av fariseeme og sadduseeme
komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte dere å
fly fra den kommende vrede? Bær derfor frukt som er omvendelsen
verdig." (Mat. 1,7-8.)

Det var Gud som hadde gitt Johannes beskjed om å døpe.
Johannes skulle BEREDE HERREN ET VELSKIKKET FOLK, og
det skulle skje ved forkynnelsen og ved dåpen. "Og jeg kjente ham
ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til
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meg: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som
døper med Den Hellige Ånd." (Joh. 1,33.)

Vi kjenner ikke til det eksakte dåpsformularet i denne dåpen,
men vi vet fra et utsagn av Paulus at dåpskandidatene ble døpt til
JESU NAVN. "Da sa Paulus: Johannes, han døpte omvendelses dåp,
idet han sa til folket at de skulle TRO PÅ DEN SOM KOM ETTER
HAM, DET ER PÅ JESUS." (Ap.gj.19,4.)

Det er noen som hevder at det er en motsetning mellom å døpe
til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og det å døpe til
Jesu navn. De hevder at det første utsagnet kom inn i den kristne
lære på 100-tallet etter Kristus, og at det er en forvrengning av den
opprinnelige dåp, som skal være til Jesu navn.

Jeg ser det shk at det er ingen motsetninger mellom de to dåps-
formularene:

a) Å bli døpt Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds navn.
b) Å bli døpt til Jesu navn.
Det første formularet er et DIREKTE SITAT fra Matteus 28,20,

mens det andre uttrykket er en BESKRIVELSE av at menneskene
ble døpt til Jesu navn.

I tillegg til dåpen måtte folket BEKJENNE SINE SYNDER.
Som vi har skrevet før, så mente den jødiske historieskriveren

og rabbineren Josefus at omvendelsen førte til sjelens renselse.
Dåpen derimot førte til en ytre renselse av mennesket. Begge
renselsene var nødvendige for frelsen. Dette er en KORREKT
VURDERING av Johannesdåpen.

Hebreerbrevet 10,22 sier også at frelsen angår både sjelen og
legemet. Begge må renses, "så la oss trede fram med sanndru hjerte
i troens fulle visshet, renset på HJERTENE fra en ond samvittighet
og tvettet på LEGEMET med rent vann (Den Hellige Ånd)."

Johannesdåpen førte til gjenfødelse av mennesket både på grunn
av at troen på Jesus og omvendelsen lå til grunn for dåpen.
Dessuten ble jødene døpt til Jesu navn eller til den treenige Guds
navn.

Johannesdåpen gjalt for voksne personer, for jødene måtte avsi
seg sine synder i forbindelse med dåpen. Det kan ikke barna gjøre i
den utstrekning som de voksne kan gjøre det.

Dåpen foregikk der det var mye vann, for dåpen var full
neddykkelse av legemet. Det burde enhver dåp være. "Men også
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Johannes døpte, nær ved Salim, for det var mye vann der, og folk
dit og lot seg døpe." (Joh.3,23.)

Rinnende vann ble ansett for å være det beste dåpsvannet.
Symbolikken her var at vannet skulle føre syndene med seg.

Til slutt gjør vi oppmerksom på at det var jødene selv som
forestod dåpen. De døpte seg selv under i vannet. Dette skulle vise
at dåpen var en frivillig sak fra deres side. Dette burde også skje i
dag ved voksendåpen.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken dåp var Johannes-dåpen?
2.) Hvor mange jøder tok denne dåpen?
3.) Hvordan reagerte de religiøse lederne på denne dåpen?
4.) Hvorfor nektet Johannes å døpe en del av fariseerne og

sadduseeme?

5.) Hvem hadde gitt Johannes beskjed om å døpe?
6.) Hva er forskjellen på å bli døpt til Faderens, Sønnens og

Den Hellige Ånds navn og til Jesu navn?
7.) Hva mente Josefus om Johannes-dåpen?
8.) Hvilket dåpsvann var det beste?
9.) På hvilken måte ble menneskene døpt?
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"i BU FØDT AV VANN OG ÅND".

Til tross for at Johannes hadde blitt pålagt av Gud å døpe jødene,
så visste han at dåpen i seg selv ikke kunne frelse et menneske. Det
var det bare Gud som kunne gjøre. Den som ikke ble født på ny
(ovenfra), kunne hverken se eller komme inn i Guds rike. "Jesus
svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen
blir født på ny (ovenfra), kan han ikke se Guds rike." (Joh.3,3.)

"Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir
født av vann (den naturlige fødsel) og Ånd (det nye livet), kan han
ikke komme inn i Guds rike." (Joh.3,5.)

Uttrykket "å bli født av vann", betyr ikke at det er gjenfødelse i
vannet. Det er et jødisk uttrykk for "Å BLI FØDT SOM BARN".
Det vannet som det her er snakk om, er fostervannet, som omhyller
barnet i mors liv. Når et barn blir født, blir det derfor født ut av
(gr.eks) dette vannet og inn i verden.

Sammenhengen som dette Bibel-verset står i, viser oss også at
det her ikke er snakk om dåpens vann.

For det første var Nikodemus ukjent med DEN NYE FØDSE
LEN. Han gav uttrykk for om det var mulig at et menneske kunne
komme inn i mors liv og bli født enda en gang. "Nikodemus sier til
ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan
han vel for ANNEN GANG KOMME INN I MORS LIV og FØ
DES?" (Joh.3,4.)

For det andre sa Jesus at det som er født av mennesker, forblir å
være menneske, men det som er født av Ånden, blir til en ny skap
ning. "Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av
Ånden, er ånd." (Joh.3,6.)

Dette betyr at den som vil arve Guds rike, må ha TO FØDSLER.
Det er den legemlige fødselen. Den gir ikke del i Guds rike. Den
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andre fødselen derimot, som er den åndelige fødsel, gir del i Guds
rike.

Professor Hugo Odeberg er en av de få som er oppmerksom på
dette forholdet. Han skriver om dette i sin bok: The Fourth Gospel.s.
68-71. Jeg skal sitere litt fra boka: "... likesom en må bli født som
en fysisk organisme, for å komme inn i den fysiske verden, så må
en bli født som en åndelige organisme, for å komme inn i den
åndelige verden..."

"... dobbeltheten kan bli definert slik: Der er to stadier av inngang
inn i Guds rike eller å ha evig liv. Det første stadium er det som blir
oppnådd i det jordiske liv. Det andre er det som blir oppnådd i livet
etter dette..."

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva betyr uttrykket "å bli døpt av vann"?
2.) Hva betyr uttrykket "å bli døpt av Ånd"?
3.) Hva er den nye fødselen?
4.) Hva vil det si at et menneske må bli født to ganger, før det

kan arve Guds rike?

5.) Hva skrev professor Hugo Odeberg om de to fødslene?
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JOHANNES DØPTE JESUS.

Jesus Ønsket å bli døpt med Johannesdåpen. Johannes nektet ham
først dette, for han visste at Jesus skulle døpe med Den Hellige
Ånds dåp, og den var OVERORDNET Johannes-dåpen. "Jeg døper
dere i 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 HELLIGE ÅND og ild." (Mat.3,11.)

Etter at Johannes først hadde nektet å døpe Jesus, gav han etter
og døpte ham med den dåpen som han forrettet. Jesus behøvde ikke
denne dåpen for sin egen skyld, for han var uten synd.

Ved denne dåpen identifiserte Jesus seg med jødene og med hele
verden og tok på seg all synd. "Da kom Jesus fra Galilea til Jordan
til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og
sa: Jeg trenger å bli døpt av deg, og du konmier til meg? Men Jesus
svarte og sa til ham: La det nå skje! for således sømmer det seg for
oss å fullbyrde ALL RETTFERDIGHET. Da lot han det skje."
(Mat.3,13-15.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor ville ikke Johannes døpe Jesus?
2.) Hvorfor måtte Jesus bli døpt?
3.) Hva vil det si "å fullbyrde all rettferdighet"?
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APOSTLENES DÅR

Vi vet ikke så mye om denne dåpen. Den var sannsynligvis lik
med Johannes-dåpen-både når det gjalt de krav som ble stilt til
jødene og selve dåpsformularet.

Jesus døpte ikke selv, men det var apostlene som døpte. "Deretter
kom Jesus og hans disipler til Judea, og han ble der sammen med
dem og døpte." (Joh.3,22.)

"dog var det ikke Jesus selv som døpte, men hans disipler."
(Joh.4,2.)

Etter som tiden gikk, avtok Johannesdåpen, og apostlene tok over
den tjenesten som Johannes hadde hatt. Etter at Johannes var kastet
i fengsel, så opphørte denne dåpen.

Johannes var innforstått med dette. Han visste at hans tjeneste
tid var begrenset, og at han var forløperen for Messias og riket for
Israel. "Det ble nå en trette mellom Johannes disipler og en jøde
om renselsen (den jødiske dåpen), og de kom til Johannes og sa til
ham: Rabbi! han som var hos deg på hin side Jordan, han som du
har gitt vitnesbyrd, se, han døper, og ALLE KOMMER TIL HAM.
Johannes svarte og sa; Et menneske kan ikke få noe uten at det er
gitt ham fra himmelen. Dere er selv mine vitner at jeg sa: Jeg er ikke
Messias, men: JEG ER UTSENDT FORAN HAM." (Joh.3,25-28.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan var apostlenes dåp?
2.) Hvorfor døpte ikke Jesus selv?
3.) Hvorfor avtok Johannes-dåpen?
4.) Når ble det slutt på den?

— 355 —



DÅPEN I DEN HELUGE ÅND.

Denne dåpen har tre benevnelser, og det er:
a) Den Hellige Ånds dåp.
b) Dåpen i Den Hellige Ånd.
c) Åndsdåpen.
Ved gjenfødelsen blir vi FØDT av Gud til en levende tro og til

et levende håp.
Ved dåpen i Den Hellige Ånd får vi ÅNDSFYLDEN og

NÅDEGAVENE PÅ ET HØYERE NIVÅ enn det som gjenfødelsen
gir. Dette er Åndens gaver, og de er for ALLE TROENDE. Den
Hellige Ånds gaver er følgende:

a) Tidsalderlig liv.
b) Dåpen i Den Hellige Ånd.
c) De forskjellige nådegaver.
Vi bør ikke blande sammen gjenfødelsen og Åndsdåpen. Bibelen

gjør det heller ikke. For å skille mellom disse to begrepene, bruker
den også to forskjellige verb, og det er:

a) Å bli FØDT AV Ånden.
b) Å bli DØPT AV ÅNDEN.
Etter Jesu død, oppstandelse og hinnmielfart kom Den Hellige Ånd

50 dager etter Jesu himmelfart. Han kom ned fra himmelen like
som en due farer ned og inntok hjertene til 120 jøder på pinsefest-
ens dag. "Da ble alle fylt med HELLIG ÅND (gr.pneumatos hagiu)
(Åndens kraft og gaver), og de begynte å tale med andre tunger, alt
etter som ÅNDEN (gr.to pneuma) gav dem å tale." (Ap.gj.2,4.)

"en Herre, en tro (en gjenfødelse), en dåp (Den Hellige Ånds
dåp)." (Ef.4,5.)

Når ordet "Hellig ÅndJ' står UTEN BESTEMT ARTIKKEL i
grunnteksten, så betyr det ÅNDENS KRAFT og ÅNDENS GAVER.
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Når ordet står med DEN BESTEMTE ARTIKKEL, betyr det ÅN
DEN SELV. Dersom disse nyansene hadde kommet tydelig fram i
våre Bibel-oversettelser, hadde vi unngått mange misforståelser.
Den Hellige Ånds komme var et løfte fra Gud til jødene. De

skulle få Gud selv i sitt hjerte. Han skulle ha følgende oppgaver:
a) Han skulle være det NYE FRELSESPANTET i rikets tid.
b) Han skulle TOLKE MOSELOVEN FOR DEM. "Og jeg vil

sprenge RENT VANN (Den Hellige Ånd) på dere, og dere
skal bli rene, fra alle deres urenheter og fra alle deres motby
delige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte,
og en ny ånd vil jeg gi inneni dere, og jeg vil ta bort
steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd
vil jeg gi inneni dere, og JEG VIL GJØRE AT DERE
FØLGER MINE BUD og HOLDER MINE LOVER og
GJØR ETTER DEM." (Esek.36,25-27.)

Da jødene som folk og nasjon ikke ville ta imot Den Hellige
Ånds gave fra Gud, gikk dette tilbudet etter hvert over til hednin
gene. I dag er jødene som folk og nasjon satt til side som Guds
hovedvitner på jord, men etter den kristne menighets bortrykkelse
skal de igjen gå inn i sine løfter, nådegaver og oppgaver. "For jeg
vil ikke brøder at dere skal være uvitende om denne hemmelighet-
forat dere ikke selv skal tykkes dere kloke-at FORHERDELSE
DELVIS ER KOMMET OVER ISRAEL, inntil det frille tall av
hedninger er kommet inn, og således skal HELE ISRAEL BLI
FRELST, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen konune.
Han skal bortrydde ugudelighet hos Jakob." (Rom. 11,25-26.)
Den Hellige Ånds gjenfødelse er det nye frelsespantet, både i

riket for Israel og i den kristne menighets tid. "han som og satte sitt
innsegl på oss og gav ÅNDEN TIL PANT i våre hjerter." (2.Kor.
1,22.)

Jesu nærmeste apostler hadde fått Den Hellige Ånd før pinse-
festens dag. Dette er det samme som å bli FØDT AV ̂ DEN. "Og
da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot
HELLIG ÅND (DEN HELLIGE ÅND)." (Joh.20,22.) (Etter pre
posisjon faller ofte den bestemte artikkel bort foran substantivet.
Vi regner med at det er Den Hellige Ånd, som er ment her. En kan
ikke få Åndens gaver før en får Ånden.)
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På pinsefestens dag ble Jesu 11 apostler døpt med Den Hellige
Ånds dåp, fikk tungetalen som et bevis på at de var åndsdøpt.
De andre av Jesu disipler fikk både Den Hellige Ånd og Den

Hellige Ånds dåp på pinsefestens dag. "Da ble de alle fylt med
HELLIG ÅND (Åndsfylden), og de begynte å tale med andre tunger,
alt etter som ÅNDEN gav dem å tale." (Ap.gj.2,4.)

Både Den Hellige Ånds gjenfødelse og dåpen i Den Hellige Ånd
(Åndsfylden) er den samme i både rikets forkynnelse og i den kristne
menighets forkynnelse.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Spørsmål og oppgaver.

Hvilke tre benevnelser har dåpen i Den Hellige Ånd?
Hva er forskjellen på å bli født av Ånden og bli døpt av
Ånden?
Hvilke 3 forskjellige gaver gir Den Hellige Ånd?
Hva betyr det når ordet "Hellige Ånd" er uttrykt uten bestemt
artikkel i grunnteksten?
Hva betyr det når vi har den bestemte artikkel i tilknytning
til Ånden?
Når kom Den Hellige Ånd?
Hvilke oppgaver hadde Den Hellige Ånd i forhold til jødene?
Hva skjedde med* store deler av det jødiske folket, når de
ikke ville anerkjenne Jesus fra Nasaret som sin Messias?
Hvor lenge skal jødenes tilsidesettelse vare?
Hvilket frelsespant har både riket for Israel og den kristne
menighet?
Hva fikk Jesu 11 apostler før pinsefestens dag?
Hva fikk de på pinsefestens dag?
Hva fikk de andre av Jesu disipler på pinsefestens dag?
Hva er forskjellen på rikets dåp og den kristne menighets
dåp?
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JESU DÅP TIL DØDEN.

Jesu død blir også betegnet som en dåp. Det var en stedfortrede-
nede død. Han døde for alle mennesker, foråt alle mennesker skal
ha del i frelsen. "For også Kristus led, en gang for synder, en rett
ferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led
døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden." (l.Pet.3,18.)

Jesus gikk i døden for oss av følgende grunner:

1.) Jesus hadde FORPLIKTET SEG på dette overfor Gud. "Til
slaktoffer og matoffer har du ikke lyst-du har boret ører på meg
(Jesus ble Guds lydige tjener)-brennoffer og matoffer krever du
ikke. Da sa jeg (Jesus): Se, jeg kommer, i bokrullen er meg fore
skrevet, å gjøre din vilje, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte."
(Salm.40,7-8.)

2.) Gud måtte ha et FULLKOMMENT OFFER for synd, og
det var det bare Jesus som kunne gi, for han var selv uten synd.
"Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo han med sykdom.
Når hans sjel (han selv) bar fram skyldofferet, skulle han se avkom
og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd."
(Es.53,10.)

3.) Han ønsket å KJØPE TILBAKE skapningen og skaperverket
til seg selv. Det er hans eiendom, men de første menneskene falt i
synd og overgav dermed herredømmet over verden til Satan. De
gav sin store bestemmelse over til ham, og han ble "denne
tidsalderens gud." "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 mennesker til Gud fra hver stamme og tunge og
folk og ætt." (Åp.5,9.)
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"Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blant dem
som går fortapt, i hvem denne tidsalderens gud har forblindet de
vantroes sinn, foråt lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som
er Guds bilde, ikke skal skinne for dem." (2.Kor.4,3-4.)

4.) Han ønsket å OPPHØYE MENNESKENE til en posisjon
som var lik med hans egen. Han ønsket å dele sine eiendommer og
sin åndelige innsikt med menneskene. "Dere elskede! nå er vi Guds
barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når
han åpenbares, skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er."
(l.Joh.3,2.)

Til tross for at Jesus var lydig i å dø en stedfortredende død for
hele verden, så grudde han seg til den. I Getsamene haven bad han
Gud 3 ganger om at han måtte ta døden bort fra ham, men han sa
også at det var Guds vilje som måtte skje og ikke hans egen vilje,
"men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er
fullført." (Luk. 12,50.)

"Fader! om du vil, da la denne kalk gå meg forbi. Dog, skje
ikke min vilje, men din!" (Luk.22,42.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken død var det Jesus døde?
2.) Hvorfor led Jesus døden for menneskene?
3.) Hvilke 4 forskjellige siktemål har Jesu død?
4.) Hvorfor grudde Jesus seg til denne døden?
5.) Hva sa Jesus om sin egen vilje i forhold til Faderens vilje?

— 360 —



JESUS SKAL DØPE JØDENE MED ILD.

Da Jesus kom, kom han ikke bare med Den Hellige Ånds dåp,
han kom også med en DÅP TIL DOM over jødefolket. De skulle
bli døpt med GUDS DØMMENDE og RANSAKENDE ILDDÅP.
Det vil si: Jesus skulle dømme de jødene som ikke ville ta imot
ham som deres Messias og frelser. "Jeg døper dere med vann til
omvendelse, men han som koimner etter meg, er sterkere enn jeg,
han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære, han skal døpe dere
med Den Hellige Ånd og ILD. Han har sin kasteskovl i sin hånd,
og han skal rense sin treskeplass, men agnene skal han brenne opp
med uslokkelig ild (dom)." (Mat.3,11-12.)

Dette betyr at dommen (Herrens dag) og opprettelsen av riket
for Israel var nært for jødene ved Jesu første komme. Både døperen
Johannes, Jesus og apostlene forkynte dommen og Herrens dag som
en begivenhet som kunne skje i den nærmeste framtid. De som
ikke tok imot Jesus som jødenes Messias, skulle bli fordømt i denne
dommen. "Men jeg sier dere at mange skal komme fra øst og vest
og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes rike (1000
års-riket), men rikets barn (jødene, som riket var bestemt for) skal
kastes ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tenners gnissel."
(Mat.8,11-12.)
"Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Hva dere

ikke har gjort mot en av disse minste (først og fremst jødene), det
har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til
tidsalderlig pine (de skal ikke få del i den kommende tidsalderen),
men de rettferdige til tidsalderlig liv (de skal få del i den kommende
tidsalderen.)" (Mat.25,46.)

"Jeg sier dere: I den natt (Jesu gjenkomst) skal det være to i en
seng. Den ene skal taes (med til dom), og den andre skal lates tilbake
(til et liv i 1000 års-riket). To kvinner skal male på samme kvern.
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Den ene skal taes, og den andre skal lates tilbake. Det skal være to
ute på marken. Den ene blir tatt, den andre blir latt tilbake. Da
svarte de og sa til ham? Hvor (skal de takes)? Han sa til dem: Hvor
åtselet (den døde kropp) er, skal gribbene (rovfuglene) samles."
(Luk. 17,34-37.)
"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, 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.)

Da jødene ikke tok imot Jesus som sin Messias, ble den endelige
dommen utsatt til Jesu gjenkomst.

Etter jødisk tankegang er det å bli frelst, det samme som å få del
i riket for Israel. Det å gå fortapt vil si at en ikke får del i dette
riket. Dette riket hører med til den kommende tidsalderen.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva vil det si at Jesus skulle dømme med ild?
2.) Hva går frelsen ut på etter jødisk tankegang?
3.) Hvorfor ble den endelige dommen utsatt for jødene?
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RIKETS DÅP.

Rikets dåp er ikke det samme som den kristne menighets dåp.
Rikets dåp konuner til uttrykk i og er knyttet til de forskjellige
dåpsutsagn som vi har i evangeliene og første del av Apostlenes
Gjerninger.

Vi skal i det følgende analysere en del av disse dåpsutsagnene:

1.) "Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all
makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til
mine disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den
Hellige Ands navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil tidsalderens ende (gr.tes
synteleias tu aionos)." (Mat.28,18-20.)

Følgende forhold viser oss at dette er rikets dåp, og det er:
a) Det er ikke den kristne menighets oppgave å gjøre alle

folkeslag til Jesu disipler. Det er JØDENES OPPGAVE. Vi
skal derimot være med på å ta ut den kristne menighet, som
er Jesu åndelige legeme.

b) Vi skal ikke holde alt det som Jesus har påbudt for jødene.
Jesu undervisning angår riket for Israel og ikke den kristne
menighets tid.

c) Jesus skal være med jødene inntil "tidsalderens ende". Den
kristne menighet skal derimot rykkes opp i luften for å møte
Herren før "tidsalderens ende". Det er jødene som skal
avslutte denne tidsalderen.

2.) "Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet
(om riket) for all skapningen! Den som tror (første betingelse) og
blir døpt (andre betingelse), skal bli frelst, men den som ikke tror,
skal bli fordømt." (Mark. 16,15-16.)
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I dette dåpsutsagnet blir det stilt to krav til den som skal bli
frelst, og det er:

a) troen
b) dåpen.
I rikets forkynnelse var dåpen NØDVENDIG for den som ville

bli frelst. Dette viser at dette dåputsagnet ikke angår den kristne
menighets tid. I vår tidsperiode er det nok for frelsen at vi tror på
Jesus. Troen er en gave. (Se kapitlet: De forskjellige misjons-
befalingene.)

3.) "Men da de (jødene) hørte det, stakk det dem i hjertet, og
de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre?
Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe
(betingelse) til Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere
få Den Hellige Ånds gave." (Ap.gj.2,37-38.)

I dette dåpsutsagnet var syndenes forlatelse knyttet til vanndåpen.
I og med at denne dåpen var en jødisk dåp, ser vi det slik at
omvendelsen (angeren) renset sjelen, mens dåpen renset legemet
fra syndene.

I den frie nådens tidsperiode er det troen som renser hele
mennesket fra dets synder. Dåpen er ikke lenger nødvendig for å få
syndenes forlatelse. Dette er grunnen til at Peter uttaler følgende
om vanndåpen i l.Pet.3,21: "..., dåpen er IKKE AVLEGGELSE
AV KJØDETS URENHET, men en god samvittighets pakt med
Gud ved Jesu Kristi oppstandelse."

I dåpsutsagnet i Ap.gj.2,38 er også dåpen en forutsetning for
at en kann få Den Hellige Ånds gave. I den kristne menighets tid
kan en få både Den Hellige Ånd og Åndens gaver uten at en først
tar vanndåpen, for vi lever i dag i den frie nådens tidsperiode. På
samme måten som rikets forkynnelse varte fram til Ap.gj. 11,26, så
gjorde også rikets dåp det.

Vi skiller mellom Peter og apostlenes forkynnelse og oppdrag i
første del av Apostlenes Gjerninger og Paulus forkynnelse og
oppdrag i andre del av Apostlenes Gjeminger.

I den første perioden var det Israel og jødene som var i sentrum
for begivenhetene. I denne perioden hadde det jødiske folket en
mulighet til at riket kunne ha blitt opprettet, men da en stor del av
folket forkastet apostlenes forkynnelse, fikk vi den ny tiden, kirkens
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tid, som i det hele tatt ikke er nevnt i Tanach. Det var Paulus som
var hovedbærereren for den nye perioden.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er rikets dåp?
2.) Hva skiller den fra den kristne menighets dåp?
3.) Hvor finner vi utsagnene om rikets dåp?
4.) På hvilke måter kan vi se at misjonsbefalingen i Matteus

28,18-20 ikke angår den kristne menighet?
5.) På hvilke måter kan vi se at misjonsbefalingen i Markus

16,15-16 ikke angår den kristne menighet?
6.) Hvordan kan vi se at utsagnet i Apostlenes Gjerninger 2,37-

38 ikke angår den kristne menighet?
7.) Hvor lenge varte rikets dåp?
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DEN KRISTNE MENIGHETS DAP.

I den kristne menighets tid får en Den Hellige Ånd uten at en er
døpt på forhånd. Det var det som skjedde ved Peters besøk i
Kornelius hus. Dette var en FORSMAK PÅ DEN KRISTNE ME
NIGHETS DÅP. "Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at HVER
DEN SOM TROR PÅ HAM FÅR SYNDENES FORLATELSE
VED HANS NAVN. Mens Peter talte disse ord, falt Den Hellige
Ånd på alle som hørte ordet. Og alle de troende av omskjærelsen
som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånd
gave var blitt utgytt også over hedningene." (Ap.gj. 10,43-45.)

Jødene ble forbauset over to forhold, og det var:
a) At de hedningetroende i det hele tatt kunne få Den Hellige

Ånd.
b) At de hedningetroende fikk Den Hellige Ånd uten å være

døpt på forhånd.
Etter at de hedningetroende hadde fått Den Hellige Ånd VED

TROEN, ble de døpt. "Da svarte Peter: Mon noen kan nekte dem
vannet, så de ikke skulle bli døpt, de som har fått Den Hellige ånd
likesom vi? Og han bød at de skulle døpes i Herrens navn. De bad
ham da bli der noen dager." (Ap.gj. 10,47-48.)

Paulus hadde det samme synet på dåpen som det som kommer
til uttrykk her. I den kristne menighets tidsperiode er ikke dåpen
lenger en forutsetning for å bli frelst. Den Hellige Ånds gave blir
gitt ved troen.

Derfor kunne Paulus si at han ikke var utsendt for å døpe, men
for å forkynne evangeliet om den frie nåden. Han var glad for at
han ikke hadde døpt mange menensker. "For Kristus har ikke utsendt
meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord,
foråt Kristi kors ikke skulle tape sin kraft." (1.Kor. 1,17.)

I den frie nådens tidsperiode er troen en fri gave som en får
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utelukkende ved troen på Jesus. TROEN ER IKKE AVHENGIG
AV DÅPEN, men i og med at vi er blitt Guds barn ved troen, så
skal vi la oss døpe til det nye livet som vi allerede har fått tak i ved
troen.

Spørsmål og oppgaven

1.) Hva skjedde i Komelius hus?
2.) Hvorfor fikk hedningene Den Hellige Ånd uten først å være

døpt?
3.) Hva sa Paulus om dåpen?
4.) Hvilket forhold er det mellom troen og dåpen i den frie

nådens tidsperuide?

— 367 —



JØDEFOLKETS DÅP TIL MOSES.

"For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre
fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet og ble alle
døpt til Moses i skyen og i havet (begge forhold uttrykker dåpen),
og de åt alle den samme åndelige mat og drakk alle sammen den
åndelige drikk (begge forholdene peker framover mot nattverden),
for de drakk av den åndelige klippe som fulgte, og klippen var
Knstus, allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for de
ble slått ned i ørkenen." (l.Kor.10,1-5.)

Det var hele jødefolket, både BARN, voksne og de fremmede
som ble døpt til Moses i skyen og i vannet. Ved sin dåp til Moses i
vandringen på land og i vandringen gjennom Det Røde Hav, så
aksepterte de Moses som sin leder. Ved denne dåpen tok de på seg
de forpliktelsene som de senere skulle få gjennom Moseloven.

Moses er her også et forbilde på vanndåpen til Kristus. Det
gjelder både rikets og den kristne menighets dåp.

Til tross for at alle sammen tok denne dåpen, ble de fleste av
dem drept på et senere tidspunkt i ørkenen, og de fikk ikke komme
inn i Kanaans land på grunn av vantro. Dette viser oss at dåpen
ikke frelser ved gjort gjerning (lat.ex opere operato) som Den
Romersk Katolske Kirken og deler av Den Lutherske Kirken lærer.
Det er troen som frelser et menneske. Det har det bestandig vært.
(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. Kapitlene: De forskjellige

typer dåp og Barnedåpen.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem ble døpt til Moses under skyen og i havet?
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2.) Hva vil det si at jødene ble døpt til Moses?
3.) Hvem er Moses et forbilde på?
4.) Hvordan gikk det med de fleste som tok denne dåpen?
5.) Hva skal dette vise oss?
6.) Hva betyr det latinske uttrykket "ex opere operato"?
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JORDENS DAP I SYNDFLODEN.

Vi har også 2 andre typer dåp som er beskrevet i N.T. De gjelder
ikke mennesker, men de gjelder jorden. For den siste dåps
vedkommende gjelder den også himmelen.
Den første dåpen er jordens dåp etter syndfloden, "og ikke sparte

den gamle verden, men frelste rettferdighetens forkynner Noah selv
åttende, dengang han førte vannflommen over en verden av
ugudelige." (2.Pet.2,5.)

"For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid var
himler og en jord som var blitt til ut av vann og gjennom vann ved
Guds ord, og derved gikk den verden som da var (på Noahs tid)
under i vannflommen (syndfloden)" (2.Pet.3,5-6.)

Denne dåpen betyr to ting, og det er:
a) Jorden ble renset i denne vanndåpen. Den ble renset for de

ugudelige elementer og for den store synd som disse hadde
påført jorden.

b) Det steg fram en ny jord etter syndfloden. Det betyr en for
andret jord.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan gikk verden under i syndfloden?
2.) Hvilken type dåp var dette?
3.) Hva betydde denne dåpen?
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JORDENS OG HIMMELENS DÅP
ETTER 1000 ÅRS-RIKET.

Den siste dåpen som vi hører om i N.T. er jordens og himmelens
dåp etter 1000 ̂s-riket. Det midlet som da blir brukt, er ikke vannet,
men ILDEN. Det skal stige fram en ny jord. Den skal være lik den
gamle jorden, men den skal være av en annen kvalitet. "Men de
himler som nå er, og jorden er ved det samme ord spart til ilden,
idet de oppholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker skal
dømmes og gå fortapt." (2.Pet.3,7.)
"Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel

og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere." (Åp.20,1.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den siste dåpen som vi hører om i N.T?
2.) Hva er midlet som blir brukt i denne dåpen?
3.) Hvordan skal den nye himmel og den nye jord bli?
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DEN HELUGE AND.

Selve ordet "ånd" kommer av det hebraiske ordet "mach". Det
betyr "ånd" eller "vind". I Tanach blir dette ordet bmkt ca.380 gan
ger. "Og Gud Herren dannet mennesket av jordens mold og blåste
livets ånde inn i dets nese, og mennesket ble til en levende sjel."
(l.Mos.2,7.)

"Han som gjør sine vinder til engler, luende ild til sine tjenere."
(Salm. 104,4.)

På gresk er dette ordet "pneuma". Dette ordet kan betyr både
ånd", "vind", "pust" og "livsånde". Det kommer av det greske

verbet "pnein", som betyr å "blåse". Ordet "pneuma" blir bmkt
220 ganger i N.T.

Det blir bmkt i følgende betydninger:
a) Om DEN EDELLIGE ÅND. "Og hans far Sakarias ble fylt

med Hellig Ånd og talte profetiske ord og sa:" (Luk. 1,67.)
b) Om VINDEN. "Vinden blåser dit den vil, og du hører den

suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den
farer hen, slik er det med hver den som er født av Ånden."
(Joh.3,8.)

c) Om PUSTEN, "og da skal den lovløse (Antikrist) åpenbares,
han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde
og gjøre ti intet ved åpenbarelsen av sitt komme." (2.Tess.
2,8.)

d) Om ONDE ÅNDER eller DEMONER. "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." (Mat.8,16.)

e) Om GODE ÅNDER eller ENGLER. "Er de ikke alle
tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld
som skal arve frelse?" (Hebr. 1,14.)
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Det er følgende sammenhenger mellom ordene "ånd", "pust"
og "vind":

a) Da Gud åndet på mennesket, ble det til en LEVENDE SJEL.
"Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld, og
blåste livets ånde inn i dets nese, og mennesket ble til en
levende sjel." (l.Mos.2,7.)

"Guds Ånd har skapt meg, og Den Allmektiges ånde holder meg
i livet." (Job.33,4.)

Når Gud ånder på mennesket, får det liv. Mennesket ble ikke
til noen ånd, men det ble til en LEVENDE SJEL. Dette betyr at
mennesket ikke har liv i seg selv. Det er jordisk eller vendt mot
jorden.

Etter hebraisk tankgang har ikke mennesket en sjel, men det ER
EN SJEL i alt som det er som menneske. Derfor står også uttrykket
"min sjel" for mennesket selv. "Min sjel (jeg selv), lov Herren, og
alt som i meg er, love hans hellige navn." (Salm. 103,1.)

Jesus derimot er en LEVENDEGJØRENDE ÅND. Det vil si at
han har liv i seg selv og kan gi liv til de menneskene som ønsker
det. "Slik er det og skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en
levende sjel (gr.psykjen), den siste Adam (Jesus) er blitt til en
levendegjørende ånd (gr. pneuma). Men det åndelige er ikke det
første, men det naturlige, deretter det åndelige. Det første mennesket
var av jorden, jordisk. Det annet menneske er HERREN AV
HIMMELEN." (1.Kor. 15,45-47.)

b) Når mennesket oppgir ånden, dør det. "Men Jesus ropte atter
med høy røst, og oppgave (sendte fra seg) ånden." (Mat.
27,50.)

"Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og oppgav ånden.
Og stor frykt kom over alle som hørte det." (Ap.gj.5,5.)

c) "Når Gud trekker sin ånd eller pust tilbake fra mennesket,
dør det. "Dersom han (Gud) bare ville tenke på seg selv og
dra sin Åjid og sin ånde til seg igjen, da skulle alt kjød
oppgi ånden på en gang, og mennesket bli til støv igjen."
(Job.34,14-15.)

"Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord, på den
samme dag er det forbi med hans tankes råd." (Salm. 146,4.)

"For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten
gjerninger." (Jak.2,26.)
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d) Når en død blir oppvekket fra de døde, vender hans ånd
tilbake til legemet. "Da vendte hennes ånd tilbake, og hun
stod straks opp, og han (Jesus) bød at de skulle gi henne
mat." (Luk.8,55.)

e) Gud bestemmer suverent over alt kjøds livsånde. "Men de
falt ned på sitt ansikt og sa: Gud, du Gud som råder over
livets ånde i alt kjød! Vredes du på hele menigheten fordi
om en mann synder?" (4.Mos. 16,22.)

"Så sier Herren, Israels Gui til disse ben (Israel i endens tid):
Se, jeg lar det komme livsånde i dere, og dere skal bli levende...
Da sa han til meg: Profeter og tal til livsånden! Profeter,
menneskesønn! og si til livsånden: Kom du livsånde fra de 4 vinder
(ånder) og blås på disse menn, så de kan bli levende. Og jeg
profeterte slik som han hadde bef^alt meg, og livsånden kom i dem,
og de ble levende og stod opp på sine føtter, en meget, meget stor
hær." (Esek.37,5 og 9-10.)

Ånden er sentrum i menneskets sjel. Det er i ånden at livsviljen
ligger. Når Gud trekker^menneskets ånd tilbake, dør mennesket.

I tillegg til dette er Ånden sentrum for Guds-troen. Når vi blir
frelst, tar Den Hellige Ånd bolig i vår ånd. "Ånden selv vitner med
vår ånd at vi er Guds bam." (Rom.8,16.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva heter det hebraiske ordet for "ånd"?
2.) Hvor mange ganger er ordet brukt i Tanach?
3.) Hva heter det greske ordet for "ånd"?
4.) Hvor mange ganger er det brukt i N.T.?
5.) I hvilke betydninger blir dette ordet brukt i N.T.?
6.) Hvilke sammenhenger det det mellom ordene "ånd", "pust'

og "vind"?
7.) Hva er sentrum i sjelen?
8.) Hva skjer med mennesket når Gud drar sin ånd tilbake?
9.) Hva er sentrum for Guds-troen?
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DE TRE PERSONENE I GUD

DOMMEN

Gjennom hele Bibelen kommer Gud til uttrykk ved 3 personer,
og det er:

a) Gud Faderen.
b) Gud Messias eller Gud Sønnen.
c) Gud Den Hellige Ånd.
Disse 3 personene er alle Gud, men de har forskjellige funksjoner

i frelseshistorien. De tilhører alle Guds hemmlige råd, og kjenner
alle til Guds planer. Når Den treenige Gud bestemmer en ting eller
et forhold, er det bestandig ENSTEMMIGHET i beslutningene i
Guds råd.

De 3 personene i Gud er alle FRA EVIGHET AV. De er LIKE
BETYDNINGSFULLE, og de REPRESENTERER HVERANDRE
I DEN FYLDEN SOM HVER ENKELT HAR.

De 3 personene i Gud-dommen framhever ikke den funksjonen
de selv har, men de peker på og framhever det som de to andre
personene har. "Han (Den Hellige Ånd) skal herliggjøre meg, for
han skal ta av mitt og forkynne dere." (Joh. 16,14.)

Det er flere måter en kan beskrive forholdet mellom de tre
personene i Gud-donunen på. Vi skal i det følgende gi noen
eksempler på slike beskrivelser:

a) Gud er den som BESTEMMER eller PLANLEGGER en
sak eller et forhold. Det blir UTFØRT VED eller GJENNOM
Guds Sønn VED eller I Den Hellige Ånds KRAFT. Det er
Den Hellige Ånd som representerer kraften.

b) Gud Faderen er selve KILDEN. Jesus Sønnen GIR fira denne
kilden, og Den Hellige Ånd er KRAFTEN i denne kilden.
Vi vet at all god gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader.
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"All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra,
fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller
skiftende skygge." (Jak. 1,17.)

c) Det er Gud som V^KER. Jesus FORMIDLER det som
Faderen virker. Den Hellige Ånd ÅPENBABtER det som
Faderen virker eller gjør. "og det er forskjell på kraftige
virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i all."
(l.Kor.12,6.)

d) Bønn til Faderen går GJENNOM Sønnen. Jesus sa: Be til
Gud i mitt navn. Jesus er FORMIDLEREN eller MELLOM

MANNEN mellom Gud og mennesker, "og hva som helst
dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre, foråt Faderen
skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber meg om noe
i mitt navn, så vil jeg gjøre det." (Joh. 14,13-14.)

"Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og jeg har
satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer, foråt Faderen
skal gi dere alt det dere ber om i mitt navn." (Joh.15,16.)

Det er Den Hellige Ånd som ÅPENBARER, MANIFESTERER
eller DELER UT gaven.

e) Når det gjelder nådegavene, er det Gud SOM GIR dem.
Jesus FORMIDLER dem, og Den Hellige Ånd MANI-
FSTERER eller DELER dem UT. "Alt dette virker den ene

og samme Ånd, idet han utdeler til hver i sær etter som han
vil." (l.Kor.13,11.)

f) Når det gjelder helbredelser, er det Gud som GIR helbre
delsen. Jesus FORLØSER eller DELER UT helbredelsen
på grunnlag av sin forsonergjeming. Den Hellige Ånd
MANIFESTERER eller ÅPENBARER helbredelsen. Det
er Ånden som FULLFØRER helbredelsen.

g) Da Gud skapte verden, var de 3 personene i Gud-dommen
til stede og hadde hver sin funksjon. Det var Gud som gav
KLARSIGNALET til at verden skulle skapes, og det gjorde
han VED SITT ORD. Jesus var den som UTFØRTE HAND
LINGEN ved eller i DEN HELLIGE ÅNDS KRAFT. "I
begynnelsen skapte Gud (hebr. Elohim, som betyr guder)
himmelen og jorden. Og jorden var (ble) øde og tom, og
det var mørke over de store vannmasser, og Guds Ånd svevde
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(ruget som en høne ruger over sine egg) over vannene."
(l.Mos.1,1-2.)

"Herren (Jhvh) eide meg som sitt første verk, før sine andre
geminger i fordums tid. Fra fordums tid er mitt kongeveide, fra
begynnelsen, før jorden var... da var jeg VERKSMESTER hos ham
(da var jeg hos ham, som en som var oppvokst hos ham), og jeg
var hans lyst dag etter dag, og jeg lekte (var glad) alltid for hans
åsyn. Jeg lekte (var glad) på hele hans vide jord, og min lyst hadde
jeg i menneskenes barn (Messias hadde lyst til å skape mennes
kene.)" (Ords-8,22-23 og 30-31.) (Oversettelsen er her i samsvar
med Textus Receptus, som er den korrekte grunnteksten.)
"og å opplyse alle om hvorledes husholdningen er med den

hemmelighet som har vært skjult fra tidsaldrene av i Gud, han som
har skapt alt." (Ef.3,9.)
"Og han er et bilde av Gud, den usynlige, den førstefødte fram

for enhver skapning, 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
og TEL HAM. og han er før alle ting, og ALLE TING STÅR VED
HAM." (Kol.l,15-17.)
"Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han

som er ammen, det troverdige og sanndrue vitne, OPPHAVET TEL
GUDS SKAPNING." (Åp.3,14.)

"Verdig er du, vår Herre og vår Gud, til å få prisen og makten
og æren, fordi du har skapt alle ting, og fordi DU VILLE, var de
til og ble de skapt." (Åp.4,11.)

h) I forbindelse med forsoningsverket var også de 3 personene
i Gud-dommen i virksomhet. Gud var den som BESTEMTE
at forsoningen skulle skje gjennom Jesu offer. Jesus var den
som OFRET SEG SELV som en forsoning for all verdens
synd. Det var ved Den Hellige Ånds KRAFT at han ble
oppreist fra de andre døde eller fra døden. Døden kunne
ikke holde på ham, fordi han ikke hadde gjort synd. "Derfor
sier han (Jesus) idet 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.)
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"Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han
skulle gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og ypperstepres
tene og de skriftlærde, og slåes i hjel, og oppstå på den tredje dag."
(Mat.16,21.)

"For du (Gud) skal ikke overlate min sjel (meg selv) til dødsriket,
du skal ikke la din Hellige se forråtnelse. Du skal kunngjøre meg
livets vei, gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre
hånd for alltid." (Salm. 16,10-11.)
"Men dersom hans Ånd som oppvakte Jesus fra de døde, bor i

dere, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde, også levende
gjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere."
(Rom.8,11.)

Det er en nær sammenheng mellom skapelsen og Jesu forsonings-
verk. Før Jesus skapte, måtte han FORPLIKTE seg på å gjøre so
ning for verdens synd, for Gud så at menneskene kom til å falle i
synd. Det var ikke nok at Jesus var villig til dette. Den Hellige Ånd
måtte også medvirke i forsoningsverket ved at han måtte forplikte
seg til å OPPREISE Jesus fra de døde. På denne måten er også
Den Hellige Ånd medvirkende i forsoningsverket.

Gud godtok Jesu forsoningsverk ved at han sendte Den Hellige
Ånd 50 dager etter Jesu oppstandelse. Den kraften som var i Jesus,
er blitt overført til hver enkelt av oss troende.

Jeg vil i den forbindelse sitere fra Leif Svenssons bok: Åndens
nye liv. s, 20-21, hvor det står: "Gud Fader er den egentlige kilde
til frelsesgjemingen. Guds kjærlighet er blitt utgydt gjennom Kristus
Jesus. Og Den Hellige Ånd formidler frelsesopplevelsen til oss.

Gjennom Jesus kan vi nærme oss Faderen, og dette skjer ved
Ånden. (Ef.2,18.)

Paulus hilser de kristne i Korint med ordene: "Herren Jesu Kristi

nåde. Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med
dere alle!" (2.Kor.l3,13.)

Gud, skaperen, OVER oss. Gud, Sønnen I BLANT oss, og Gud,
den Hellige Ånd, I oss."

Jeg vil også å sitere fra Jamie Buckinhams bok: Daughter of
Destiny. Denne boka omhandler Kathryn Kuhlmanns liv og tje
neste. Sitatet er hentet fra Benny Hinns bok: Salvelsen. s,69-71,
hvor det står: "Jeg ser for mitt indre de tre personene i Gud-dom-
men sette seg ned ved et stort konferansebord før jorden ble skapt.
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Gud, den hellige Far, informerer de andre om at selv om han vil
skape mennesket til å ha fellesskap med seg, vil mennesket synde
og bryte fellesskapet. Den eneste måten fellesskapet kan gjenopp
rettes vil være ved at noen betaler prisen for synden. For hvis ingen
andre betaler den, vil mennesket selv fortsette å betale prisen i
ulykkelighet, sykdom og død og til slutt i helvete.

Etter at den hellige Far er ferdig, taler hans sønn Jesus og sier:
"JEG VIL GÅ. Jeg vil komme i menneskers skikkelse ned til jorden
og betale prisen. Jeg er villig til å dø på et kors foråt mennesket
kan bli gjenopprettet til fullkomment fellesskap med oss."

Så snur Jesus seg til Den Hellige Ånd og sier: "Men jeg kan
ikke gå hvis ikke du går med meg, for det er du som har liaften."
Den Hellige Ånd svarer og sier: "Gå du. Og når tiden er inne, skal
jeg komme til deg på jorden.

Så kom Jesus til jorden, født i en stall og vokste opp. Men selv
om han var Guds Sønn, var han kraftløs. Så kom det veldige
øyeblikket ved elven Jordan, da Jesus, etter at han var døpt, så opp
og så Den Hellige Ånd komme ned over seg som en due. Det må
være en av Jesu store opplevelser mens han var her på jorden som
menneske. Og jeg kan nesten høre Den Hellige Ånd hviske i øret
hans: "Nå er jeg her. Vi er akkurat i tide. Nå vil ting virkelig begynne
å skje."
Og ting skjedde. Fylt av Ånden, ble han plutselg utstyrt til å

helbrede de syke, gjøre blinde seende, til og med vekke opp døde.
Det var tiden for mirakler. I 3 år holdt de på, og så, som Bibelen
sier "oppgav han ånden", og Ånden gikk tilbake til den hellige Far.

Etter at Jesus var tre dager i graven, kom den mektige tredje
personen i treenigheten. Den Hellige Ånd, tilbake. Jesus kom ut av
graven med et herliggjort legeme. Han gjorde ikke flere mirakler i
løpet av den korte tiden han var her, men han gav sine etterfølgere
et stort løfte, det største løftet i Bibelen. Han sa at den samme Hellige
Ånd, som hadde bodd i ham, skulle komme igjen og bo i alle dem
som åpnet sine liv for hans kraft. De samme tingene som han, Jesus,
hadde gjort, skulle hans etterfølgere også gjøre. Ja, støne ting skulle
gjøres, fordi Den Hellge Ånd nå ikke ville være begrenset til et
legeme, men ville bli fri til å komme inn i alle som ville ta imot ham.
De siste ordene Jesus sa før han for bort, var: "Men dere skal få

KRAFT, idet Den Hellige Ånd kommer over dere." (Ap.gj.1,8.)
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Gud Fader hadde gitt ham gaven. Nå gav han den videre til
menigheten. I alle kirker skulle man oppleve pinsens mirakler. I
alle kirker skulle man se helbredelser som man ser dem i apostlenes
gjerninger. GAVEN ER FOR OSS ALLE."

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvike 3 personer er det i Gud-dommen?
2.) Hvilket innbyrdes forhold er det mellom de 3 personene i

Gud-dommen?

3.) På hvilke forskjellige måter kan vi uttrykke det innbyrdes
forbodet mellom de 3 personene i Gud-dommen?

4.) Hvordan virker de 3 personene i Gud-dommen ved bønn?
5.) Hvordan virker de 3 personene i Gud-dommen ved udeling

av nådegaver og ved helbredelser?
6.) Hvordan virket de 3 personene i Gud-dommen ved

skapelsen av himmelen og jorden og ved forsoningen?
7.) Hvilken sammenheng er det mellom skapelsen og forso

ningen?
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DEN TREENIGE GUD ITANACH.

Selv om begrepet Den treenige Gud ikke er brukt i Bibelen, er
det til fulle et bibelsk begrep som forklarer de 3 personene i Gud
dommen. Ved siden av at de 3 personene i Gud-dommen kommer
til uttrykk ved en rekke anledninger i Tanach, så er de også satt ved
siden av hverandre i følgende sammenhenger:

1.) I forbindelse med selve skapelsen står det at det var Gud
som skapte. "I begynnelsen skapte Gud (hebr. Blohim aleph tavh)
himmelen og jorden." (1.Mos. 1,1.)

Her skal vi legge merke til følgende forhold:
a) Det var i begynnelsen at Gud skapte. Det er ingen som vet

når den første skapelsen av himmelen og jorden skjedde.
Hensikten med skapelsen var at Gud ønsket å SKAPE
VIDERE. Han ønsket å fylle jorden og himmelen med
levende vesener og planter av forskjellige slag. Selve kronen
på skaperverket var Guds skapelse av mennesket. "Og Gud
skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det,
til mann og kvinne skapte han det." (1.Mos. 1,27.)

b) For det andre er verbet "bara" brukt om å skape himmelen
og jorden. Dette verbet betyr å "skape av ingen ting". Det
eneste Gud brukte da han skapte, var sine ønsker, sin vilje
og sitt ord. Han bare sa: Bli!", og så ble det. Dette kaller vi
for det "kategoriske imperativ", og dette imperativet er også
OVERGITT til de troende på en rekke områder gjennom
bruk av de forskjellige nådegaver.

c) For det tredje er det ordet, som vi her har oversatt med
Gud, på hebraisk "Elohim". Dette er et flertallsord, som
betyr Guder. Det peker på den treenige Gud. Verbet som er
knyttet til Elohim, står derimot i entall.
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Ordet Elohim, som av og til blir skrevet som "El" eller "Eloah",
er ett av de opprinnelige navnene på Gud. Det er dannet av ordet
"El", som betyr "STYRKE" og verbet "ALAH", som betyr "Å
SVERGE" eller "Å BINDE SEG SELV TIL EN ED". Dette ordet
er brukt ca. 2500 ganger i Tenach.

Jeg vil i den forbindelsen henvise til det som Dave Hunt skriver
om dette i sin bok: Global Peace. s,238, hvor han skriver: "Det
første verset i Bibelen presenterer Gud i flertall. Det står: "I be
gynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." Til tross for entalls-
ordet "Eloha" for Gud, så er flertallsordet Elohim brukt. Det betyr
bokstavelig: "I begynnelsen skapte Gudene himmelen og jorden."
Det er altså Elohim (Guder) som sier senere i kapitlet: "la oss skape
mennesket i vårt bilde."

Dette flertalls-pronomenet (Elohim) er brukt over 2500 ganger
i G.T. Til tross for det, er et entalls verb "bara" brukt i 1. Mos. 1,1
og i nesten alle stedene hvor Elohim er brukt. På denne måten har
vi VERBET I ENTALL og SUBJEKTET (SUBSTANTIVET) I
FLERTALL... Det samme er tilfellet gjennom de 5 Mosebøkene
og gjennom hele G.T. Dersom Gud var en person i entall, så ville
entallsformen "Eloah" ha blitt brukt, ikke Elohim. Det faktumet
kan en ikke komme bort i fra.

d) For det Qerde legger vi merke til at de to hebraiske boksta
vene "aleph" og "tavh" står bak ordet Elohim i teksten. Det
er den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet.
Det er Jesus som er "den første" og "den siste". Det betyr
at Jesus var med i skapelsen.

2.) Som en naturlig følge av dette er også pronomenene "oss"
og "vår" brukt flere ganger i forbindelse med Elohim. "Og Gud
(Elohim) sa: La OSS (Den treenige Gud) gjøre mennesker etter
VÅRT bilde, etter VÅR lignelse, og de skal råde over fiskene i
havet og over fuglene under himmelen og over alt feet og over all
jorden og alt kryp som rører seg på jorden." (I.Mos. 1,26.)
"Og Elohim Jhvh sa: Se, mennesket er blitt som en av OSS til å

kjenne godt og ondt, bare han ikke nå rekker ut sin hånd og tar
også av livets tre og eter og lever for bestandig." (1. Mos.3,22.)
"Da hørte jeg (Esaias) Herrens (Jhvh) røst: Hvem skal jeg sende,
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og hvem vil gå for OSS? Da sa jeg (det kan både være profeten og
Jesu røst): Se, her er jeg, send meg." (Es.6,8.)
"Han (Jakob) kjempet med engelen (Messias) og vant, han gråt

og ba om nåde, i Betel møtte han ham, og der talte han med OSS."
(Hos. 12,5.)

3.) I jødenes Schema, som er den jødiske trosbekjennelsen,
kommer også Guds treenighet klart til uttrykk. Det heter på hebraisk:
"Schema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai ehoad." "Hør Israel,
Herren vår Gud (våre Guder), Herren er en." (5.Mos.6,4.)

Den korrekte oversettelsen av jødenes Schema må derfor være:
"Hør Israel, Herren, våre Guder, Herren er en."

I jødenes trosbekjennelse skal vi være oppmerksom på følgende
forhold:

a) Herrens navn er nevnt 3 ganger, og det er: Adonai- Elohenu-
Adonai.

b) Elhoenu er en form av Elohim, som betyr "våre Guder".
Dette ordet har fått tillagt eiendomspronomenet i første
person flertall som endelse.

c) Det ordet som er brukt for å uttrykke "en", blir bestandig
brukt som en kollektiv enhet, ikke som en absolutt enhet.

Jeg vil sitere det som Sidney Collet skriver om dette i sin bok:
Sannhets bok. s, 166-167. "Disse ordene brukes av både jøder og
unitarer som det absolutte bevis mot læren om treenigheten, mens
de i virkeligheten inneholder DE KLARESTE BEVISER, vi vel
har i Bibelen, på denne læren. Det ordet som blir oversatt med
"vår Gud", er "Elohenu". Dette kommer av "Elohim", som er fler
tall av "Eloah". Men "Elohenu", som har fått tillagt eiendoms
pronomenet i første person flertall som endelse, betyr egentlig "våre
Guder". Derfor er den riktige oversettelsen egentlig: "Hør Israel,
Herren våre Guder, Herren er en."

I tillegg til det faktum at Guds navn nevnes 3 ganger i samme
verset, kommer det forholdet at det ordet som er oversatt med "en",
aldri brukes utenom et kollektivt ord. Det er begrepet "eohad", som
betyr en SAMMENSATT ENHET, og som brukes i uttrykk som
"en klase druer", "alt folket reiste seg som en mann" osv. Det
hebraiske ordet for den absolutte enhet er "yachid", og det finner
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en i uttrykk som gjelder en ting eller en person. Men dette ordet
blir aldri brukt i Bibelen for å uttrykke Gud-dommens enhet." (Se
min bok: Jødenes Konge. Bind 3. s,71-77, hvor jeg skriver om dette.)

4.) I forbindelse med bruken av ordet Elohim, brukes videre
ikke flertallspronomenet "vi", men derimot entallspronomenet "Jeg".
Vi skal vise noen eksempler på dette. "Og Gud (Elohim) sa til
Moses: JEG ER DEN JEG ER, og han sa: Så skal du si til Israels
barn: "JEG ER", har sendt meg." (2.Mos.3,14.)
"JEG er Herren (Yhvh) din Gud (Elohim), som førte deg ut av

Egyptens land, av trælehuset." (2.Mos.20,2.)
"For JEG er Herren (Yhvh) deres Gud (Elohim), og dere skal

hellige dere, og dere skal være hellige, for JEG er hellig..." (3.Mos.
11,44.)

Jeg vil sitere fra Dave Hunts bok: Global Peace. s,239, hvor han
skriver: "Hver gang Gud bruker Elohim (Guder) om seg selv (i 90
prosent av tilfellene) i stedet for Eloah (10 prosent), åpenbarer han
flertallet i sin person. Og når han bruker verbet i entall og pronomen
i entall sammen med Elohim, så forteller han oss på en klar måte at
han er en enhet."

5.) Gud bruker også andre substantiver i flertall, for å vise oss
treenigheten. Vi skal i det følgende vise en del eksempler på det.
"Israel glede seg i sin skaper (i grunnteksten står det: i SINE
SKAPERE), Sions barn fiyde seg i sin konge!" (Salm. 149,2.)

"Tenk på din skaper (dine skapere) i din ungdoms dager, før de
onde dager kommer, og det lider mot de år hvorom du vil si: Jeg
har ingen glede av dem." (Pred.12,1.)

"For din skaper (dine skapere) er din ektemann. Herren, hær
skarenes Gud, er hans navn, og Israels Hellige (Messias) er din
gjenløser, all jordens Gud kalles han." (Es.54,5.)

Den ortodokse jødedonunen fornekter Guds treenighet enda den
kommer klart til uttrykk i Tanach. Hovedgrunnen til at de gjør det,
er det forholdet at treenighetslæren peker på Jesus fra Nasaret som
Guds Sønn. Jødedommen sier at Gud er en og ikke tre.

Til tross for dette kommer det likevel klart fram i en del av de

gamle jødiske Skriftene at Gud er tre, men likevel en. Denne vur
deringen er helt i samsvar med det som Tanach lærer. I Zoahrs
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bok. Del 3. s.303 står det følgende om Gud, Messias og Den Hellige
Ånd: "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 ÅND."

Det står videre i den samme boka: "Eliesers far sa til ham: Kom,
se mysteriet i ordet G-U-D: Her er TRE TRINN, hvert av dem har
SELVSTENDIG EKSISTENS. Ikke desto mindre er de ett, og de
er slik forenet at det ene ikke kan skilles fra det andre. Men hvor
dan kan tre vesen (navn) være en? Er de vitterlig en, fordi vi kaller
dem en? Hvordan tre kan være en, KAN BARE ERKJENNES VED
ÅPENBARING FRA DEN HELLIGE ÅND, og egentlig bare med
LUKKEDE ØYNE."

I forbindelse med jødenes omvendelse på slutten av den store
trengselen skal også jødene forstå mysteriet med den treenige Gud.
På den dagen da de omvender seg, skal HERREN VÆRE EN og
HANS NAVN VÆRE ETT i Israel. "Da skal Herren (Messias) bli
konge over hele landet, på den dag skal Herren være en og hans
navn ett." (Sak. 14,9.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Når skapte Gud himmelen og jorden?
2.) Hvilket verb er brukt om den første skapelsen?
3.) Hva betyr dette verbet?
4.) Hva er det "kategoriske imperativ"?
5.) Hva betyr ordet "Elohim"?
6.) Hvor mange ganger er dette ordet brukt i Tanach?
7.) I hvilket tall står verbet i forbindelse med bruken av ordet

Elohim?

8.) Hvorfor er pronomene "oss" og "vår" brukt i forbindelse
med bruken av dette ordet?

9.) Hva er jødenes Schema?
10.) På hvilke forskjellige måter kommer Den treenige Gud fram

i Schema?
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11.) Hvorfor brukes pronomenet "jeg" i forbindelse med ordet
Elohim?

12.) Hvorfor er ordet "skapere" brukt om Gud?
13.) Hvorfor fornekter den ortodokse jødedommen læren om

Den treenige Gud?
14.) Hva står det i Zohars bok om Den treenige Gud?
15.) Hva vil det si at Gud er en og at hans navn er ett?
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DEN TREENIGE GUD I DET NYE

TESTAMENTE,

Vi skal i det følgende sitere en del Skrift-steder fra N.T., hvor
de tre personene i Gud-dommen kommer til utrykk i nære forbin
delser i teksten. "Men da JESUS var døpt, steg han straks opp av
vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så GUDS ÅND
fare ned som en due (farer ned) og konune over ham. Og se, det
kom en RØST fra himmelen (Guds røst), som sa: Dette er min
SØNN, den elskede, i hvem jeg har velbehag." (Mat.3,16-17.)
"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i

himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disi
pler, idet dere døper dem til FADERENS og SØNNENS og DEN
HELLIGE ÅNDS NAVN, og lærer dem å holde alt det jeg har
befalt dere (Jesu forskrifter). Og se, jeg er med dere alle dager
inntil tidsalderens ende." (Mat.28,18-20.)
"Og engelen svarte henne: DEN HELLIGE ÅND skal komme

over deg, og den HØYESTES KRAFT skal overskygge deg, der
for skal også det hellige som fødes, kalles GUDS SØNN."
(Luk. 1,35.)

"Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det (forstå
det) ennå, men når han, 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. Han skal herliggjøre MEG, for han skal ta av
mitt og forkynne dere. Alt det FADEREN har, er mitt, derfor sa jeg
at han tar av mitt og forkynner dere." (Joh. 16,12-15.)
"Men han (Stefanus) var full av HELLIG AND (Åndens kraft)

og skuet ufravendt opp mot himmelen, og han så GUDS herlighet,
og JESUS stå ved GUDS høyre hånd." (Ap.gj.7,55.)
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"Det er forskjell på nådegaver, men ÅNDEN er den samme, og
det er forskjell på tjenester, men HERREN er den samme, og det
er forskjell på kraftige virkninger, men GUD er den samme, som
virker alt i alle (troende)/' (1.Kor. 12,4-6.)
"DEN HERRE JESU KRISTI nåde og GUDS kjærlighet og DEN

HELLIGE ÅNDS samfunn være med dere alle!" (2.Kor. 13,13.)
"Og fordi dere er sønner, har GUD sendt sin SØNNS ÅND i

våre hjerter, som roper: Abba, Fader." (Gal.4,6.)
"Ett legeme og en ÅND, likesom dere og er kalt med ett håp i

deres kal, en HERRE, en tro, en dåp (Den Hellige Ånds dåp), en
GUD og alles FADER, han som er over alle og gjennom alle og i
alle." (Ef.4,4-6.)

"hvor meget mer skal da ikke KRISTI blod, han som ved en
TIDSALDERLIG ÅND (Den Hellige Ånd kom i en bestemt tids
alder) bar seg selv fram (ofret seg) som et ulastelig offer for GUD,
rense deres samvittighet til å tjene DEN LEVENDE GUD."
(Hebr.9,14.)

"etter GUD FADERS forutviten, i ÅNDENS helliggjørelse, til
lydighet og oversprengning med JESU KRISTI blod: Nåde og fred
bli dere mangfoldig til del! Lovet være GUD og vår HERRE JESU
KRISTI FADER, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss
til et levende håp ved JESU KRISTI oppstandelse fra de døde."
(l.Pet.1,2-3.)

"Han er den som kom med vann og blod, JESUS KRISTUS,
ilcke bare med vannet, men med vannet og blodet (Jesu blod), og
ÅNDEN er den som vitner, fordi ÅNDEN er sannhet. 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 (de
gir det samme vitnesbyrdet. (l.Joh.5,5-8.)-og vitnesbyrdet er at:
"GUD har gitt oss tidsalderlig liv. (l.Joh.5,11.)

l.Joh.5,7 er det tatt bort en viktig setning i våre Bibler. Den er
ikke tatt bort i den opprinnelige Bibel-oversettelsen, som er Textus
Receptus. Dette viktige Bibel-verset kommer til uttrykk i King
James oversettelsen. Det er tatt bort i et forsøk på å svekke det
forholdet at Gud er tre men likvel en. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 3: Kapitlene: En sanunenligning mellom Codex Receptus og
den norske Bibelen av 1978.)
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Spørsmål og oppgaver.

1,) På hvilke steder i N.T. er Den treenige Gud beskrevet ved
siden av hverandre i den samme konteksten?

2.) Hvorfor er lJohannes 5,7 tatt bort i våre Bibler?
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DEN HELLIGE ÅNDS FORHOLD TIL
JESUS.

Etter at Jesus hadde blitt døpt i Jordan av døperen Johannes og
hadde blitt testet av Satan, kom han til Nasaret. I synagogen der
ble han bedt om a lese fra Tanach. Han slo opp Bsaias 61 og begynte
a lese om det som Messias skulle gjøre, når han kom, men han
leste ikke alt det som stod skrevet. Han stoppet opp midt i vers 2,
la boka fra seg og sa at "I DAG ER DETTE SKRIFTENS ORD
OPPFYLT FOR DERES ØRER" (Luk.4,21.) "Herrens Ånd er over
meg fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige (Jesu
sosiale evangelium), han har utsendt meg for å forkynne fanger at
de skal fa frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte
i frihet, for å forkynne et velbehagelig år (1000 års-riket) fra
Herren." (Luk.4,18-19.)

Dersom han hadde fortsatt lesingen i Esaias-boken, så hadde
han lest "og EN HEVNENES DAG fra vår Gud..." (Es.61,2.)

Grunnen til at Jesus stoppet opp i lesningen av Esaias-boka, var
det forholdet at han VISSTE at jødene ikke ville ta imot ham som
deres frelser og Messias ved hans første komme. Den endelige
dommen og opprettelsen av riket for Israel ble derfor utsatt til hans
gjenkomst.

Etter at han hadde avbrutt lesningen av Esaias-boka, satte han
seg i den stolen (Messias-stolen), som enhver synagoge hadde i
Israel. Den skulle være reservert for Messias. Han gav derved til
kjenne at han er jødenes Messias.

Til tross for at han er jødenes Messias, så ønsket likevel
befolkningen i Nasaret å ta livet av ham i forbindelse med Jesu
besøk i byen og i synagogen, men Den Hellige Ånd gav ham kraft
og autoritet til avvise dette forsøket på å ta hans liv. HANS TIME
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VAR ENNÅ IKKE KOMMET. "Og alle i synagogen ble fulle av
vrede da de hørte dette, og de stod opp og drev ham ut av byen og
førte ham ut på brynet av det Qell som deres by var bygget på, for
å styrte ham ned. Men han gikk midt gjennom flokken og drog
bort." (Luk.4,28-3.)
Som Guds Sønn hadde Jesus Den Hellige Ånd i sitt hjerte helt

FRA SIN UNNFANGELSE AV, men det var først ved sin dåp i
Jordan at han fikk den SALVELSEN av Den Hellige Ånd, som
gjorde ham i stand til å utføre sin frelsesgjeming. Den Hellige Ånd,
som var i Jesus, BLE AKTIVISERT på en sterk måte.

Den Hellige Ånd kom over Jesus på en SYNLIG MÅTE. Han
kom i sin åndelige skikkelse og salvet Jesus med den FULLKOMNE
ÅND og KRAFT. Han kom på samme måten som en due stiger
ned. "Men da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet, og se,
himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd fare ned som
en due og komme over ham." (Mat. 1,16.)

Jesus var salvet med Den Hellige Ånd framfor sine medbrødre,
"du elsket rettferd og hatet urett, derfor har Gud, din Gud, SALVET
DEG MED GLEDENS OLJE (Den Hellige Ånd) framfor dine
medbrødre." (Hebr. 1,9.)

Etter at Jesus var salvet med Den Hellige Ånd, OVERGAV HAN
SITT LIV FULLSTENDIG TBL DEN HELLIGE ÅND. Det var
Den Hellige Ånd som hadde LEDELSEN i hans liv.

skal i det følgende se hvilket forhold det er mellom Jesus og
Den Hellige Ånd, og hvilken innflytelse Den Hellige Ånd hadde i
Jesu liv:

1.) Det er Den Hellige Ånd som er JESU FAR. "Men med Jesu
Messias fødsel gikk det således til: Da hans mor Maria var trolovet
med Josef, viste det seg, før de var kommet sammen, at hun var
fruktsommelig ved Den Hellige Ånd... Mens han nå grunnet på
dette, se, da åpenbarte Herrens engel seg for ham i en drøm og sa:
Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg! for
det som er avlet i henne, er av Den Hellige Ånd." (Mat. 1,18 og
20.)
"og engelen (Gabriel) sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme

over deg, og Den Høyestes (Guds) kraft skal overskygge deg, derfor
skal også Det Hellige som fødes, kalles Guds Sønn." (Luk. 1,35.)
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2.) Jesus døpte med DEN HELLIGE ÅND og ILD. "Jeg døper
dere med vann til omvendelse, men han som konmier etter meg, er
sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære, han skal
døpe dere med Den Hellige And og ild." (Mat.3,11.)

3.) Jesus ble FØRT UT I ØRKENEN av Den Hellige Ånd, foråt
han der skulle BLI TESTET av Satan. Satan skulle teste hvilken
styrke og kvalitet Den Hellige Ånds salvelse hadde i Jesu liv. I
ørkenen skulle Jesus vinne sin FØRSTE SEIER over Satan. "Da
ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes (testes, prøves) av
djevelen." (Mat.4,1.)

Jesus ble testet av Satan med TRE FORSKJELLIGE TESTER,
og de angikk både den LEGEMLIGE, den SJELELIGE og den
ÅNDELIGE siden ved Jesu liv. I alle de tre testene, som han ble
prøvd i, henviste han til det som stod SKREVET I GUDS ORD.
Han henviste til 5. Mosebok og Salme 91, og bestod testene med
glans.

Jesus seiret over Satan ved å henvise til det som står skrevet i
Tanach. Av den grunn forstår vi at det er av den aller STØRSTE
BETYDNING, at også vi, som er troende, kjenner til hva Bibelen
sier om de forskjellige problemstillinger. Dersom vi kjenner til det
og handler i oversenstemmelse med det, da skal også vi seire over
Satan og ondskapens åndehær.

Vi skal i det følgende gi en oversikt over de de tre testene, og
hva de innebærer:

a) DEN LEGEMLIGE TESTEN. Etter at Jesus hadde fastet i
40 dager og netter og ikke spist mat, var han sulten. Da
kom Satan til ham og fristet ham. "Og da han hadde fastet i
40 dager og netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom
til ham og sa: Er du Guds Sønn, da si at disse steiner skal
bli til brød. Men han svarte og sa: Mennesket lever ikke av
brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn."
(Mat.4,2-4.)

I S.Mosebok 8,3 står det følgende om dette: "Og han ydmyket
deg (Israel-folket) og lot deg hungre, og han gav deg manna å ete,
en mat som hverken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la
deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket
lever av hvert ord som går ut av Herrens munn."
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b) DEN SJELELIGE TESTEN. Den gikk ut på at Satan tok
Jesus med seg til Jerusalem og stilte ham opp på templets
tinde og bad ham om å kaste seg utfor, idet han utfordret
ham på den omsorg som Gud ville vise Jesus. "Da tok
djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på
templets tinde (det var 100 meter fra templets østside og
ned i Kedrondalen), og sa til ham: Er du Guds Sønn, da
kast deg ned! for det er skrevet: Han skal gi sine engler
befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, foråt du
ikke skal støte din fot på noen stein. Jesus sa til ham: Det er
atter skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud." (Mat.4,
5-7.)

Satan ufordret Jesus med henblikk på at han skulle framtvinge
Guds kraft og omsoig i en situasjon, som ikke var med på å frenune
Guds rike og Guds gjerninger, men som bare var en MAKT
DEMONSTRASJON uten åndelig verdi.

Dette avviste Jesus. Han brukte bare sin kraft og makt i de
situasjoner som Den Hellige Ånd sanksjonerte. Jesus handlet ikke
på ordre eller oppfordring fra Satan.

Vi skal også legge merke til at da Satan brukte dette Skrift-stedet
fra Salme 91,11-12, så UTELOT han et viktig tillegg i vers 11,
hvor det står: *Tor han skal gi sine engler befding om deg om at
de skal bevare deg PÅ ALLE DINE VEIER."

Rabbinerne har tolket dette uttiykket til å bety: PÅ ALLE DINE
NORMALE VEIER". Det betyr at når den troende ikke utfordrer
Gud men vandrer på en normal måte, da skal Gud bevare ham.
Den som tar sin tilflukt til Gud, skal han bevare. Den som holder
seg nær til Herren, går på Herrens veier.

c) DEN ÅNDELIGE TESTEN. Etter at Satan hadde testet
Jesus både på det legemlige og det sjelelige området, så
testet også Satan ham på det åndelige området. Han førte
Jesus opp på et meget høyt Qell og viste ham alle verdens
riker og deres herlighet og sa til Jesus at dette skulle han
få, dersom han falt ned og tilbad Jesus.

Jesus avviste også dette forslaget fra Satans side. "Atter tok
djevelen ham med opp på et meget høyt Qell og viste ham alle
verdens riker og deres herlighet og sa til ham: Alt dette vil jeg gi
deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus ti ham: Bort fra
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meg. Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og
ham alene skal du tjene." (Mat.4,8-10.)

I S.Mosebok 6,13 står det følgende: "Herren din Gud skal du
frykte, og ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge."

Jesus benektet ikke at alle jordens riker var overgitt til Satan,
for i og med at de første menneskene falt i synd og vi, som er deres
etterkonmiere, fortsatt lever i synd, så ligger jorden og vår verden
ennå inn under Satans herredømme. Av den grunn er også Satan
kalt for både "DENNE VERDENS FYRSTE", "DENNE TIDS
ALDERENS GUD", "HØVDINGEN OVER LUFTENS MAKTER
og DEN ØVERSTE AV "VERDENS HERRER". "Nå holdes dom
over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut."
(Joh. 12,31.)

"Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blant dem
som går fortapt, i hvem denne tidsalderens gud har forblindet de
vantroes sinn (tanker), foråt lyset fra evangeliet om Kristus herlighet,
han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem." (2.Kor.4,4-5.)
"Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres

overtredelser og synder, som dere fordum vandret i etter denne
verdens tidsalder, etter høvdingen over luftens makter (de onde
åndene), den ånd (Satan) som nå er virksom i vantroens barn."
(Ef.2,1-2.) (Den var også virksom i oss, før vi kom til troen.)

"for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot
myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke (i denne tidsalderen),
mot ondskapens åndehær i himmelrummet." (Ef.6,12.)

Jesus ønsket hverken å ta imot kongedømmene på jorden fra
Saten eller enda mindre å tilbe Satan. Han ønsket å få kongerikene
på jorden fra Gud. Han ønsket å gå den veien som Den Treenige
Gud hadde bestemt.

Det eneste som kan gi menneskene, dyrene, fuglene og skaper
verket forsoningen, er VEIEN OM GOLGATA. Jesus ønsket å kjøpe
tilbake sin OPPRINNELIGE EIENDOM gjennom et offer eller en
betaling som Faderen godtok. Han er vår FORLØSER overfor Fa
deren.

Etter at enhver skapning, både de som er i himmelen, på jorden,
i underverdenen og i havet, har underkastet seg Jesu herredømme,
kan han på grunnlag av forsoningen begynne å åpne de 7 seglene
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på bokrullen i Åpenbaringsboka, som er det opprinnelige SKJØTET
PÅ HANS EIENDOM. (Se Åp.5,1-22.)

Jesus er den VIRKELIGE FORLØSEREN. Alle de som er kom
met før og er kommet etter ham og som gir seg ut for å være ver
dens frelser og jødenes Messias, er TYVER og RØVERE.

4.) Jesus var FULL AV HELLIG ÅND mens han ble testet av
Satan i ørkenen. "Men Jesus vendte tilbake fra Jordan, full av Hellig
Ånd,..." (Luk.4,1.)

5.) Det var Den Hellige Ånd som FØRTE JESUS OMKRING
i ørkenen. "... og han ble av Ånden ført om i ørkenen." (Luk.4,1.)

6.) Jesus FRYDET SEG I DEN HELLIGE ÅND. "I den samme
stund frydet han seg i Den Hellige Ånd og sa: Jeg priser deg. Fader,
himmelens og jordens skaper, fordi du har skjult dette for de vise
og forstandige og åpenbart det for de umyndige, ja. Fader, fordi
således skjedde det som var velbehagelig for deg." (Luk. 10,21.)

7.) Gud skulle LEGGE DEN HELLIGE ÅND PÅ JESUS. "Se,
min tjener, som jeg har utvalgt, min elskede, som min sjel (jeg selv)
har velbehag i. Jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne
rett (dom) for hedningene. Han skal ikke trette eller rope, og ingen
skal høre hans røst på gatene, og han skal ikke knuse et knekket rør
og ikke slukke en rykende veke, før han har ført retten fram til seier.
Og til hans navn skal hedningene sette sitt håp." (Mat. 12,18-21.)

8.) Det var VED DEN HELLIGE ANDS KRAFT AT JESUS
DREV UT DE ONDE ÅNDENE. "Men er det ved Guds Ånd jeg
driver de onde ånder ut, da er jo GUDS RIKE KOMMET TIL
DERE." (Mat. 12,28.)

9.) Etter at Jesus hadde blitt testet av Satan, VENDTE JESUS
I DEN HELLIGE ÅNDS KRAFT tilbake til Galilea. "Og Jesus
vendte i Åndens kraft tilbake til Galilea, og ryktet om ham kom ut
over hele landet deromkring." (Luk.4,14.)

10.) Den Hellige Ånd UTGÅR FRA FADEREN. "Når talsmannen
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kommer, som jeg skal sende dere fra Faderen, SANNHETENS
ÅND, som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg." (Joh. 15,26.)

11.) Det var ved Den Hellige Ånds medvirken at Jesus UTFOR
MET SINE PÅBUD og SIN LÆRE. "inntil den dag da han ble
opptatt, etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine bud til de
apostler som han hadde utvalgt seg." (Ap.gj.1,2.)

12.) Etter sin himmelfart FIKK JESUS DEN HELLIGE ÅND
AV SIN FADER. Jesus gav Den Hellige Ånd videre til sine apostler
og disipler. "Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd og
av sin Fader har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød
han dette som dere ser og hører." (Ap.gj.2,33.)
"Men jeg sier dere sannheten: Det er til gangn for dere at jeg

går bort, for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere,
men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere." (Joh. 16,7.)

13.) Gud SALVET JESUS MED DEN HELLIGE ÅND. Det var
ved Den Hellige Ånds kraft at JESUS KUNNE HELBREDE DE
SOM VAR SYKE og DE SOM VAR OVERVELDET AV DJEVE
LEN. "hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med Hellig Ånd og
kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og hebredet alle som
var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham." (Ap.gj. 10,38.)

14.) Den Hellige Ånd er kalt for JESU ÅND. "og da de var
kommet bortimot Mysia, prøvde de på å fare til Bitynia, men Jesu
Ånd gav dem ikke lov." (Ap.gj. 16,7.)

15.) Den HelUge Ånd har I KRISTUS JESUS FRIGJORT OSS
FRA SYNDENS og DØDENS LOV. "for livets Ånds lov har i
Messias Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov." (Rom.8,2.)

16.) Den som ikke har Kristi Ånd, HØRER IKKE JESUS TIL.
"Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i
dere, men har noen Me Messias Ånd, da hører han ikke ham til."
(Rom.8,9.)

17.) Det var Den Hellige Ånd som OPPVAKTE JESUS FRA DE
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DØDE. "Men dersom hans Ånd som oppvakte Jesus fra de døde,
bor i dere, da skal han (Den Hellige Ånd) som oppvakte Kristus
fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd,
som bor i dere." (Rom.8,11.)

"For også Messias led en gang for synder, en rettferdig for urett
ferdige, for å føre oss fram for Gud, han som led døden i kjødet
(Han døde legemlig. Det betyr at hans ånd og sjel forlot legemet),
men ble levndegjort ved (av) Ånden." (l.Pet.3,18.)

18.) Ingen som taler i Den Hellige Ånd, kan si: FORBANNET
ER JESUS. En kan heller ikke si: JESUS ER HERRE uten at en
har Den Hellige Ånd. "Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler
i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er
Herre, uten i Den Hellige Ånd." (1.Kor. 12,3.)

19.) Jesus, som er den siste Adam, er blitt til EN LEVENDE-
GJØRENDE ÅND. Det vil si at JESUS HAR LIV I SEG SELV.
"Således er det og skrevet: Det første mennekset, Adam, ble til en
levnede sjel, den siste Adam er blitt til en levendegjørende Ånd."
(1.Kor. 15,45.)

20.) Jesus ER DEN HELLIGE ÅND. "Men HERREN ER
ÅNDEN, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet." (2.Kor.3,17.)

21.) Den Hellige Ånd gjør at vi SER HERRENS HERLIGHET.
"Men vi som med UTILDEKKET ÅSYN skuer Herrens herlighet
som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde fra herlighet
til herlighet, som av Herrens Ånd (det er Herrens Ånd som gjør
det.)" (2.Kor.3,18.)

22.) Den Hellige Ånd er GUDS SØNNS ÅND. "Og fordi dere
er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter, som roper:
Abba, Fader!" (Gal.4,6.)

23.) Det var ved Den Hellige Ånd at JESUS BAR SEG FRAM
(OFRET SEG) SOM ET ULASTELIG OFFER FOR GUD. "hvor
meget mer skal da Messias blod, han som ved en tidsalderlig Ånd
(Ånden kom i en bestemt tidsalder) bar seg selv fram (ofret seg
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selv) som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra
døde gjeminger til å tjene den levende Gud/* (Hebr.9,14.)

24.) KRISTI ÅND VAR I PROFETENE, "idet de ransaket hvil
ken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når
han (Den Hellige Ånd) forut vitnet om Messias lidelser og om
herlighetene deretter." (1.Pet. 1,11.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor stoppet Jesus opp i lesningen av Esaias 61 midt i
vers 2 (Luk.4,21.)?

2.) Hva vil det si at han satte seg i Messias-stolen?
3.) Når fikk Jesus Den Hellige Ånds salvelse?
4.) Hvilken innflytelse fikk Den Hellige Ånd i Jesu liv?
5.) Hvem førte Jesus ut i ørkenen, etter at han hadde blitt salvet

av Den Hellige Ånd?
6.) Hvorfor ble Jesus ført ut i ørkenen?
7.) Hvor lenge fastet han i ørkenen?
8.) Hvorfor fastet Jesus?
9.) Med hvike 3 tester ble Jesus fristet av Satan?
10.) Hva gikk den legemlige testen ut på?
11.) Hva gikk den sjelelige testen ut på?
12.) Hva gikk den idelige testen ut på?
13.) Hvorfor ønsket ikke Jesus å tilbe Satan?
14.) Hvilke betegnelser har Satan som verdens fyrste?
15.) På hvilken måte er Åpenbaringsboka skjøtet på Jesu eien

domsrett til skaperverket?
16.) Hva sier N.T. om forholdet mellom Den Hellige Ånd og

Jesus?
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DEN HELUGE ÅNDS FUNKSJONER.

I Tanach ble Den Hellige Ånd gitt til personer som hadde
bestemte oppgaver. Dette var personer som konger, prester, profeter
og dommere. Den Hellige Ånd var knyttet til en bestemt oppgave,
og var ikke frelsespant for alle troende, slik som han er i den ny
testamentlige tid.

Etter Jesu første komme kan vi dele Den Hellige Ånds
virksomhet i de troende i 4 forskjellige grupperinger av mennesker:

1.) For det første får vi vite at Den Hellige Ånd både var i be
stemte personer, og at de til og med var fylt av Den Hellige Ånd,
før han var kommet på pinsefestens dag. Dette gjalt også VANLIGE
TROENDE i Israel. Den Hellige Ånd skulle peke på hvem Jesus
var. Han skulle overbevise de forskjellige personene om at det
budskapet som de fikk angående Jesus, var riktig. "For han
(Johannes) skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke vin
og sterk drikk, og han skal fylles med Hellig Ånd (Den Hellige
Ånd) like fra mors liv av." (Luk. 1,15.)
"Og det skjedde da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang

fosteret i hennes liv, og Elisabet ble fylt med Hellig Ånd (Den
Hellige Ånd)." (Luk. 1,41.)
"Og hans far Sakarias ble fylt med Hellig Ånd (Den Hellige

Ånd) og talte profetiske ord og sa." (Luk. 1,67.)
"Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne

mannen var rettferdig og Gud-fryktig og ventet på Israels trøst
(Messias), og Den Hellige Ånd var over ham, og det var åpenbart
ham av Den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden, før han hadde
sett Herrens Messias. Han kom, drevet av Ånden, inn i templet, og
da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham som skikk
var etter loven." (Luk.2,25-27.)
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2.) For det andre fikk de 11 apostlene Den Hellige Ånd FØR
PINSEFESTENS DAG. De fikk Den Hellige Ånd som frelsespant
og som bevis på at den Ånds-utgdelsen som Jesus hadde lovet dem,
skulle komme. Den Hellige Ånds SALVELSE og Åndsdåpen fikk
de først pa pinsefestens dag. "Og da han hadde sagt dette, åndet
han på dem og og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!" (Joh.20,22.)

3.) Den store Ånds-utgydelsen kom på pinsefestens dag. Denne
festen var en av de tre festene i Israel, hvor det var obligatorisk for
jødene å komme til Jerusalem, for å feire festen der. Det var derfor
samlet mange tusen jøder i byen, og de kom fra alle de jødiske
koloniene som var spredt utover i Romerriket. Ja, det kom til og
med jøder fra Persia.

I tillegg til de mange tusen jøder som var der, var det også møtt
fram mange proselytter av jødenes tro. "Nå bodde det i Jerusalem
jøder, gudryktige menn fra alle folkeslag under himmelen... vi
partere og medere og elamitter, og vi som bor i Mesopotamia (Irak)
og Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia,
Egypten og landskapene i Libya ved Kyrene, og vi tilreisende fra
Roma, både jøder og tilhengere (proselytter) av jødene tro, kretere
og arabere." (Ap.gj.2,5 og 9-11.)
De tre første folkeslagene, partere, medere og elamitter, hørte

med til de jøder som ble bortvist til Assyria og til Babylon i gammel
tid. Mesopotamia og Babylon var på denne tiden okkupert av
partnerne.
De som kom fra Asia, representerte de som kom fra Lille-Asia.
I Egypt var det spesielt mange jøder. To femtedeler av befolk

ningen i Aleksandria og en Qerdel av befolkningen i Kyrene var
jøder. Disse jødene som bodde i Egypt, hørte med til den tredje
store utvandringen fra Israel. Den kom under Ptolemeus Lagus.

I Roma, som var hovedstaden i Romerriket, bodde det også
mange jøder.

Denne festen heter på hebraisk "shavout", og den feires på den
femtiende dag etter utfarten av Egypt eller 7 uker etter påske. Den
er er en MINNEDAG OM LOVGIVNINGEN PÅ SINAI, da jø
dene fikk den første del av Moseloven av Gud. Mange jøder stude
rer flittig Torahen under denne festen.

I tillegg til at det var en fest til minne om Moseloven, var det
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også en FEST FOR FØRSTEGRØDEN AV HVETEN. I følge
Moseloven ble denne høytiden kalt for DE TO SVINGEBRØDE-
NES HØYTID. "Fra dagen etter sabbaten, fra den dag (søndag)
dere bærer fram svingekornbåndet (som er et bilde på Messias el
ler Jesus fra Nasaret), skal dere telle fulle 7 uker (Det er 49 dager).
50 dager skal dere telle til dagen etter den syvende sabbat, og da
skal dere bære fram for Herren et offer av den nye grøden. Fra
deres hjemsteder skal dere komme med TO SVINGEBRØD, som
er laget av to tiendeler av en efa fint mel og bakt med surdeig, det
er en førstgrøde for Herren." (3.Mos.23,15-17.)

Frelseshistorisk peker disse to svingebrødene på både den
JØDISKE og DEN KRISTNE MENIGHET. På grunnlag av Jesu
forsoning er vi hedningetroende blitt podet inn i jødenes løfter og
åndelige oppdrag på en helt spesiell måte. Vi som før var langt bort
fra Gud, er kommet nær til Gud PÅ GRUNN AV JESU BLOD.
"Men nå i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet
nær til ved Jesu blod." (Ef.2,13.)

Den jødiske menigheten ble FØRST uttatt. Det varen menighet
som skulle arve riket for Israel, men da jødene som folk og levning
ikke ville ta imot Guds tilbud om riket for Israel, ble tilbudet om
opprettelsen av 1000 års-rikel trukket tilbake, og vi fikk den kristne
menighet, som består både av jøder og hedninger. Den er utkalt
etter det lovfrie evangeliet.

Denne høytiden blir også kalt for "ukens høytid", "kornhøstens
høytid", "førstegrødens dag" og "lovens fød.selsdag" . Den ble feiret
i måneden siwan, som svarer til vår mai-juni.

Det er følgende sammenhenger mellom påsken og pinsen:
a) For jødene pekte denne høytiden framover mot Den Hellige

Ånds komme, etter Jesu død og oppstandelse fra de døde.
Han kom nøyaktig FEMTI DAGER etter Jesu himmelfart.
De to svingebrødene som skulle svinges for Herren, står
symbolsk for JØDER og HEDNINGER.

b) På samme måten som første del av Moseloven ble gitt på
denne dagen, fikk også jødene det HJELPEMIDLET som
skulle til, både for å holde loven og forstå den. Det er første
ved Den Hellige Ånds hjelp at jødene kan holde loven, slik
som Gud ønsker at en jøde skal holde den. "Min Ånd vil
jeg gi innen i dere, og JEG VIL GJØRE at dere FØLGER
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MINE BUD og HOLDER MINE LOVER og GJØR ETTER
DEM." (Esek.37,27.)

c) Ved utgangen av Egypt fikk jødene del i den YTRE FRI
HETEN. Det er den POLITISKE FRIHETEN.

Ved inngåelsen og mottagelsen av loven fikk de del i den INDRE
og ÅNDELIGE FRIHETEN. Det hjelper lite å ha en ytre frihet,
når en mangler den indre frihet. Det er først når et menneske har
fått etablere et riktig forhold til Gud at det lever i overenstemmelse
med sin bestemmelse og sitt kall.

Selve ordet "pinse" kommer av det greske ordet "pentekoste",
som betyr "den femtiende". Det betyr den femtiende dag fra påsken.

4.) I den frie nådens tidsperiode, som er tn del av den ny-tes-
tamentlige tid, får alle troende Den Hellige Ånd som en fri gave.
Det er Paulus som har lagt grunnlaget for denne forkynnelsen og
forståelsen av Guds ord etter åpenbaringer fra Gud. "For av nåde
er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave,
ikke av gjerninger, foråt ikke noen skal rose seg." (Ef.2,8-9.)
"Og jeg så ham (Jesus), og jeg hørte ham si til meg: Skynd deg

og gå i hast ut av Jerusalem, for de kommer ikke til å ta imot DITT
VITNESBYRD OM MEG." (Ap.gj.22,18.)

Spørsmål og oppgaver.

Hvem fikk Den Hellige Ånd i Tanach?
Hvilke 2 grupperinger av mennesker hadde Den Hellige Ånd
før pinsefestens dag?
Hvilke mennesker var til stede i Jerusalem på pinsefestens
dag?
Hvorfor feirer jødene pinsen?
Hva heter denne høytiden på hebraisk?
Hvilke andre benevnelser har denne høytiden?
Hva står de 2 svingebrødene for i frelseshistorisk betydning?
Hva er forskjellen på den jødiske menighet og den kristne
menighet?
Hvilke sammenhenger er det mellom påsken og pinsen?
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Hvorfor må vi dele den ny-testamentlige tid i to deler?
Hvorfor er det galt å sette likhetstegn mellom den jødiske
menighet den første tiden og den ki-istne menighet?
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PINSEFESTENS DAG.

Vi skal i det følgende sette opp en oversikt over det som skjedde
på pinsefestens dag:

1.) Mens 120 av apostlene og Jesu disipler var samlet, kom det
en LYD fra himmelen, som et FRAMSTORMENDE VELDIG
VÆR og det FYLTE HELE HUSET, der de satt. "Og med ett kom
det en lyd fra himmelen som et framfarende veldig vær og fylte
hele huset der de satt." (Ap.gj.2,2.)

Det veldige været er et bilde på Guds NÆRHET og NÆRVÆR.
Det kom som et stormende vær og fylte hele huset.

2.) Det viste seg TUNGER LIKESOM AV ILD, og de satte
seg på HVER ENKELT AV DEM SOM VAR TIL STEDE i for
samlingen. Alle fikk det samme. "Og det viste seg for dem likesom
tunger av ild, som skilte seg og satte seg på enhver av dem." (Ap.gj.
2,3.)

Ilden er et uttrykk for Guds RETTFERDIGHET, HELLIGHET
og TILSTEDEVÆRELSE.

3.) Alle apostlene og disiplene ble FYLT MED HELLIG ÅND
og BEGYNTE A TALE I ANDRE TUNGER. Det var Den Hellige
Ånd som gav dem tungetalen. "Da ble de alle fylt med Hellig Ånd,
og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav
dem å tale." (Ap.gj.2,4.)

Dette er det samme som DEN HELLIGE ÅNDS DÅP eller
DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND. Det er mange som er imot at vi
bruker denne benevnelsen på det som skjedde, for de mener at alle
troende er døpt med Hellig Ånd, men det er ikke riktig.
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Grunnen til at vi skal kalle dette for Den Hellige Ånds dåp, er
det løftet som apostlene fikk av Jesus: At de skulle DØPES MED
HELLIG ÅND ikke mange dager etter hans himmelfart, "for
Johannes døpte vel med vann, men dere skal døpes med Hellig
Ånd ikke mange dager heretter." (Ap.gj.1,5.)

4.) Det var ikke bare apostlene og disiplene som hørte lyden
av Den Hellige Ånds komme. Alle de jødene som var i Jerusalem,
hørte også den sterke lyden. De ble forvirret, for den tungetalen
som Den Hellige Ånd hadde gitt, bevirket at de troende kunne
snakke de forskjellige språkene til de tilreisende. De kunne høre
om GUDS STORE GJERNINGER på sine egne språk. "Da nå
denne lyd kom, strømmet hopen sammen og ble forvirret, fordi de
hørte dem tale enhver på sitt eget mål, og de ble forferdet og undret
seg og sa: Men er ikke alle disse som taler, galileere? Hvorledes
går det da til at vi alle hører vårt eget mål, som vi er født i... vi
hører dem tale om Guds store gjerninger på vårt eget tungemål?
Men de ble alle forferdet og rådville, og de sa til hverandre: Hva
kan dette være? Men andre sa spottende: De er fulle av ny vin."
(Ap.gj.2, 5-8 og 11-13.) ^

Vi vet at Den Hellige And utdeler de forskjellige nådegavene.
(l.Kor.12-14.) I dette tilfellet utdelte han denne spesielle formen
for tungetale. Det er tre former for tungetale:

a) Det er tungetale som SAMTALE MED og BØNN TIL GUD
i Den Hellige Ånd. Det er den enkelte troende som taler
åndelige ord til Gud ved Den Hellige Ånd. Den troende vet
ikke hva som blir sagt. Han taler gjennom Den Hellige Ånd,
som bor i hver enkelt troende. "For den som taler med

tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud, for ingen
skjønner det, men han taler HEMMELIGHETER I ÅNDEN,
den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til
oppbyggelse og formaning og trøst. Den som taler med
tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk,
oppbygger menigheten." (l.Kor.14,2-4.)

b) Det er tungetale som ÅNDELIG BUDSKAP FRA GUD.
Denne formen for tungetale skal tydes for de andre i for
samlingen. "Taler noen med tunger, da la det være to eller i
det høyeste tre hver gang, og den ene etter den andre, og la
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en tyde det! Men er det ingen til stede som kan tyde, da
skal han tie i menighets-samlingen, men tale (i tunger) for
seg selv og for Gud." (1.Kor. 14, 27-28.)

c) Det er den formen for tungetale som ble praktisert på
pinsefestens dag. Det er TALE I FREMMEDE SPRÅK.
Dette er en praktisk og god måte å få ut et budskap der
mange mennesker er samlet, som ikke har det samme
språket. Vi har mange vitnesbyrd om denne formen for
tungetale fra den kristne misjonshistorien.

Reaksjonene på det som skjedde, var følgende:
a) De var FORFERDET.
b) De var RÅDVILLE.
c) De var UNDRENDE.
d) Noen SPOTTET. "Men de ble alle forferdet og var rådville,

og de sa til hverandre: Hva kan dette være? Men andre sa
spottende: De er fulle av søt (ny) vin." (Ap.gi.2,12-13.)

5.) Etter at de 120 jødene hadde fått Den Hellige Ånd, stod
Peter fram og talte på det hebraiske språket (som de forstod) til
alle de tilreisende og sa at apostlene og disiplene ikke hadde drukket,
for klokken var ikke mer enn 9 om morgenen, men det som hadde
skjedd, var det som jødene hadde ventet på, og det som var profetert
om hos profeten Joel, at Gud ville utgyde sin Ånd OVER ALLE
TYPER MENNESKER I DET JØDISKE SAMFUNNET i de siste
dager. "Men da stod Peter fram med de II, og løftet sin røst og
talte til dem: Dere jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem!
Dette være dere vitterlig, og lån øre til mine ord! For disse er ikke
drukne, således som dere mener, det er jo bare den tredje timen på
dagen, 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 ha drømmer, ja, endog over mine træler og^over mine
trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd (Åndsdåpen)
og de skal tale profetiske ord." (Ap.gi.2,14-18.)

Peter som ikke kjente til, at endetiden og opprettelsen av riket
for Israel kom til å bli utsatt med ca. 2000 år, fortsatte med å sitere
resten av det som profeten Joel hadde sagt om endetiden. "Og jeg
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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. Og det
skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst."
(Ap.gj.2,19-21.)

Peter var OVERBEVIST om at Jesus ville komme tilbake og
opprette riket for Israel om ikke så altfor lang tid.

Dette var INGEN FEIL av Peter. Det var en helt KORREKT

VURDERING. En profet må tale ut ifra den kunnskapen som han
har fra Guds ord, og ut ifra det som Gud sier til ham. Peter hen
viste til det som Tanach forteller om disse ting.

Dessuten må vi være oppmerksom på det forholdet at det pro
fetiske ordet både har en OPPFYLLELSES-SIDE og en side som
angår KALLET, MULIGHETEN og UTFORDRINGEN. Det er
riktig at det profetiske ordet skal oppfylles på et bestemt tidspunkt,
men det er også riktig at det profetiske ordet UTFORDRER
menneskene, slik at de har mulighet for å forandre tidspunktet for
oppfyllelsen av det profetiske ordet.

Det var Guds innerste vilje og tanker at 1000 års-riket kunne ha
blitt opprettet i Israel ved Jesu første komme, men dette var avhengig
av at jødene tok imot Jesus fra Nasaret som sin konge, frelser og
Messias. Da dette ikke skjedde, ble opprettelsen av riket UTSATT
til Jesu gjenkomst.

Peters henvisning til profeten Joel var også helt i overenstem-
melse med det siste spørsmålet som apostlene stilte til Jesus, etter
at han hadde undervist dem om det kommende? Guds-riket i 40 da

ger etter sin oppstandelse. "Da de nå var kommet sammen, spurte de
ham: Herre! gjenreiser du på den tid (ved Den Hellige Ånds komme)
riket for Israel?" (Ap.gj.1,6.)

Jesus avviste ikke at han skulle gjenreise Davids falne hytte og
opprette riket for Israel, men han ville ikke tidfeste det. "Han sa til
dem: Det tilkommer ikke dere å vite TIDER (kronologiske tider)
(gr.kronos) eller STUNDER (tidspunkter) (gr.kairos) som min Fader
har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft, i det Den
Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både
i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende."
(Ap.gj.1,7-8.)
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Vi må se Den Hellige Ånds komme, dåpen i Den Hellige Ånd
og utdelingen av nådegavene på en JØDISK BAKGRUNN. Dette
var LØFTER TIL JØDENE om at det skulle komme en tid, da
dette skulle skje. Det som skjedde, var OPPFYLLELSEN av et
løfte som ble gitt av Gud til jødene i Tanach.

Dette er ikke et spesielt løfte til den kristne menighet. Dens tid
og eksistens var ikke gjort kjent på det tidspunktet da Den Hellige
Ånd kom.

Pinsefestens dag er ikke den kristne menighets fødselsdag, men
på den dagen ble et gammelt løfte til jødene oppfylt-nemlig at alle
jødene skulle få Den Hellige Ånd.

Grundtvig sier følgende om dette: "Urmenigheten er en JØDISK
SEKT MED EN NY ÅND."

Jeg vil også sitere det som Herbert Hillel Goldberg sier om
pinsefestens dag; "Det var ikke den kristne kirken som ble startet
på pinsedag, men det var den JØDISKE KIRKE."
Da jødene som folk og nasjon ikke ville gå inn inn i sine løfter,

forpliktelser og utfordringer, ble det etter hvert den kristne menig
heten som gikk inn i jødenes løfter og oppgaver og overtok deres
rolle som det BÆRENDE GUDS-FOL^T. Vi, som tilhører det
kristne legemet, er imidlertid ikke gått inn i stedet for jødene, men
vi er gått inn SAMMEN MED DEM i Guds-rikets foipliktelser. Vi
er podet inn i jødenes løfter, og har i Jesus Messias del i løftene.

Vi er podet inn i det gode jødiske oljetreet og er blitt de hellige
jøders MEDBORGERE og GUDS HUSFOLK. "Så er dere da ikke
lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges (de hellige
jøders) medborgere og Guds husfolk." (Ef.2,19.)

Vi som ikke søkte rettferdigheten, vi vant fram til denne rettfer
digheten, fordi vi søkte den VED TRO og ikke ved gjerninger. Det
er NÅDE OVER NÅDE at vi som stod utenfor samfunnet med
Messias og var fremmed for Israels borgerrett og paktene, vi er
blitt medborgere til jødenes løfter og muligheter. "Så er vi da ikke
lenger fremmede og utlendinger, men vi er de helliges medborgere
og Guds husfolk." (Ef.2,L)
"Hva skal vi da si? At hedninger, som ikke søkte rettferdighet,

de vant rettferdighet, men det var RETTFERDIGHETEN AV TRO."
(Rom.9,30.)
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"at dere på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels
borgerrett og fremmed for paktene med deres løfte, uten håp og
uten Gud i verden, men nå i Kristus Jesus, er dere som FØR var
langt borte, kommet nær til ved Kristi blod." (Ef.2,12-13.)

6.) Etter det som skjedde på pinsefestens dag og etter Peters
tale, hvor han oppfordret folket til til å omvende seg og ta
vanndåpen, ble 3000 jøder lagt til DEN JØDISKE MENIGHETEN
på en dag. "Så skal da HELE ISRAELS HUS vite for visst at Gud
har gjort ham både til Herre og Messias, denne Jesus som dere
korsfestet. Men da de hørte det, stakk det dem i hjertet, og de sa til
Peter og de andre apostlene: Hvs skal vi gjøre, brødre? Peter sa til
dem: Omvend dere, og enhver la seg døpe (rikets dåp) på Jesu Kristi
navn til syndenes forlatelse, så skal dere får Den Hellige Ands gave!
For løftet (om Den Hellige Ånd) hører DERE TIL og DERES
BARN og ALLE DEM (av jødene) som er langt borte, så mange
som Gud Herren kaller til. Og med flere ord vitnet han og formante
dem, idet han sa: La dere frelse fra denne vanartede generasjon!
De som nå tok imot hans ord, ble døpt, og det ble på den dag lagt
til omkring 3000 sjeler." (Ap.gj.2,36-41.)

Den Hellige Ånds komme på pinsefestens dag er et av HOVED-
BEVISENE PÅ AT MESSIAS ALLEREDE ER KOMMET til det
jødiske folket, for profeten Joel sa at denne Ands-utgydelsen skulle
skje ETTER AT LÆREREREN TIL RETTFERDIGHET var kom
met. "Og dere, Sions barn, fryd og gled dere i Herren deres Gud!
For han gir dere læreren til rettferdighet, og så sender han regn
(Den Hellige Ånd) ned til dere, høstregn og vårregn først (i den
første måned.)" (Joel 2,23.)

(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. om de forskjellige jødiske
høytidende.)

Spørsmål og oppgaven

Hva skjedde på pinsefestens dag?
Hva var det veldige været et bilde på?
Hva var tungene av ild et bilde på?
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Hva skjedde med de 120?
Hvilke 3 typer tungetale har vi?
Hva sa Peter om det som skjedde på pinsefestens dag?
Hvorfor trodde Peter at Herrens dag ville komme snart?
Hvilke 2 forskjellige sider har det profetiske ordet?
Hva har skjedd med de troende bedinger etter at jødene ikke
ville gå inn i sitt kall og sine oppgaver?
Hvor mange jøder kom til tro på pinsefestens dag?
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DE TROENDE FÅR HELE ÅNDEN.

Den Hellige Ånd er det nye frelsespantet i den ny-testamentlige
tid. Den som ikke har Den Hellige Ånd, hører ikke Herren til. "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 ham til."
(Rom.8,9.)

Når vi får Den Hellige Ånd, får vi HELE ÅNDEN. Gud gir
ikke noe bare delvis. "For han som Gud har utsendt, taler Guds
ord, for Gud gir ikke Ånden etter mål." (Joh.3,34.)

Når det står i N.T. at den troende har fått "AV ÅNDEN", så går
dette^på Åndens kraft og gaver. Vi får ikke hele Åndens kraft og
alle Åndens gaver, men vi får det som Den Hellige Ånd vil gi oss.
"Og det skal skje i de siste dager at jeg vil utgyde av min Ånd over
alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, og
deres unge menn skal se syner, og deres oldinger skal ha drømmer."
(Ap.gj.2,17.)

"Alt dette virker den ene og samme And, idet han utdeler til
hver især etter som han vil." (l.Kor.12,11.)

Hva som gjelder oversettelsen av ordene "Hellig Ånd" eller "Den
Hellige Ånd", så er det mye DÅRLIG OVERSETTELSE i våre
Bibler. Her må BibeLoversetteme skjerpe seg, for de skjuler HER
LIGE SANNHETER i Bibelen-både for seg selv og for de som
leser, ved å oversette disse ordene galt.

Når ordet "Ånden" (gr.pneuma) står UTEN BESTEMT ARTIK
KEL FORAN, så går det ikke på selve Ånden, men på Åndens
gaver og Åndens kraft.

Når ordet "Ånden" står MED BESTEMT ARTIKKEL FORAN,
så går det på selve Ånden.

For de av Bibel-leseme som har Studiebibelen, så er dette lett å
finne ut av.
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Vi skal i det følgende ta med noen få eksempler på dette, idet vi
sammenligner eksemplene med Bibel-oversettelsen fra 1930;

a) "Da ble de alle fylt med HELLIG ÅND (gr.pneumatos hagiu),
og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som ÅNDEN
(gr. to pneuma) gav dem å tale." (Ap.gj.2,4.)

b) "Da ble de alle fylt med HELLIG ÅND, og de begynte å tale
med andre tunger, alt etter som ÅNDEN gav dem å tale."
(Ap.gj.2,4.) (Bibelen av 1930.)

a) "disse (Peter og Johannes) kom ned og bad for dem, foråt
de skulle få HELLIG ÅND (gr.pneuma hagion), for (Ånden,
ordet er utelatt i grunnteksten) var ennå ikke falt på noen
av dem. De var bare døpt til den Herre Jesu navn. De la da
sine hender på dem, og de fikk^HELLIG ÅND (gr.pneuma
hagion). Men da Simon så at ÅNDEN (gr.to pneuma) ble
gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til den med
penger og sa." (Ap.gj.8,15-18.)

b) "disse kom^ned og bad for dem, foråt de skulle få DEN
HELLIGE ÅND, for (Ånden) var ennå ikke falt på noen av
dem. De var bare døpt til den Herre Jesu navn. De la sine
hender på dem, og de fikk DEN HELLIGE ÅND. Men da
Simon så at DEN HELLIGE ÅND ble gitt ved apostlenes
håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa."
(Ap.gj.8,15-18.) (Bibelen av 1930.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er frelsespantet^i ny-testamentlig tid?
2.) Hvorfor får vi hele Ånden av Gud?
3.) Hva betyr det når det står at vi har fått "av Ånden"?
4.) Hva betyr det når Ånden er skrevet uten bestemt artikkel i

grunnteksten?
5.) Hva betyr det når Ånden er skrevet med bestemt artikkel?
6.) Hvorfor er det så viktig at vi skiller mellom disse to

forholdene?
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DE FORSKJELUGE TRINN I FRELSEN

I DEN KRISTNE MENIGHETS TID.

Det er følgende 7 trinn i frelsen:

I.) For det første har vi VANNDÅPEN. Den gir INGEN GJEN-
FØDELSE. I og med at vanndåpen er knyttet til troen, så er den
heller ikke en ytre renselse, men den er en GOD SAMVITTIGHETS
PAKT MED GUD ved Jesu forsonergjerning. "Det (Jesu legeme)
som også nå frelser (berger) oss i sitt motbilde (arken). Dåpen er
ikke avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt
(bønn, påkallelse, tillit) med (til) Gud ved Jesu Kristi oppstandelse."
(l.Pet.3.21.)

Vi kan kalle vanndåpen for DEN LILLE RENSELSEN, for den
gir ikke frelse i seg selv ved gjort gjerning, men den er knyttet til
troen. Uten at troen har kommet inn i et menneskes liv, kan ikke

dåpen utrette noe som helst.
Som pakt kan den sammenlignes med omskjærelsen i gammel

testamentlig tid, og derfor så passer den også for barna. Barna er
allerede fra fødselen av omskåret på sitt hjerte ved Den Hellige
Ånd. De er Guds barn. "han i hvem dere også ble omskåret med en
omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avleggelsen av
syndelegemet, ved Kristi omskjærelse, idet dere ble begravet med
ham i dåpen (Jesu dåp), og i den (i ham) ble dere også oppreist
med ham ved troen på Guds kraft, han som oppreiste ham fra de
døde." (Kol.2. 11-12.)

Vanndåpen har følgende aspekter, som vi allerede har fått ved
troen:

a) Vi er døpt INN I JESU DØD.
b) Vi ble BEGRAVET SAMMEN MED JESUS i dåpen.
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c) Vi OPPSTOD SAMMEN MED JESUS i dåpen. Dette betyr
at vi er død sammen med Jesus, og at vi, etter at vi har fått
troen og tatt vanndåpen, skal leve i et nytt liv. DET GAMLE
MENNESKET DØDE sammem med Jesus i dåpen, og et
NYTT og ÅNDELIG MENNESKE er steget fram. I Jesus
Messias og sammen med ham skal vi VANDRE I ET NYTT
LIV.

^  o

Vi skal med Den Hellige Ands hjelp døde og holde nede de onde
tilbøyelighetene, som vi har i legemet. Vi skal ikke vandre i kjødet,
men I DEN HELLIGE ÅNDS KRAFT, "Hva skal vi da si? skal vi
holde ved i synden, foråt nåden kan bli desto større? Langt derifra!
Vi som er DØD fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den?
(Paulus avviser problemstillingen som ikke aktuell.) Eller vet dere
ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt TIL HANS
DØD? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen TIL DØDEN,
foråt likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet,
så skal også vi VANDRE I ET NYTT LIV. For er vi blitt forenet
med ham ved likheten med hans død (med en død som er lik hans
død), så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse,
da vi jo vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at
syndelegemt skulle bli til intet, så vi IKKE MERE SKAL TJENE
SYNDEN, for den som ER DØD, ER RETTFERDIGGJORT FRA
SYNDEN. Men er vi død sammen med Kristus, da tror vi også at
vi skal LEVE MED HAM." (Rom.6,1-8.)

Hva som gjelder den beskrivelsen som Paulus gjør i Romerne
7,16-25, så er det en beskrivelse av den kampen som det er i hver
enkelt av oss mellom Ånden og kjødet. I lutherske kretser blir dette
Bibel-verset brukt for å vise at det er vanskelig å leve et seirende
kristenliv og at en ikke kan ha seier i denne kampen. Når dette
skjer, kan det ikke bli noen vokster hos den enkelte Gistne, for han
føler seg dømt i sin egen elendighet.

At Romerne 7,16-25 ikke er en beskrivelse av det seirende kris
tenlivet, forstår vi også av det forholdet at Paulus beskriver det
SEIRENDE KRISTENLIVET i Romerne 6,1-8. Han kan ikke be
skrive dette livet som et seirende liv, for deretter å beskrive det
som et liv i nederlag på et senere tidspunkt.

d) Vi har IKLEDD OSS JESUS i dåpen, "alle er dere jo Guds
barn ved troen på Jesus Messias (Det er troen som gir
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gjenfødelsen), for dere, så mange som er døpt til Messias,
har ikledd dere Messias." (Gal.3,27.)

e) Dåpen er IKKE AVLEGGELSE AV KJØDETS URENHET,
som er den ytre synd, men den er EN GOD SAMVITTIG
HETS PAKT MED GUD, når den er knyttet til troen.
"Dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en
god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Messias opp
standelse." (l.Pet.3,2L) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind
3: Kapitlet: De forskjellige typer dåp.)

(I parantes gjør vi oppmerksom på at alt det som dåpen gir, får
den troende i gjenfødelsen. Alle som har Den Hellige And i sitt
hjerte, har et LEVENDE BEVIS i sitt eget liv på al de er Guds
barn og har del i frelsen. Gud gir oss de samme åndelige godene på
forskjellige måter. Nåi- han også gir oss disse åndelige godene i
vanndåpen ved troen, så er det en KJÆRLGHETSHANDLING fra
Gud. Han vil vise oss at hans frelse for oss STAR FAST, i og med
at han knytter den til SYNLIGE ELEMENTER. De synlige ele
mentene er VANNET i dåpen og BRØDET og VINEN i nattverden.
Når vi I TRO har mottatt disse synlige elementene, da vet vi at vi
har de åndelige velsignelsene, som er knyttet til dem.) (Se kapitlene
om de forskjellige typer dåp.)

2.) For det andre har vi selve GJENFØDELSEN eller RETT
FERDIGGJØRELSEN. Det er den STORE RENSELSEN, for den
^ir troen. Vi får troen på Jesus Kristus ved at vi blir FØDT AV
ANDEN. "Jesus svarte: Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Uten at
noen blir født av vann (det er et jødisk uttrykk for den naturlige
fødsel) og ÅND, kan han ikke komme inn i Guds rike." (Joh.3,5.)
"Og han førte dem utenfor og sa: Herrer! Hva skal jeg GJØRE

FOR Å BU FRELST? De sa da: TRO PÅ DEN HERRE JESUS,
SÅ SKAL DU BLI FRELST, DU OG DITT HUS (din familie)!"
(Ap.gj. 16,3031.)

"og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløs
ningen i Kristus Jesus." (Rom.3,24.)

"For av nåde er dere frelst, VED TRO, og det er ikke av dere
seiv, men det er en gave fra Gud." (Ef.2,8.)

Denne fødselen utløser nådegaver og den gir en salvelse, men
alt dette blir FORSTERKET ved dåpen i Den Hellige Ånd.
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3.) For det tredje har vi DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND eller
DEN HELLIGE ÅNDS DÅP. "for Johannes døpte vel med vann,
men dere skal døpes med Den Hellige Ånd ikke mange dager
heretter." (Ap.gj.1,5.)
"Da ble de alle fylt med ̂Hellig Ånd, og de begynte å tale med

andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale." (Ap.gj.2,4.)
På samme måten som gjenfødelsen er denne dåpen også en

ENGANGSHANDLING. Den er FOR ALLE TROENDE, men det
er ikke alle som får erfare den i sine liv. Noen får Ånds-dåpen
samtidig med gjenfødelsen. Det skjedde f.eks. med de jødene som
var samlet på pinsefestens dag.

Andre får den en tid etter gjenfødelsen. Den kan gå flere år
mellom gjenfødelsen og dåpen i Den Hellige Ånd. Tungetalen er
hovedbeviset på at Ånds-dåpen har funnet sted, men det behøver
ikke å være det. Benny Hinn sier i sin bok: Salvelsen. s,37, at han
fikk tungetalen, før han fikk dåpen i Den Hellige Ånd.

Det er forkynnelsen og Den Hellige Ånds kraft (salvelse) som
utløser dåpen i Den Hellige Ånd. I forsamlinger hvor denne for
kynnelsen ikke er riktig, og der den ikke er salvet av Den Hellige
Ånd, kan Den Hellige Ånds dåp ikke bli utløst.

Den Hellige Ånds^dåp er selve DRIVKRAFTEN og GLEDEN i
en troendes liv. Ved Ånds-dåpen BLIR Den Hellige And, som er i
alle troende, AKTIVISERT på en spesiell måte. Han er da ikke
lenger bare frelsespantet, men han er AKTIV HANDLENDE i en
troendes liv.

Åndsdåpen UTLØSER og FORSTERKER nådegaver og
tjenester og STYRKER de troendes nådegaver og tjenester.

Det er umulig å skille mellom gjenfødelsen og Den Hellige Ånds
dåp, dersom en ikke selv har opplevd dette. Den som ikke har
opplevd Den Hellige Ånds dåp, vil benekte den eller stille seg
uforstående til den, men det er helt klart at mange troende ønsker
en STØRRE KRAFT i sin tjeneste og i sitt kristenliv. VEIEN TIL
DETTE GÅR GJENNOM DEN HELLIGE ÅNDS DÅP.

Selv om ikke Paulus brukte uttrykkene "Den Hellige Ånds dåp"
eller "Ånds-dåpen", så skilte også han mellom TO TYPER troende,
og det er:

a) De kjødelige troende.
b) De Ånds-fylte troende.
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Når Paulus sier at alle troende er "døpt i Den Hellige Ånd", så
er det Ånds-dåpen han taler om. Dette må bety at alle de første
troende var døpt i Den Hellige And. Ånds-dåpen bygger på gjen-
fødelsen. "for vi er jo ALLE DØPT I EN ÅND til å være et legeme,
enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie, og vi har
ALLE FÅTT EN ÅND Å DRIKKE." JLKor. 12,13.)

"idet dere legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sam
bånd. Ett legeme og en Ånd, likesom dere og er kalt med et håp i
deres kall, en Herre, en tro (genfødelsen), EN DÅP (Åndsdåpen),
en Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennom alle og i
alle." (Ef.4,3-6.)

Selv om tungetalen som bønn er en nådegave, som Den Hellige
Ånd deler ut, etter som han selv vil, er den for ALLE TROENDE.
"Men dere, elskede, oppbygg dere på deres høyhellige tro, BED I
DEN HELLIGE ÅND." (Judas 20.)

Den Hellige Ånds dåp blir også kalt for ÅNDENS GAVE. "Peter
sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu
Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ands
gave." (Ap.gj.2,38.)
"Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter,

ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også
over hedningene." (Ap.gj. 10,45.)

Smith Wigglesworth, som er en av de største Guds menn, som
har levd i nyere tid, benektet også Den Hellige Ånds dåp, før han
fikk oppleve dens eksistens og kraft. Jeg siterer fra boka: Smith
Wigglesworth. Hemmeligheten til hans kraft. s,60-61. "Han be
stemte seg for å dra dit, spesielt da han fikk høre at folk ble døpt i
Den Hellige Ånd, akkurat som på pinsedagen. På grunn av sin tid
ligere lære trodde han at han allerede var døpt i Den Hellige Ånd.
Men han kunne ikke forstå hvor tungene kom inn i bildet. Da han
kom til kirken i Sunderland, sa han til dem at han gjeme ville høre
tungetale.

Folk i kirken sa til ham: "Det du trenger, er DÅPEN I DEN
HELLIGE ÅND." Men han svarte: "Jeg er allerede døpt med Den
Hellige Ånd."

Senere fortalte han meg: "Jeg så at disse menneskene var
oppriktige og Gud-fryktige mennesker, men jeg diskuterte med dem
om tungetalen."
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Wigglesworth hadde et skarpt ordskifte med en misjonær. Men
etterpå bad han hele natten sammen med mannen. Deretter tilbrakte
han fire dager sammen med mannen. "Etter disse fire dagene", sa
Wigglesworth til meg, "ville jeg ikke ha noe annet enn Gud."
Men tankene hans vendte tilbake til det praktiske. Han sa til

verten sin at han måtte reise hjem, for å ta seg av forretningen og
familien sin.

Før han reiste, gikk han til prestens kone og sa: "Jeg reiser hjem
nå, men jeg har ennå ikke tatt imot tungetalen."

"Det er ikke tungene du trenger", svarte hun," men DÅPEN I
DEN HELLIGE ÅND."

"Jeg har tatt imot dåpen". Han betraktet fremdeles dåpen i Den
hellige Ånd og tungetalen som to atskilte opplevelser. Men i sin
hunger etter det som var av Gud, sa Wigglesworth: "Jeg vil at du
skal legge hendene på meg."

Gud så lengselen i Wigglesworths sjel, og som hans ord sier:
Han fylte den hungrende sjel. (Salm. 107,9.)

Wigglesworth fortalte senere: "Ilden falt, Jeg var ren. Jeg så et
syn av Jesus. Jeg så korset. Jeg så den tomme graven. Jeg talte i
nye tunger. Da visste jeg i den samme stund at jeg VAR BLITT
DØPT I DEN HELLIGE ÅND."

Da han fortalte dette vitnesbyrdet, la han til: "Hvis vi hadde
visst hvilken velsignelse det er å være fylt av den tredje personen i
Treenigheten, ville vi LAGT ALT ANNET TIL SIDE og SØKT
HANS FYLDE."

Jeg vil i denne forbindelsen sitere fra Leif Svenssons bok: Åndens
nye liv, s, 49, hvor han referer en del vitnesbyrd om Åndsdåpen:
"Jeg begynte å prise Gud med de nye tungene han hadde gitt meg.
Samtidig fikk jeg en følelse av at min ånd hadde fått vinger, jeg
svevde på en sky mot himmelen."

"For første gang erfarte jeg selv hvorfor disiplene var blitt
anklaget for å være fulle på pinsedag. Jeg følte meg drukken av
glede."

"For meg føltes det som fred. Bare en vidunderlig, stille og dyp
fred."

Vi må skille mellom to forhold og to erfaringer, og det er:
a) Å bli FØDT av Ånden og
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b) Å bli DØPT av Ånden. Det første gir GJENFØDELSEN,
mens det siste gir ÅNDSDÅPEN.

Bibelen bruker her to forskjellige verb. Dette skal^vise oss at
det angår TO FORSKJELLIG GJERNINGER, som Ånden gjør.
Han FØDER og han DØPER.

Vi kan også uttrykke dette forholdet på to andre måter, og det er:
a) ÅNDEN I OSS. "... men har noen ikke Kristi Ånd, da hører

han ikke ham til." (Rom.8,9.)
b) ÅNDEN OVER OSS. "men dere skal få kraft i det Den

Hellige Ånd kommer over dere,..." (Ap.gj.1,8.)
a) FØDT AV ÅNDEN. "Jesus svarte og sa til ham: Sannelig,

sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født på ny, kan han
ikke se Guds rike." (Joh.3,3.)

b) FYLT AV åNDEN. "Da ble de alle fylt med Hellig Ånd, og
de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Anden
gav dem å tale." (Ap.gj.2,4.)

4.) For det fjerde har vi SALVELSEN. Det betyr at vi blir FYLT
MED Hellig Ånd. Den Hellige Ånd fyller oss med sin KRAFT,
STYRKE og GLEDE. Salvelsen er selve DRIVKRAFTEN i en
troendes liv. Den som ikke har opplevd dåpen i Den Hellige Ånd,
kan ikke få fylden av Den Hellige Ånds salvelse over sitt liv og i
sin tjeneste, slik som Gud ønsker at han skal få det.

Mens dåpen i Den Hellige Ånd er en ENGANGSHANDLING,
er salvelsen en KONTINUERLIG ERFARING og PROSESS i en
troendes liv. Vi blir aldri ferdig med den. Salvelsen kan til tider
være så sterk at en troende nesten ikke greier å være i den. ̂ Til
andre tider kan den være nesten helt borte. Det er Den Hellige Ånd
som gir oss plvelsen, og det skjer ved at vi er LYDIGE MOT DEN
HELLIGE ÅND, og ikke gjør Den Hellige Ånd SORG.

Dersom vi vil ha tak i dåpen i Den Hellige Ånd og salvelsen på
et HØYERE ÅNDELIG NIVÅ, må vi betale PRISEN for dette, og
prisen er et LIV SAMMEN MED Jesus og med Den Hellige Ånd I
LYDIGHET mot Guds ord og Den Hellige Ånds stemme i våre liv.

Vi må ikke se ned på eller forakte de menneskene som ikke har
fått Den Hellige Ånds dåp eller ikke lever i en større salvelse i sine
liv. Vi skal elske våre medtroende og ikke bli hovmodige på grunn
av det som Gud har gitt oss av BARE NÅDE. Dersom det siste
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skjer, vil salvelsen i våre liv bli svekket, for hovmodighet betyr at
en forakter andre mennesker og setter seg selv høyere enn de andre.
Hovmodighet er det motsatte av kjærlighet, og den fører til fall.

Benny Hinn skiller mellom 3 typer salvelse i sin bok: Salvelsen,
s,89-93, og det er:

a) Den SPEDALSKES SALVELSE. Det er den salvelsen som
en kristen får ved gjenfødelsen. Da mottar man Den Hellige
And som pant og innsegl til forløsningens dag. Det er
Herrens komme for den kristne menighet.

b) Den PRESTELIGE SALVELSEN. Det er den salvelsen som
den troende får ved Ands-dåpen. I denne dåpen fåi* en et
spesielt felleskap med og kjennskap til Den Hellige Ånd og
til Den treenige Gud. Denne salvelsen utløser gaver og
tjenster på en STERKERE MÅTE og PÅ ET HØYERE
NIVÅ enn det selve gjenfødelsens salvelse gjør.

c) Den KONGELIGE SALVELSEN. Det er den salvelsen som

en troende får, når han ADLYDER Den Hellige Ånds
stemme HELT og FULLKOMMENT i sitt liv. Denne
salvelsen utløser de sterkeste nådegavene og tjenestene."

Enhver må vurdere sine egne liv med hensyn til det som vi har
skrevet ovenfor. Enhver må spørre seg seiv hvor han befinner seg
på SALVELSENS NIVÅ eller SALVELSENS SKALA-om en er
langt nede, i midten eller høyt oppe. Gud øsnker at alle troende
skal være SÅ HØYT OPPE SO MULIG, og det kan også skje
dersom en med Den Hellige Ånds hjelp går inn for dette. En kan
be Den Hellige Ånd om en FORSTERKELSE AV SALVELSEN
og NÅDEGÅVENE i sitt liv, men dette er avhengig av at en går på
den veien som Den Hellige Ånd staker ut for hver enkelt troende.
Vi må be Gud om at han må ransaka oss alle sammen og vise oss
vår egen frelsessituasjon. Det gjorde også kong David. "Ransak
meg. Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mange
tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg inn på den
tidsalderlige veien." (Salm. 139,23-24.)

5.) For det femte har vi HELLIGGJØRELSEN eller DEN
DAGLIGE RENSELSEN. Det er den stadige prosess som foregår
i en troendes liv ved Den Hellige Ånds hjelp, og den bevirker at vi
kan leve et hellig liv for Herren og skille oss mer og mer fra verden.
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synden og vårt eget kjød. Disse tre motarbeider helliggjørelsen i en
troendes liv. De er fiender av Guds rikets prinsipper. "Det er hans
verk at dere i Kristus Jesus, som er blitt oss til visdom fra Gud og
rettferdighet og helliggjørelse og forløsning." (I.Kor.1,30.)

"Jesus sier til ham (Peter): Den som er badet (gjenfødt), trenger
ikke til å vaske annet enn føttene (den daglige renselse), men er
ren over det hele, og dere er rene, dog ikke alle." (Joh. 13,10.)

"Etter som vi da har disse løfter, så la oss rense oss fra all urenhet
på legeme og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!"
(2.Kor.7,l.)

"Dere menn, elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menig
heten og gav seg selv for den (forsoningen), for å hellige den, idet
han renset den (den daglige renselse) ved vannbadet i et ord. (Det
ordet som her bedes er ganske enkelt: HERRE, RENS MEG FRA
MINE DAGLIGE SYNDER.)" (Ef.5,25-26.)

"Jag etter fred med alle og helliggjørelse, for uten helliggjørelse
skal ingen se Herren." (Hebr.12,14.)

Jeg vil sitere fra Smith Wigglesworths bok: Et rop fra Ånden.
s,98, hvor det står: Det finnes en velsignelse i RETTFERDIG
GJØRELSEN, en velsignelse i HELLIGGJØRELSEN, og en vel
signelse i DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND."

6.) For det sjette har vi HERLIGGJØRELSEN av Jesu herlighet
i våre liv. Herliggjørelsen skjer både når et menneske blir født oå
nytt, når det vandrer i helliggjørelsen, og når Gud tar et menneske
til seg. Herliggjørelsen er derfor en prosess i den troendes liv.
Herliggjørelsens siktemål er at den troende skal bli gjort lik med
Jesus Messias. Dette skal også skje en gang for alle troendes
vedkommende, "alt mitt er jo ditt, og jeg er herliggjort i dem."
(Joh. 17,10.)

"men er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi
medarvinger, såfremt vi lider med ham, for at vi også skal
herliggjøres med ham." (Rom.8,17.)
"og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt, og

dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort, og dem som
han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort." (Rom.8,30.)

"foråt vår Herre Jesu navn må bli herliggjort i dere, og dere
i ham, etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde." (2.Tess.l,12.)
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7.) For det sjuende har vi FULLENDELSEN eller GUDS-
LIKHETEN. Fullendelsen er BESEGLINGEN AV VÅR FRELSE.
Dette skjer enten ved at den troende dør, eller ved at den troende
lever inntil Herren kommer for å ta den den kristne forsamlingen
til seg. Når vi er fullendt, er vi hjemme hos Herren, og kan leve i
beskuelse av det som vi før trodde på. Da er vi gjort LIKEDANNET
MED GUDS SØNN, og det som før var stykkevis, er tatt bort. Da
forstår vi alle ting, slik som Gud ser og forstår det. "Men for meg
selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende
mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av den Herre Jesus: å vitne
om Guds nådes evangelium." (Ap.gj.20,24.)

"For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når
det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende."
(l.Kor.13,9-10.)

"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.

Hva er Den Hellige Ånds dåp?
Hva sa Jesus om Åndsdåpen i Ap.gj.1,5?
Hvilke åndelige goder gir vanndåpen?
Hvorfor kan vi kalle vanndåpen for den lille renselsen?
Hvilke 4 aspekter har vanndåpen?
Hva er den store renselsen?

Hva er rettferiggjørelsen?
Hvilket forhold har tungetalen til Åndsdåpen?
Hva er det som utløser Åndsdåpen?
Hva er salvelsen?

Hvilke 3 typer salvelse beskriver Benny Hinn i sin bok:
Salvelsen?

Hva sa Paulus om Åndsdåpen?
Hva er herliggjørelsen?
Hva er helliggjørelsen?
Hva er fullendelsen?

— 422



DE 8 EVANGEUENEI DET NYE

TESTAMENTE.

Selve ordet "evangelium" betyr "godt budskap". Det er av den
aller største betydning at vi er oppmerksom på det forholdet at vi
har FLERE EVANGELIER i N.T. Dersom vi ikke ser dette, så blir
en av konsekvensene av det at vi blander sammen Guds ord og de
forskjellige tidsperiodene. Vi får en gal forståelse av Guds ord, og
mange av frelsesannhetene blir skjult for oss.

Dessuten oppstår det uoverenstemmelser i lesningen av Guds
ord, og vi kan ikke glede oss over den innbyrdes enheten og harmoni
som det er i Guds ord.

Vi skal i det følgende bare kort beskrive de evangeliene som vi
har i N.T. og vise deres egenart og forskjelligheter. Vi har følgende
evangelier i N.T.:

1.) GUDS EVANGELIUM. Dette er det glade budskapet om
at Gud ville sende sin Sønn, når tidens fylde var kommet. "Paulus,
Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utskilt (til å forkynne) Guds
evangelium, som han forut lovet ved sine profeter i de hellige
Skrifter, om hans Sønn, som etter kjødet er kommet fra Davids ætt,
som etter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved
oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre." (Rom.I,l-4.)

Dette evangeliet er det samme som ISRAELS HÅP. "Av denne
årsak har jeg da bedt dere (jødene) hit for å se dere og tale med
dere, for det er for Israels håps skyld jeg bærer denne lenke."
(Ap.gj.28,20.)

2.) EVANGELIET OM JESU FORSONING. Dette evangeliet
gjelder alle mennesker, og det uttgjør det generelle frelsesgrunnlaget,
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både for jøder og hedninger, "og han er en soning for våre (jødenes)
synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens." (1. Joh.2,2.)

3.) EVANGELIET OM HIMLENES RIKE. Dette evangeliet
bie forkynt av døperen Johannes, av Jesus og av apostlene (disi
plene). De forkynte det TIL JØDENE og til DE JØDISKE PRO
SELYTTENE, og det tok sikte på at Jesus skulle opprette riket for
Israel i Israel.

Det var Peter og de andre apostlene som skulle forkynne dette
evangeliet etter Jesu himmelfart.

Etter den kristne menighets bortrykkelse vil evangeliet om
himlenes rike erstatte evangeliet om den frie nåden i forkynnelsen,
for det gjelder bare for den kristne menighets tid.

Dette evangeliet blir også kalt for OMSKJÆRELSENS EVAN
GELIUM. Det er det samme som evangeliet om himlenes rike.
"tvert imot: Da de så at det var meg (Paulus) betrodd å forkynne
umomskjærelsens evangelium, likesom Peter de omskåmes (evan
gelium)." (Gal.2,7.)

Dette Bibel-verset er galt oversatt i de fleste av våre Bibler, og
grunnen til det er at de som har oversatt det, ikke har vært opp
merksom på det forholdet, at vi må skille mellom det budskapet
som apostlene forkynte til Israel og det budskapet som Paulus for
kynte til hedningene.

Den nye King James-Bibelen, som er utgitt av Hermon Forlag,
har en riktig oversettelse på dette verset. Der står det: "Men tvert
imot, da de innså at evangeliet til de uomskåme var blitt betrodd
meg, slik evangeliet til de omskårne var blitt betrodd Peter."
EVANGELIET OM NÅDEN er det samme som evangeliet om

himlenes rike. Dette evangeliet begynte med døperen Johannes og
ble avsluttet med Paulus forkynnelse. Vi vet at loven begynte med
Moses, men at nåden og sannheten kom med Jesus, "for loven ble
gitt ved Johannes. NÅDEN og sannheten kom med Jesus."
(Joh.1,17.)

Dette betyr at døperen Johannes introduserte og Jesus innførte
den nåden som jødene og vi skal få i 1000 års-riket. "Og Ordet ble
kjød og tok bolig blant oss, og vi (jødene) så hans herlighet-en
herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin far- full av NÅDE
og sannhet." (Joh. 1,14.)
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Denne nåden er det samme som "DET VELBEHAGELIGE ÅR",
som Jesus forkynte, "for å forkynne et velbehagelig år fra Herren."
(Luk.4,19.)

Evangeliet om nåden må ikke bli forvekslet med evangeliet om
DEN FRIE NÅDEN. Den er knyttet til den kristne menighets tids
periode.

Evangeliet om himlenes rike kommer til uttrykk i de 4 evange
liene, i Apostlenes Gjerninger, kap. 1-11,24, i Jakobs brev og Jo
hannes Åpenbaring.kap. 6-21.

Disse Skriftene skal sees på som en ENHET, som først og fremst
angår jødefolket og Guds tilbud til dem om opprettelsen av riket
for Israel. "I de dager stod døperen Johannes fram og forkynte i
Judeas ørken og sa: Omvend dere, for himlenes rike (riket for Israel)
er kommet nær." (Mat.3,1-2.)
"Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres

synagoger og forkynte (ropte ut) evangeliet om riket og helbredet
all sykdom og all skrøpelighet blant folket." (Mat.4,23.)
"men blant ethvert folkeslag tar han imot dem som frykter ham

og gjør rettferdighet (lovens rettferdighet)." (Ap.gj. 10,35.)
"Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike

til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden (gr.to telos)
komme." (Mat.24,14.)

Rikets evangelium innholder ikke de ny-testamentlige hemme
ligheter, som ble åpenbart først for Paulus og senere for de andre
profetene og lærerne i den kristne menighets tid. Det som kjenne
tegner denne forkynnelsen og dette evangeliet er følgende forhold:

a) Det er nært knyttet til Moseloven og Jesu undervisning.
b) Det inneholder budskapet om nåden.
c) Det inneholder ikke budskapet om den frie nåden.
d) Frelsen vil være basert på overholdelse av loven og en

personlig tro på Jesus.
e) Frelsen vil være basert på anger, omvendelse og dåp.
f) Det inneholder ikke de ny-testamentlige hemmeligheter.
g) Det vil ha et gammel-testamentlig og et jødisk preg og en

jødisk bakgrunn.
h) Det vil ikke beskrive Jesu komme for den kristne menighet.

Det vil derimot beskrive Jesu komme til dom og selve
endens tid på 7 år.

— 425



i) Det vil beskrive endetiden som allerede begynt.
j) Det vil beskrive datidens generasjon som endetidsgenera-

sjonen.
De som blir tatt ut ved dette evangeliet og denne forkynnelsen,

hører ikke med til den kristne menighet. De hører med til RIKET
FOR ISRAEL.

4.) JESU SOSIALE EVANGELIM. Dette er en del av de for
pliktelsene som ble stilt til jødene, foråt de skulle få del i riket for
Israel. Den som solgte alle sine eiendeler og gav til de fattige, skulle
få del i riket for Israel. "Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen
(etisk fullkommen), da gå bort og selg det du eier, og gi til de fat
tige, så skal du få en skatt i himmelen, kom så og følg meg."
(Mat. 19,21.) (Dette evangeliet må sees i sammenheng med evan
geliet om Jesu forsoning og evangeliet om himlenes rike.)

5.) EVANGELIET OM DEN FRIE NÅDEN. Da jødene for
kastet evangeliet om himlenes rike, innførte Gud en ny tidsperiode.
Den ble introdusert av Paulus. I dette evangeliet er loven satt til
side som indirekte frelsesvei, og den frie nåden er kommet i stedet.
"Men NA (i den frie nådens tidsperiode) er Guds rettferdighet, som
loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Det vil si Guds
rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som
tror." (Rom.3,21-22.)

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

Paulus kalte dette evangeliet for GUDS NÅDES EVANGE
LIUM. "Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når
jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste, som jeg fikk av den
Herre Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium." (Ap.gj.20,24.)

Dette evangeliet gjelder både jøder og hedninger.

6.) ET ANNET EVANGELIUM. Dette evangeliet står i mot
setning til det lovfrie evangeliet som Paulus forkynte til hednin
gene. Det var judaistene som forkynte et annet evangelium til Ga-
later-menigheten. Dette evangeliet bestod av en blanding av Mose
loven og den frie nåden. "Jeg undrer meg over at dere så snart
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vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et an
net evangelium, skjønt det er ikke noe annet evangelium, det er
bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium
(evangeliet om Kristus). Men selv om vi eller en engel fra himme
len forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt
dere, han være forbannet! Som vi før har sagt, så sier jeg og nå
igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som
dere har mottatt, han være forbannet!" (Gal.1,6-9.)

7.) EVANGELIET OM KRISTI HERLIGHET. Dette evange
liet beskriver Jesu herlighet og den seier som han vant på Golgata.
Ved denne seieren er alle ting underlagt ham, og han skal ta sin
store makt i 1000 års-riket. I vår tidsperiode er evangeliet om Kristi
herlighet desverre skjult for de fleste mennesker. Satan har greid a
skjule det. "Er da enn vårt EVANGELIUM skjult, så er det skjult
blant dem som går fortapt, i hvem denne tidsalderens Gud har for
blindet de vantroes sinn, foråt lyset fra EVANGELIET OM KRISTI
HERLIGHET, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem."
(2.Kor.4,3-4.)

8.) DET TIDSALDERLIGE EVANGELIET. Dette blir forkynt
i den store trengselen, og det tar først og fremst sikte på å nå hed
ningene som ikke har så store kunnskaper om Guds ordninger.
Mange av dem kjenner til at Gud har skapt verden, og dX han opp
retter alle ting ved sitt ord og ved sin makt. "Og jeg så en annen
engel (budbærer) 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 æren! for timen for hans dom er kom
met, og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og
vannkildene." (Åp. 14,6-7.)

Dette evangeliet er lagt ned i menneskenes tanker og samvittighet
fra de første tider av. De skal bli frelst ved dette evangeliet dersom
de lyder det og gjør hva det sier til dem. "for ikke de som hører
loven (Moseloven) er rettferdige for Gud, men de som gjør etter
loven, skal bli rettferdiggjort (lovens rettferdighet). For når
hedningene som ikke har loven, av naturen gjør det loven krever,
da er disse, som dog ikke har loven, SEG SELV EN LOV. De viser
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at LOVENS GJERNING ER SKREVET I DERES HJERTER, idet
også deres SAMVITTIGHET gir sitt vitnesbyrd (om det som er
rett og galt), og deres TANKER innbyrdes anklager eller også
forsvarer dem-på den dagen da Gud skal dømme DET SKJULTE
HOS MENNESKENE ved Jesus Kristus etter mitt evangelium (slik
som jeg har forkynt det i mitt evangelium.)" (Rom.2,13-16.)

Paulus forkynte også deler av det tidsalderlige evangeliet, når
han forkynte for de hedningene, som ikke hadde hørt noen av de
andre evangeliene fra før. "Gud, han som gjorde verden og alt som
i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i
templer gjort med hender. Heller ikke tjenes han av menneskelige
hender som om han trengte til noe, han som jo selv gir alle liv og
ånde og alle ting." (Ap.^. 17,24-25.)

Etter den kristne menighets bortrykkelse før trengselstiden på 7
år, vil det bli forkynt 6 evangelier, og det er:

a) Guds evangelium.
b) Evangeliet om Jesu forsoning.
c) Evangeliet om Kristi herlighet.
d) Evangeliet om himlenes rike.
e) Jesu sosiale evangelium.
f) Det tidsalderlige evangeliet.
I den frie nådens tidsperiode skal vi forkynne følgende 4

evangelier:
a) Guds evangelium.
b) Evangeliet om Jesu forsoning.
c) Evangeliet om den frie nåden.
d) Evangeliet om Kristi herlighet.
Vi skal også forkynne evangeliet om himlenes rike, men dette

er ikke til frelse i vår tid. Det skal forkynnes som kunnskap om det
som skal komme.

(Se mine bøker; Jesu Gjenkomst. Bind 1 s. 404-409 og Jesu Gjen
komst. Bind 4. s.20-24., hvor jeg skriver mer om dette.)

Spørsmål og oppgaven

I.) Hva betyr ordet "evangelium"?
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2.) Hvor mange evangelier har vi i N.T.?
3.) Hva går evangeliet om Jesu forsoning ut på?
4.) Hva går evangeliet om himlenes rike ut på?
5.) Hvem gjalt (gjelder) dette evangeliet?
6.) Hva er det som skiller det fra evangeliet om den frie nåden?
7.) Hva er det som kjennetegner evangeliet om himlenes rike?
8.) I hvilke Skrifter i N.T. er himlenes rikes evangehum be

skrevet?

9.) Hva er nådens evangelium?
10.) Hva går Jesu sosiale evangelium ut på?
11.) Hva går den frie nådens evangelium ut på?
12.) Hvem gjelder det?
13.) Hva er "omskjærelsens evangelium", og hvem skulle

forkynne det?
14.) Hva er "uomskjærelsens evangelium", og hvem skulle

forkynne det?
15.) Hva går evangeliet om Kristi herlighet ut på?
16.) Hva går det tidsalderlige evangeliet ut på?
17.) Hvorfor forkynte Paulus det tidsalderlige evangeliet?
18.) I hvilke tidsperioder blir de forskjellige evangelier forkynt?
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VI MÅ LÆRE OSS Å FORDELE GUDS
ORD RETT.

Alt det som står i Bibelen er sant og inspirert av Gud, og det
hører med til JESU UNDERVISNING, men dersom vi ikke er opp
merksom på at budskapet vil variere etter som frelsestids-
husholdningene utvilker seg, så fører dette til forvirring og frustra
sjon for Guds folk. Dersom vi ikke ser og forstår dette, så blir ikke
Bibelens ord OPPBYGGENDE for de troende, men den blir NED
BYGGENDE, for det ene Skrift-ordet vil komme i motsetning til
andre utsagn i Bibelen.

Vi skal i det følgende sitere en del Bibel-ord som angår for
skjellige tidshusholdninger:

1.) "DEN HELE SKRIFT (TANACH) ER INNBLEST AV
GUD og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opp
tuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være full
komment, duelig til all god gjerning." (2.Tim.3,16-17.)

Dette Skrift-stedet angår Tanach, som er det hebraiske ordet for
G.T.

2.) "Ennå har jeg MEGET Å SI DERE, MEN DERE KAN IKKE
BÆRE (FORSTÅ) DET ENNÅ, men når han. Sannhetens Ånd
kommer, 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 TILKOMMNENDE TING skal han forkynne dere. Han skal
herliggjøre meg, for han skal TA AV MITT og FORKYNNE
DERE." (Joh.16,12-14.)

Dette Skrift-stedet peker framover mot det som Den Hellige Ånd
ville vise Paulus om hemmelighetene med den kristne forsamlingen.
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3.) "Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la
seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få
Den Hellige Ånd." (Ap.gj.3,38.)
"Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få avtvettet

(vasket av) dine synder, i det du påkaller hans navn." (Ap.gj.22,16.)
"..., dåpen er ikke avleggelse av kjødets urenhet (den ytre synd),

men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi
oppstandelse." (l.Pet.3,5.)
De to første dåpsutsagnene angår rikets dåp, mens det siste dåps-

utsagnet angår dåpen i den kristne menighet. Dersom vi ikke skil
ler mellom disse to periodene, blander vi sammen de forskjellige
utsagn som er gitt til de to forskjellige periodene, og Guds ord gir
motstridende opplysninger.

Når vi trekker inn tidsperiodene, får mange av de tilsynelatende
uoverestemmelsene, som vi finner i Guds ord, sin forklaring.

4.) "Den første bok skrev jeg, Teofilus, om alt det som JESUS
BEGYNTE MED BÅDE Å GJØRE og Å LÆRE." (Ap.gj.1,1.)

Dette Skrift-stedet angår forkynnelsen om himlenes rike, slik
som det kommer til uttrykk i evangeliet etter Lukas. Vi kan kalle
det for JESU FØRSTE UNDERVISNING.

5.) "Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når
jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den
Herre Jesus: Å VITNE OM GUDS NÅDES EVANGELIUM."
(Ap.gj.20,24.)

"for Jeg holdt ikke noe tilbake, men forkynte dere HELE GUDS
RÅD." (Ap.gj.20,27.)
"Da jeg (Paulus) så var vendt tilbake til Jerusalem (etter de 3

årene i Arabia) og bad i templet, hendte det meg at jeg kom i en
henrykkelse, og jeg SÅ HAM (JESUS), og jeg hørte ham si til
meg: Skynd deg og gå i hast ut av Jerusalem! for DE (JØDENE)
KOMMER IKKE TIL Å TA IMOT DITT VITNESBYRD OM
MEG." (Ap.gj.22,17-18.)

Disse 3 Skrift-stedene angår de hemmelighetene som er forbun
det med den kristne menighet. Det kan vi kalle for JESU ANDRE
UNDERVISNING.

Vi må TAKKE GUD FOR TIDSHUSHOLDNINGENE. Gud er

— 431 —



ikke uordens Gud, men han er ORDENS GUD. Dersom teologene
og Bibel-granskeme hadde respektert og tatt hensyn til tidsperiodene
og deres egenart, hadde vi hatt en MYE RIKTIGERE INNSIKT
og FORSTÅELSE av Guds ord.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor er det så viktig at vi leser Bibelen tidshusholdnings-
messig?

2.) Hva skjer dersom vi ikke gjør det?
3.) Til hvilken tidshusholdning hører de Skrift-stedene som er

nevnt ovenfor?
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JESU FØRSTE UNDERVISNING.

Når vi leser de forskjellige Skriftene i N.T. og analyserer inn
holdet i dem, ser vi at det til tider kan være STORE FORSKJEL
LER, når det gjelder det teologiske innholdet som de gir uttrykk
for. Dette betyr ikke at det er uoverenstemmelser i Guds ord. Det
betyr at innholdet og utsagnene angår forskjellige troende gruppe
ringer som tilhører ulike frelseshusholdninger.

I denne vuderingen kan det være hensiktsmessig å bruke to
begreper, og det er:

a) JESU FØRSTE UNDERVISNING. "Den første bok skrev
jeg (Lukas), Teofilus, om alt det som Jesus BEGYNTE
MED, både å gjøre og Å LÆRE." (Ap.gj.1,1.)

b) JESU ANDRE UNDERVISNING. "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 tale 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 MITT og
FORKYNNE DERE." (Joh.l6,13-14.)

Jesu første undervisning tok sikte på å gi det læremessige
grunnlaget for opprettelsen av riket for Israel. Denne forkynnelsen
er TO-DELT:

a) Det er Jesu forkynnelse og apostlenes forkynnelsen. Den
finnes i de 4 evangeliene og i Apostlenes Gjerninger Li
ll,26, i Jakobs brev og i Johannes Åpenbaring, 4-20.

b) Det er forkynnelsen i endens tid etter den kristne menighets
bortrykkelse.

Jesu andre undervisning tok sikte på å ta ut den kristne menighet.
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Den begynte med Paulus forkynnelse og teologi, og den går inn
som en PWRANTES i rikets forkynnelse. Etter den kristne menighets
bortrykkelse, blir tilbudet om den frie nåden trukket tilbake fra Gud,
for dette frelsesprinsippet tilhører den kristne menighets tidsperiode
og ikke rikets periode.

Jesu første undervisning har følgende kjennetegn:
a) Jesus lærte at "himlenes rike" var kommet nær.

b) Jesus underviste om dette riket.
c) Jesus helbredet de syke, drev ut de onde åndene fra men

neskene og oppvakte tre mennesker fra de døde.
d) Jesus døde for all verdens synd.
e) Jesus forkynte om endetiden og sin gjenkomst til Israel.
f) Jesus krevde at jødene måtte omvende seg, bli døpt til Jesu

navn og holde Moseloven, slik som han fortolket den.
g) Jesus krevde at de som ville arve riket for Israel, måtte selge

det som de hadde og gi til de fattige.
h) Jesus krevde at jødene måtte vise barmhjertighet. Den som

ikke gjorde det, fikk ikke del i "himlenes rike".
i) Jesus krevde at jødene måtte komme til en personlig tro på

ham. Den som ikke gjorde det, fikk ikke del i riket for Israel.
j) Jesus krevde at de troende skulle ha frukter i sitt Guds-liv.

Den som ikke hadde det, fikk ikke del i Guds rike.

k) Jesus påla jødene å gå ut med evangeliet om riket til heie
verden. Dette kommer til uttrykk i de forskjellige misjons-
befalingene. (Se kapitlet: De forskjellige misjonsbefalin-
gcnc.)

I) Jesus sa al dcii som ikke lilga\ andre, likk ikke selv
lilgivcise. (Se kapiilcl: .iodedonimca>. syn pa lilgivclsen.)

Kikcis forkynnelse lok sikle pa a la m en menighet som .skulle
sivre i rikel for Israel sammen med Jesus. Del er en mcniizhcl som

skal lia JØDi.SKI- og JORDISKE OPPGAVER i del framiidige
Guds-rikel. "Da sa Jesus til dem: Dere som har fulgt meg, skiil i
gjenfødelsen ti rikel for Israel), når Menneskesonncn sitter på sin
trone (i Jerusalem). SITTE PÅ 12 TRONER og DØMME (styre
over) Israles 12 stammer," (Mat.19,28.)

"Og han sa ti! ham: Vel, du gode tjener: fordi du har vært tro i
del sma. skal du rade over 10 BYER." (Luk.19,17.)
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Spørsmål og oppgaver.

Hva er hensikten med Jesu første undervisning?
Hva er det som kjennetegner Jesu første undervisning?
I hvilke Skrifter finner vi Jesu første undervisning?
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DE JØDISKE SKRIFTENE.

Jesu første forkynnelse har sin bakgrunn i SANN JØDEDOM
og i det som Gud fikk formidle gjennom Jesus. Det finnes nesten
ikke et uttrykk eller en tanke i Jesu undervisning som vi ikke kan
finne paralleller til i de rabbinske Skriftene. Dette viser at Jesus
var en JØDISK RABBINER, som stod midt i jødedommen i sin
undervisning.

Dette viser også hvor viktig det er at vi kjenner til de jødiske
Skriftene fra det andre templets periode. Den var fra 516 før Messias
og til år 70 etter Messias. Denne perioden danner den jødiske
bakgrunnen for rabbinernes, Jesu og de andre apostlenes
undervisning. Dette gjelder også Paulus.

Det er en som har sagt: At det mest fornuftige vi kristne kan
gjøre nå, er å granske disse Skriftene og sette oss inn i dem.

Ved siden av dette er det av stor betydning at vi har kjennskap
til gresk og hebraisk språk, for når Bibelen blir oversatt til andre
språk, svekkes de bibelske tankene og innholdet i den.

Vi skal i det følgende nevne de viktigste av de jødiske Skriftene
utenom Bibelen:

1.) De forskjellige Targumene. Dette er både oversettelser av
deler av Tanach til aramaisk og kommentarer til innholdet. De ble
ble forfattet i tidsrommet fra 200 før Messias og til 200 etter
Messias. Den eldste som vi har, er Targum Onkelos. Den går tilbake
til det andre århundrede før Messias og inneholder de 5 Mosebøkene.

Vi har ingen Targum som dekker hele Tanach.

2.) Mishnah. Selve ordet betyr "gjentatt studium" eller "repeti
sjon". Det er den eldste utgave av den jødiske muntlige loven. Den
er skrevet av en rekke rabbinere, og den ble samlet ca. 200 etter
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Messias av rabbi Jehuda Ha-nasi. Den representerer forskjellige
muntlige tradisjoner og går helt tilbake til 450 før Messias- til Ezras
tid.

Den består av 6 hoveddeler, som er kalt Sedarim. Disse er igjen
oppdelt i 63 traktater eller kapitler:

a) Den første del omhandler Guds-dyrkelsen og lover om jord
bruk og tiende.

b) Den andre del omhandler høytidene og sabbaten.
c) Den tredje del omhandler ekteskapslovene.
d) Den flerde del omhandler den borgelig strafferetten.
e) Den femte del omhandler bestemmelsene om ofringene.
f) Den sjette del omhandler lovene om reint og ureint.

3.) Talmud. Selve ordet betyr "studium" eller "læring". Den
består av Mishnah, som er den muntlige loven, og Gemara, som er
en kommentar til Mishnah.

Det er to Talmuder. Det er Den jødiske og Den babylonske Tal
mud. Den baylonske Talmud er tre ganger så omfangsrik som Den
jødiske Talmud.

Den jødiske Talmud omhandler 39 av de 63 traktatene i Mishnah.
Den baylonske Talmud omhandler 36,5 av Mishnahs traktater.
Gemara er mye større i Den babylonske Talmud enn i Den jødiske
Talmud.

Den jødiske Talmud ble fullført ca.400 etter Messias. Den
babylonske Talmud ble forfattet i tidsrommet 200-500 etter Messias.

Vi kan også føye til at i 1631 ble Talmud omarbeidet av jøder
og katolikker. De mange negative utsagnene om Jesus ble fjernet,
fordi disse ble brukt til å rettferdiggjøre forfølgelsen av jødene på
denne tiden. (Det samme var tilfellet med Maimonides 14 bind store
verk: Mishne Torah.)

4.) Midrahs. Det er kommentarer av hele innholdet i Tanach.
Den strekker seg fra 100 etter Messias og fram til 1600 tallet.
Midrashim er flertallsformen.

5.) Dødehavsrullene. Disse er nedskrevet i tidsrommet fra
ca.lOO før og til 69 etter Messias. De består av 800 forskjellige
dokumenter og nesten alt er skrevet på hebraisk. Dette viser også
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at hebraisk var det religiøse språket på Jesu tid og ikke aramaisk,
som det er blitt hevdet.

De ble funnet i tidsrommet 1947 til 1956 i 11 forskjellige huler
i Qumran, som ligger ved den nord-vestlige enden av Dødehavet. I
dag er praktisk talt hele dette store materialet offentliggjort. Dette
gir oss stor innsikt i det som denne gruppen trodde på. Indirekte
gir det oss også kunnskaper om jødedommen på Jesu tid.

6.) Josefus Skrifter. Josefus levde fra 37 til ca.lOO etter Messias.
Han var en betydelig person. På morsiden var han av kongeslekt
og på farsiden var han av presteslekt. Han kunne ha nådd toppen
innenfor jødedommen. Ved siden av sin avstamning hadde han et
svært godt innsyn og innsikt i den jødiske loven. Allerede som 14.
åring kom prestene til ham og spurte ham om forskjellige tolkninger
av loven.

Fra han var 16 år gammel satte han seg godt inn i de forskjellige
jødiske sektene, for å bli kjent med dem. Han sluttet seg til essenerne
og levde sammen med dem i 3 år. Denne sekten bestod av 4000
medlemmer og levde i ørkenen. Fra hans Skrifter kjenner vi til
denne sektens egenart. Vi skal nevne noen særtrekk ved denne
sekten:

a) Den skilte mellom "lysets" og "mørkets sønner". Mens de
var "lysets sønner", var alle de andre "mørkets sønner".

b) Som leder for sekten hadde de en som de kalte for "Rett
ferdighetens lærer". Han ble forfulgt av den "onde presten",
og måtte dra i landflyktighet- sannsynligvis til Damaskus.

c) De så ned på alle andre sekter, og særlig hatet de romerne,
som de kalte for "Kitiims sonner". 1 og med at Kiliim er
nevnt i 4.Mosebok 14.24 i en endetidssammenheng, skal vi
sitere litt fra Dodehavsriillenc om dette: "Kittims styre skal
bli avsluttet, og urenheten skal bli overvunnet. Ingen levning
skal bli til overs, og morkets sønner skal ikke kunne unnlly."

d) E.s.senerne bodde spredd over hele Israel, men den mest
konservative gruppen bi)dde i Qumran. De som bodde i
Qumran. kunne ikke gifte seg. mens de sotn bodde andre
steder i Israel, kunne gifte seg.

e) Den som ville bh medlem av .sekten, matte selge alt han
eide os si tii sekten.
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f) En kunne først bli opptatt i sekten etter en prøvetid på 3 år.
g) De krevde omvendelse og dåp for å bli frelst. Ved omven

delsen ble sjelen renset, og ved dåpen ble legemet renset
for synd.

Døperen Johannes krevde også omvendelse og dåp som en
forutsetning foråt jødene skulle bli frelst. Det er en del Bibel
forskere som mener at han hadde tilhørt essenerne på et tidlig
tidspunkt av sitt liv.

Josefus ble skremt av det ekstreme ved essenemes lære og forlot
sekten. Etter den tid gikk han over til zelotene i Galilea og ble en
av deres ledere mot romerne, men han innså etter hvert at dersom
jødene forsatte å kjempe mot romerne, ville bare romerne ødelegge
folket og landet.

Han gikk derfor over til romerne og levde resten av sitt liv i
Roma. I denne tiden fikk han god tid til å skrive bøker. Han skrev
skrev flere betydelige verker som f.eks. "Om den jødiske krig" og
"Jødefolkets historie".

Han skrev også om døperen Johannes og Jesus, og Josefus
teologiske tanker stod nærmere Jesu lære enn essenemes lære. I
forholdet til romerne mente han det samme som Jesus: At en skulle

gi Gud det som han skulle ha, og keiseren det som han skulle ha.
Så lenge som romerne lot jødene ha sin Guds-dyrkelse i fred, så
hadde det ingen hensikt å kjempe mot dem, for de kunne ødelegge
både landet, templet og Jerusalem. Det var også dette som skjedde
i år 70 etter Messias.

7.) Essenerne ug de andre judiske seklenes lære fra denne liden.
Del foregår i dag en diskusjon om es.senerne er en egen religiøs
gruppe, eller om de er del samme som Qumran-sekien. Josefus f.eks.
mente al del var essenerc som hadde slali seg ned ved Dødehavet.
De hadde bruii ul fra de andre essenske gruppene i Israel. De kalle
seg for Sadoks Sønner.

De fleste forskerne i dag mener at essenerne er del samme som
Qumran-.sekien. (Se boka: Jesus og Qumran. av Ollo Beiz og Raincr
Ricsner. Verbum Forlag.)

8.) De apokryfi.ske og pseudjgrafi.ske jødiske Skriftene.
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9.) Maimonides Skrifter. Maimonides var født i Cordoba i
Spania. Han levde i tidsrommet 1135-1204. Han var den betydligste
jødiske filosof og religionslærer i middelalderen. Han skrev både
om legevitenskapen og om filosofiske og talmudiske emner. Hans
arbeider har hatt stor betydning for jødedommens trosinnhold i den
senere jødiske dogmatikken.

Det er av den STØRSTE VIKTIGHET at vi studerer disse Skrif

tene, men de må ikke få forrang foran det som Bibelen sier om de
forskjellige problemstillingene. Bibelen er Guds ord til oss men
neskene, og selv om deler av de andre jødiske Skriftene er inspirert
av Gud, så må alt dette prøves på Guds ord. Dersom det stemmer
med Guds ord, bekrefter det Bibelens sannhet, og dersom det ikke
stemmer, så må det forkastes og legges til side som mennesketanker
om Gud og Guds ordninger.
Mye av det teologiske arbeidet som utføres i Vesten, foregår i et

VAKUUM, for teologene og Bibel-granskerne har ikke nok
kunnskaper om den jødiske bakgrunnen for Jesu og apostlenes
åndelige tanker og vurderinger. Mye av det teologiske arbeidet som
utføres i Vesten har derfor LITEN VERDI, og det fører bare til
frustrasjon og liten innsikt i Guds ord. Vi må tilbake til de JØDISKE
KILDENE for Guds ord.

Spørsmål og oppgaver.

Hvorfor er det så viktig at vi kjenner til de jødiske Skriftene
fra det andre templets periode?
Når var denne perioden?
Hva er en Targum?
Hva er Mishnah, og når ble den nedskrevet?
Hva er Gemara?

Hva er Talmud?

Hvem var Josefus?

Hva gikk essenemes lære ut på?
Hva er Dødehavsrullene?

Hvem var Maimonides?
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11.) Hvorfor arbeider mye av teologien i Vesten i et vakuum?
12.) Hvilken verdi har mye av det teologiske arbeidet som utføres

i Vesten?
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EN SAMMENLIGNING MELLOM

ESSENERNES LÆRE OG JESU LÆRE.

En del forskere har forsøkt å sette likhetstegn mellom essenemes
lære og Jesu lære og hevder at esseneme var en "jødekristen" sekt
innenfor jødedommen.
De har også gitt uttrykk for at både Jakob og døperen Johannes

skulle ha tilhørt denne sekten, og at de til og med skulle ha vært
lederen for denne sekten.

Noen har også hevdet at Jesus skulle være den "onde presten"
som gikk imot "Rettferdighetens lærer".

Når vi sammenligner disse to bevegelsene, finner vi både likheter
og ulikheter mellom dem, men å hevde at esseneme er begynnelsen
til "jødekristendommen", er ikke riktig.

Vi skal i det følgende beskrive likheter og ulikheter mellom disse
to beveglsene:

1.) Mens essenemes lære ble utviklet i tidsrommet fra ca. 100
før Messias og til år 69 etter Messias, ble jødekristendommen
utviklet av Jesus i årene fra 29-32 etter Messias.

^ 2.) Begge gruppene forkynte "omvendelse" fra et moralskt
dårlig liv. De ønsket at jødene skulle bygge sine liv på Moseloven
og Tanach.

3.) Begge gruppene krevde at en måtte døpe seg for å få del i
frelsen. Esseneme døpte også de små barn, mens Jesu lære ikke
foreskrev dåp for barna.

4.) Begge gruppene pekte på at dommen og endens tid var nær
for Israel.
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5.) Begge gruppene trodde på sjelens udødelighet og opp
standelsen.

6.) En del av essenerne kunne ikke gifte seg. I Jesu lære ble
folk oppfordret til å gifte seg og få barn.

7.) Bønn var viktig i begge gruppene. Essenerne mente at en
måtte avsette en tredjedel av dagen til bønn.

8.) Begge gruppene la vekt på fellesmåltidene og mente at disse
pekte framover mot den messianske tiden, som ikke var langt unna.

9.) Essenerne hadde "Rettferdighetesn lærer" som sitt åndelige
overhode, mens Jesus var det åndelige overhodet i sin beveglese.

10.) Essenerne mente at de skulle være med på å berge folket
fra trengselstiden og dommen ved sitt asketiske liv. De skulle sone
for folkets synder. Jesus mente at han var en soning for all verden
synd- både for jøder og hendinger.

11.) Essenerne tok ikke imot andre mennesker enn de som hørte
med til deres gruppe. Jesu bevegelse var åpen for alle mennesker.

12.) Esseneme hatet alle andre religiøse grupperinger i Israel. I
Disippelrullen står det bl.a.:" Man skal elske alle som Gud har
utvalgt og hate alle dem som Gud ikke har utvalgt".

Jesus derimot elsket alle mennesker-både jøder og hedninger,
både rettferdige og urettferdige.

Spørsmål og oppgaver.

Hvilke likheter og ulikheter er det mellom essenernes lære
og Jesu lære.
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JØDEDOMMENS SYN PA

TILGIVELSEN.

Vi har ved flere anledninger beskrevet Jesu første undervisning
og sett at den har sin bakgrunn i en jødisk forståelse av de åndelige
spørsmål. For å belyse dette videre, skal vi i det følgende referere
en del av det som jødedommen sier om TILGIVELSEN-noe som
også var sentralt i Jesu lære:

a) Ca. 170 før Messias sa Ben Sira (Shirach) følgende om dette:
"Tilgi din neste det gale han har gjort, og så vil dine synder
bli tilgitt, når du ber. Kan en mann holde på sinne mot en
annen og likevel søke helbredelse fra Herren? Kan han
unnlate å ha barmhjertighet mot et menneske som han selv,
og likevel be om tilgivelse for sine egne synder?"

b) I den jødiske Mishnah (den muntlige loven) i forbindelse
med Yom Kippur står det følgende: "Den store Forsonings
dagen forsoner for overtredelser mellom et menneske og
Den Høyeste, men soner ikke for overtredelser mellom et
menneske og hans neste, dersom han ikke først forliker seg
med sin neste."

c) Rabbi Gamaliel har sagt i Talmud: "Enhver som viser
barmhjertighet overfor andre, vil motta barmhjertighet fra
himmelen. Imidlertid-enhver som ikke viser bamihjertighet
overfor andre, vil ikke motta barmhjertighet fra himmelen."

d) Rabbi bar Yose Jacobs har sagt følgende i Jerusalem Talmud:
"Vi er nødt til å prise ditt Navn vår Herre for hver en dråpe
regn som du sender oss, for du gjør godt imot dem som
tilgir andre."

Når vi undersøker Jesu undervisning angående forholdet mellom
tilgivelsen og nåden, ser vi at han også forkynte, at den som ikke
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TILGAV FØRST, fikk ikke tilgivelse av Gud. Jesus forkynte dermed
DEN FORPLIKTENDE NÅDEN, som er det samme som det
dobbelte rettferdighetsbegrepet. "For dersom dere forlater men
neskene deres overtredelser (mot en selv), 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.)
"Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor ofte skal min bror

synde mot meg og jeg tilgi ham det? så meget som 7 ganger? Jesus
sa til ham: Jeg sier deg: Ikke 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger
(490 ganger)." (Mat.18,21-22.)

"Således skal også min himmelske Fader gjøre med dere om
ikke enhver av dere av hjertet tilgir sin bror." (Mat. 18,35.)

"Ta dere i vare! Om din bror synder, da irettesett ham, og om
han angrer, da tilgi ham! Om han 7 ganger om dagen synder mot
deg og 7 ganger kommer tilbake til deg og sier: Jeg angrer det, da
skal du tilgi ham." (Luk. 17,3-4.) (Se kapitlet: Nådes-begrepet i Jesu
undervisning.)

Paulus derimot forkynte ikke dette budskpet. Han sa at vi skal
tilgi hverandre, slik som Gud har tilgitt oss. "men vær gode mot
hverandre, barmhjertige, så dere tilgir hverandre, likesom Gud har
tilgitt dere i Kristus." (Ef.4,32.)

"så dere tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål
imot noen, som Kristus har tilgitt dere, således også dere!"
(Kol.3,13.).

Spørsmål og oppgaver.

Hva er jødedommens syn på tilgivelsen?
Hva er Jesu syn på tilgivelsen?
Hva sa Paulus om tilgivelsen?
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JØDEDOMMENS SYN PÅ FRELSEN.

SANN JØDEDOM hevder ikke at et menneske kan frelse seg
selv ved gode gjerninger, for unasett hvor meget man anstrenger
seg, så kan man ikke oppnå Guds rettferdighet ved sine gjerninger.

Sann jødedom skiller mellom to typer rettferdighet, som ikke
må blandes sammen. Den første typen er knyttet til jødenes
etterfølgelse av loven eller pakten, mens den andre er knyttet til
Gud selv og til hans store kjærlighet til sitt folk.

Vi skal i det følgende gi noen eksempler på disse to nådes-
begrepene i jødedommen:

a) Rabbi Nechemiah, som levde ca. 100 etter Messias sa:

"Gjennom troen alene vant Abraham, vår fader, denne
verden og den tilkommende verden, som det er skrevet: "Og
Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til
rettferdighet." (l.Mos.15,6.)

b) Levi Yitzhak fra Berdittchev har sagt følgende: "Da Moses
steg opp på Sinai, for å be for Israels barn, etter at de falt i
synd med Gullkalven, kom Gud selv ned, omhyllet med et
bønnesjal og lærte Moses en bønn som lyder: "Herre, Herre-
Gud som elsker oss med medlidenhet og sørger for oss, som
er medlidende og flyter over med nåde og sannhet. Han
lagrer opp nåde for tusener av generasjoner. Han tilgir
opprørsk synd, synd som er gjort med hensikt og skjult synd.
Han renser."

c) I den jødiske forklaringen (Midrahs) til Salme 119,124 står
det: "Behandle din tjener i forhold til din nåde. Du har i
virkeligheten glede av våre gode gjerninger! Men dersom
vi ikke har noen gode gjerninger eller meritter, så BE
HANDLE OSS ETTER DIN NÅDE. Som du frelste de
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gamle, ikke på grunn av deres gjerninger, men på grunn av
din nåde, slik må du også handle med oss."

d) I de 10 dagene fra Basunklangdagens høytid og fram til
Yom Kippur, så bestreber alle jøder seg på å gjøre så mange
gode gjerninger som mulig, slik at Gud kan akseptere dem
og frelse dem inn i det nye året og videre inn i sitt rike,
men til tross for det, så ber jødene følgende bønn på Yom
Kippur: "Vår Far, vår Konge, ha nåde til oss og svar oss,
for vi har INGEN GODE GJERNINGER. Behandle oss i

rettferdighet og i nåde og frels oss."
e) I Siddur (bønneboka) står det følgende morgenbønn: "Herre

over alle verdener! Ikke i kraft av vår egen rettferdighet
kommer vi med vår påkallelse innfor deg, men som en følge
av din overveldende barmhjertighet. Hva er vi? Hva er vårt
liv? Hva er vår godhet? Hva er vår rettferdighet? Hva er
vår frelse? Hva er vår styrke? Hva er vår makt? Hva kan vi
si framfor deg? Du Herre, vår Gud og våre forfedres Gud
er ikke alle våre helter ingen ting innfor deg. De med stort
rykte som om de aldri hadde eksistert. De vise som de som
saknet all visdom, og de intelligente som de som var uten
intelligens. For det meste av deres gjerninger er glemt, og
deres livsdager er tomme innfor deg."

f) I bønnen: Bekjennelsen i Siddur står det følgende: "Vår og
våre forfedres Gud, må vår bønn komme innfor deg, og
avvis ikke vår påkallelse, for vi er ikke så hårde og
stivsinnende at vi skulle si innfor deg at vi er rettferdige og
ikke har syndet-heller vi og våre forfedre har syndet."

g) I bønnen: Tachanum (påkallelse om Gud^ nåde) i Siddur
uttales det tre ganger: "VI HAR INGEN GODE GJERN
INGER" til vår fordel, men derimot er vi "HELT BE
ROENDE PÅ GUDS NÅDE."

Disse to rettferdighetsbegrepene finner vi også- naturligvis- igjen
i Tanach, hvor det bl.a. står: "For du velsigner den rettferdige, Herre!
Som med et skjold dekker du ham med nåde." (Salm.5,13.)

"Herren holder dom over folkene. Døm meg, Herre, etter min
rettferdighet og etter min uskyld, som er hos meg." (Salm.7,9.)

"Herre, hvem skal bo i ditt telt? Hvem skal bygge på ditt hellige
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berg (Zion)? Den som vandrer ustraffelig og gjør rettferdighet og
taler sannhet i sitt hjerte." (Salm.15,1-2.)

"Herren gjengjeldte meg etter min rettferdighet. Han betalte meg
etter mine henders renhet. For jeg tok vare på Herrens veier og vek
ikke i ondskap fra min Gud. For alle hans lover hadde jeg for øye,
og hans bud lot jeg ikke vike fra meg. Og jeg var ulastelig for ham
og voktet meg vel for min synd. Og Herren gjengjeldte meg etter
min rettferdighet, etter mine henders renhet for hans øyne. Mot
den fromme viser du deg from, mot den rettvise mann viser du deg
rettvis. Mot den rene viser du deg ren, mot den forvendte viser du
deg vrang." (Salm.18,21-27.)

"Salig er de som tar vare på det som rett er, den som gjør
rettferdighet til enhver tid." (Salm.106,3.)
"Den som jager etter rettferdighet og miskunn, han skal finne

liv, rettferdighet og ære." (Ords.21,21.)
"Så sier Herren: Akt på det som er rett, og gjør rettferdighet!

For min frelse kommer snart, og snart skal min rettferdighet
åpenbares." (Es.56,1.)
"Du kommer dem i møte som gjør rettferdighet med glede, dem

som kommer deg i hu på dine veier..." (Es.64,4.)
"og om da disse tre menn, Noah, Daniel og Job, var der i landet,

da skulle de ved sin rettferdighet bare kunne berge sitt eget liv, sier
Herren, Israels Gud." (Esek.14,14.)

"følger mine bud og holder mine lover, så han gjør det som rett
og godt er, han er rettferdig. Han skal visselig leve, sier Herren,
Israels Gud." (Esek.18,9.)

Lovens eller menneskets egen rettferdighet som indirekte
grunnlag for frelsen ble forkynt i Israel til Apostlenes Gjerninger
10,35. Der står det følgende: "Peter opplot da sin munn og sa: Jeg
skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant
ethvert folkeslag tar han imot den som frykter ham og gjør
rettferdighet (holder loven)."

Dette budskapet kan vi ikke forkynne i dag i inneværende
tidsperiode. I dag er vi frelst av NÅDE ved TRO.

I dag finner vi også et annet rettferdighetsbegrep innenfor den
ortodokse jødedommen. Mange jøder, som er knyttet til den
fariseeiske tradisjonen, mener at mennesket kan frelse seg selv ved
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å gjøre gode gjerninger. Dette er en gal forståelse av Guds ord, og
det er tradisjonen og den historiske utviklingen som har ført fram
til dette feilaktige og ikke-bibelske rettferdighetsbegrepet.
(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Syndsbegrepet i

jødedommen.)

Spørsmål og oppgaver

Hva er jødedommens syn på frelsen?
Hvor mange rettferdighets-begreper har jødedommen?
Hva sier Tanach om dette?

Hvor lenge ble det dobbelte rettferdighetsbegrepet forkynt
i Israel?

Hvilket rettferdighetsbegrep har mange ortodokse jøder i
dag?
Hvorfor er dette rettferdighetsbgrepet galt?
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JØDEDOMMENS SYN PÅ
EARISEERNE.

I følge jødedommen var det 7 grupper av fariseere. De var ingen
enhetlig gruppe. Jeg vil sitere fra Yavo Digest.Vol.2. No. 3, hvor
det står følgende om de forskjellige typer fariseere:

1.) "SKULDER"-FARISEEREN er den som bærer sine reli
giøse plikter på sin skulder (hebr.shechem). Jesu ord: "Kom til meg,
alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere kvile!"
(Mat. 11,28.), refererer uten tvil til den tunge byrde av religiøse
plikter som noen valgte å bære.

2.) "VENT EN ØYEBLIKK"-FARISEEREN, som bestandig
sa: "Kunne du ha meg unnskyldt for bare et minutt? Jeg må skynde
meg ut for å gjøre en mitzvah (god gjerning)".

3.) "DEN FORSLÅTTE" FARISEEREN som i sin engstelse
for å unngå til å med å se på en kvinnes gang, går med sine øyne
nedslått, slik at han springer på vegger og forslår sin nase og sitt
ansikt, slik at de blør.

4.) "DEN NEDBØYDE" FARISEEREN, som går med sitt hode
nedbøyd som knuseren i en beholder.

5.) "DEN BEREGNENDE" FARISEEREN, som hele tiden
sier: "Fortell meg hvilken god gjerning jeg må gjøre for å kompen
sere for en dårlig gjerning."

6.) "DEN GUD-FRYKTIGE" FARISEEREN, som er lik Job.

450 —



7.) "DEN GUD-ELSKENDE" FARISEEREN, som er lik Abra
ham. (y.Ber.9, 14 b, Sotha 22 b. Avet R.N., tekst A,37, tekst b,45,
ed. Schechter,pp.55-62.)

Av disse 7 typene fariseere ser vi at det bare er de to sistnevnte
som i følge jødedommen selv, kan regnes som virkelige og positive
fariseere. De andre hadde forskjellige drag av hykleri i sine liv.

Jødedommen selv går til kraftige angrep på de 5 første typene
av fariseere.

I Midrash Rabba står det følgende kritikk av fariseerne: "Hvem
som helst tror at han er en skriftlærd, men er det ikke. Han omhyller
seg i sin tallit (bønnesjal) med dets knuter og setter tefillin på sitt
hode og likevel undertrykker han de fattige... Den Hellige, velsignet
være han, sier: Jeg skal straffe ham: Som det er sagt: "Forbannet
være den som utfører Herrens verk svikefullt." (Jer.48,10.)"

I Talmud, Traktat Sotah 20 a-22 b, står det: "fariseernes farsot
bringer fordervelse over verden."

Rabbi Nachman ben Yitchak har sagt: "Det som er gjemt, er
gjemt, og det som er åpenbart, er åpenbart. Den store Dommeren
skal utmåle straff for hyklerne."

Talmud, Traktat Eruvin 13 b sier: Den som ydmyker seg selv,
opphøyer Gud. Den som opphøyer seg selv, nedverdiger Gud."

Når Jesus gikk til angrep på fariseerne, så må vi være oppmerk
somme på det forholdet at:

a) Det var 7 typer fariseere.
b) Jødedommen selv gikk til angrep på den hyklerske fariseis

men.

Jesus gikk ikke til angrep på det som var godt innenfor
fariseismen, men han gikk til angrep på det som var dårlig hyklersk.
"Men ve dere! dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere som
lukker himlenes rike for menneskene! for selv går dere ikke der
inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn.
Ve dere! dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere som oppeter
enkers hus og for syns skyld holder lange bønner! Derfor skal dere
få dess strengere dom. Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere
hyklere, dere som farer over hav og land for å vinne en eneste
tilhenger (proselytt), og når han er blitt det, gjør dere ham til et
helvedes barn, to ganger værre enn dere selv er!" (Mat.23,13-15.)

Når det gjelder selve ordbruken i Jesu utsagn, så kan den synes
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hard for oss, men dette var en typisk måte å ordlegge seg på på
denne tiden, når en var uenig med en annen eller en skulle påpeke
noe som var galt.

Jesus gikk ikke til angrep på det som var riktig og godt innenfor
fariseismen. Dersom vi skal plassere Jesus innenfor de jødiske
religiøse grupperingene, så stod han NÆR FARISEISMEN selv.
Han ønsket å rette opp det som var galt innenfor jødedommen, og
når han skulle gjøre det, tok han ta som utgangspunkt fariseismen,
for det var den som hadde AVVEKET MINST fra den opprinnelige
jødedommen.

Vi skal bare kort nevne de andre religiøse grupperingene på Jesu
tid. De var:

a) Sadduseerne.
b) Herodianeme.
c) Zelotene.
d) Essenerne.
e) Qumran-sekten, som sannsynligvis var en gren av essenerne.
f) Samaritanerne.
Når det gjelder fariseismen på Jesu tid, så var den oppdelt i to

forskjellige skoler, og det var:
a) Schammai-skolen og
b) Hillel-skolen.
Den første var den mest betydningsfulle på Jesu tid, og den hadde

en strengere oppfatning av innholdet i loven enn det som Hillels
skole hadde. Den sistnevnte var mer liberal og menneskevennlig.

I mange spørsmål lå Jesu lære nærmere denne retningen enn
den gjorde med Shammai-skolen.

Når det gjelder spørsmål hvorvidt en skulle helbrede på sabba
ten, den rituelle renheten på gjenstandenes utside, vasking av hen
dene før måltidet, gavene til templet (korban) og størrelsen på bøn-
nereimene, så viser det seg at Jesu kritikk av disse ting, var en
kritikk av fariseerne av Schammai skolen.

Det ser videre ut til at fariseerne som bodde i Jerusalem og Juda,
var mer kritisk innstilt til Jesus enn f.eks. fariseerne i Galilea. Dette

betyr at det også var lokale variasjoner innenfor de forskjellige
grupperingene. "Da kom fariseeme og de skriftlærde fra Jerusalem
til Jesus og sa: Hvorfor bryter dine disipler de gamles vedtekt? De
vasker jo ikke sine hender når eter brød." (Mat.15,1-2.)
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"Og det skjedde da Jesus hadde endt denne tale, da drog han
bort fra Gailea og kom til Judeas landemerker på hin side Jordan.
Og meget folk fulgte ham, og han helbredet dem der. Og fariseerne
kom til ham, fristet ham og sa: Har en mann lov til å skille seg fra
sin hustru for enhver saks skyld?" (Mat.19,1-3.)

I og med at fariseerne ikke var en enhetlig gruppe, så har vi
også en fortelling om at en gruppe fariseere advarte Jesus mot
Herodes, som ville ta livet av Jesus. "I samme stund kom VISSE

FARISEERE og sa til ham: Gå bort og dra herfra! for Herodes har
i sinne å slå deg ihjel. Og han sa til dem: Gå og si til den rev: Se,
jeg driver ut onde ånder og fullfører helbredelser i dag og i morgen,
og på den tredje dag er jeg ved enden (fullendt)." (Luk. 13,31-32.)

Nikodemus, som både var en fariseer og hørte med til Sanhedrin,
kom til Jesus om natten for å bli undervist av ham. "Og det var en
mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer.
Han kom til ham om natten og sa til ham: Rabbi! Vi vet at du er en
lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør,
uten at Gud er med ham." (Joh.3,1-2.)

Etter Jesu død og oppstandelse har vi flere beretninger om at
fariseerne var positivt innstilt til Jesu lære. Det var f.eks tilfelle
med Gamaliel som forsvarte apostlene. "Men det stod opp en fariseer
i rådet ved navn Gamaliel, en lovlærer som var høyt aktet av hele
folket, og han bød å føre mennene ut et øyeblikk, og han sa til
dem: Israelittiske menn! Se dere vel for hva dere gjør med disse
mennesker!" (Ap.gj.5,34-35.)

En stor mengde av prestene kom også til troen på Jesus. En god
del av disse hørte med til fariseernes parti. "Og Guds ord hadde
framgang, og tallet på disiplene i Jerusalem økte sterkt, og en stor
mengde av prestene ble lydige mot troen." (Ap.gj.6,7.)

Paulus var også en fariseer, men til tross for det, så underkastet
han seg Jesu lære. "Da nå Paulus visste at den ene del av dem var
sadduseere og den andre del fariseere, ropte han i rådet: Brødre!
Jeg er en fariseer, sønn av fariseere. Det er for håp og for de dødes
oppstandelse at jeg står her for retten." (Ap.gj.23,6.)

Alt dette viser at Jesu lære lå tett opp til det som en del av
fariseerne lærte og trodde på. Det går ikke an å bedømme fariseerne
som en enhetlig gruppe og hevde at alle fariseere var selvrettferdige
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og hyklerske. Det er blitt gjort i alt for stor grad innenfor kirken og
eksegesen.

Jesus ønsket ikke å avskaffe fariseismen. Han ønsket å fornye
den slik at den kom i samsvar med den messianske Jødedommen,
som var hans egen lære.

(Se Gabriel Goldbergs artikkel: Vet kristne hvor åndelig "lovisk"
jødedommen er? Shalom øver Israel, nr.ll. 1996.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange grupper av fariseere var det på Jesu tid?
2.) Hva het disse 7 gruppene, og hva kjennetegnet dem?
3.) Hvor mange av disse gruppene var riktige og positive

fariseere?

4.) Hva sier jødedommen om fariseernes hykleri?
5.) Hvorfor gikk Jesus til angrep på en del av fariseerne?
6.) Hvordan skal vi forstå den tilsynelatende sterke ordbruken

i Jesu angrep på faiJseerae?
7.) Hvorfor ønsket Jesus å fornye fariseismen?
8.) Hvilke andre grupperinger var det innenfor jødedommen

på Jesu tid?
9.) I hvilke to skoler var fariseismen delt?
10.) Hva het disse skolene, og hva lærte de?
11.) Hvilken skole var Jesus mest på linje med?
12.) Hvordan stilte Nikodemus, Gamaliel og Paulus seg til Jesu

person og Jesu lære?
13.) Hvorfor ønsket ikke Jesus å avskaffe feriseismen?
14.) Hva ønsket han å gjøre med den?
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DE 4 EVANGELIENE HØRER MED TIL

JESU FØRSTE UNDERVISNING.

At de såkalte synoptiske evangelier hører med tii Jesu første
undervisning, og at innholdet i dem først og fremst angår
opprettelsen av riket for Israel og de frelsesprinsippene som vil
være i dette riket, er en selvsagt ting. Dette har vi allerede berørt i
det som vi har skrevet foran, så det skal vi ikke gjenta her.

Hva som gjelder Johannes evangelium, så er det GALT å skille
den fra de 3 første evangelier og hevde at det hører med tii en
ANNEN TRADISJON enn de såkalte SYNOPTISKE evangelier.
(Ordet "synopse" betyr "samsyn" eller "felles syn".)

De 4 evangeliene hører alle med til Jesu forkynnelse, og vi skal
ikke skille dem fra hverandre. De utfyller hverandre og peker på
Jesus ut ifra forskjellige synsvinkler:

a) Matteus evangelium beskriver Jesus som KONGEN i riket
for Israel.

b) Markus evangelium peker på Jesus som TJENEREN, som
skulle tjene jødefolket i riket for Israel.

c) Lukas evangelium peker på Jesus som SANT MENNESKE.
d) Johannes evangelium peker på Jesus som GUD.
Når vi ser på Johannes evangelium isolert, kan det være vanskelig

å få øye på rikets forkynnelse i det. Vi kan se den i visse sam
menhenger og utsagn, men når vi vet at dette evangeliet skal sees i
sammenheng med de tre første evangeliene, forstår vi at dette
evangeliet også hører med til rikets forkynnelse.
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken side ved Jesu person beskriver Johannes evange
lium?

2.) Hvorfor er det galt å skille Johannes evangelium fra de 3
andre evangeliene?

3.) Hvilken side ved Jesus beskriver de 3 andre evangeliene?
4.) Hvilket nådes-begrep har Johannes evangelium?
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FØRSTE DEL AV APOSTLENES

GJERNINGER HØRER MED TIL JESU

FØRSTE UNDERVISNING.

PETER FØRTE VIDERE JESU FØRSTE UNDERVISNING.

Denne undervisningen er to-delt med henblikk på frelsen og rett-
ferdighetsbegrepet. En måtte holde Moseloven eller Jesus lære, for
å bli frelst.

I tillegg til dette måtte en komme til en personlig tro på Jesus
fra Nasaret.

Dette budskapet kommer godt fram i Apostlenes Gjerninger,
10,35, hvor det står følgende: "men blant ethvert folkeslag (alle
mennesker) tar han imot den som FRYKTER HAM og GJØR
RETTFERDIGHET (holder loven). (Dette er lovens rettferdighet)."
(Ap.gj. 10,35.)
"Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som TROR

PÅ HAM, får syndenes forlatelse ved hans navn. (Dette er Guds
rettferdighet)" (Ap.gj. 10.43.)

Disse to Skrift-stedene gir et godt bilde av det dobbelte rett-
ferdighetsbegrepet, som er beskrevet i første del av Apostlenes
Gjerninger.

Dette er siste gangen at rikets evangelium er beskrevet som
forkynt i Apostlenes Gjerninger.

Det var Peter, Jakob, Johannes og de andre apostlene som skulle
forkynne rikets evangelium til jødene. Dette var et tilbud om at
Jesus ville komme tilbake og opprette riket for Israel for jødene,
dersom jødene omvendte seg som helt folk og ikke bare som
enkeltindivider. "Så fatt da et annet sinn (anger) og vend om, foråt
deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider (1000 års-riket)
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kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for dere
fomtforkynte 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 tidsalderens dager." (Ap.gj.3,19-21.)
"Og de holdt trofast fast ved APOSTLENES LÆRE og ved

samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene." (Ap.gj.4,42.)
Denne forkynnelsen stod ved lag inntil evangeliet om den frie

nåden ble gjort kjent.
På apostelmøtet i Jerusalem i 49-50 etter Messias ble grensene

mellom:

a) Judaistenes evangelium,
b) Rikets evangelium og
c) Det paulinske evangeliet trukket opp.
På dette møtet ble det bestemt bl.a. følgende:
a) Peter, Jakob og Johannes skulle gå til jødene med evangeliet

om den frie nåden. I tillegg til dette skulle jødene holde
deler av Moseloven i vandringen som troende.

Dette er JØDENES EVANGELIUM i den frie nådens tids-
husholdning.

b) Paulus og Bamabas skulle gå til hedningene med evangeliet
om den frie nåden. Dette evangeliet ble kalt for
"UOMSKJÆRELSENS EVANGELIUM", "tvert imot: Da

de så at det var meg betrodd å forkynne uomskjærelsens
evangelium, likesom Peter omskjærelsens (evangelium)."
(Gal.2,7.)

Dette er HEDNINGENES EVANGELIUM i den frie nådens lids-
husholdning.

(I parantes gjør vi oppmerksom på at Galaterbrevet 2,7 er galt
oversatt i de fleste av våre Bibler, og grunnen til det er det faktum
at våre Bibel-oversettere ikke har forstått, at det er forskjell på
jødenes evangelium i rikets forkynnelse og hedningenes evangelium
i den frie nådens tidsperiode. (Se kapitlet: Apostelmøtet i Jerusalem.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilket rettferdighetsbegrep forkynte Peter den første tiden?
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Hva står det i Apostlenes Gjerninger 10,35 og 10,43?
Hvor lenge ble rikets evangelium forkynt?
Hvem skulle forkynne det?
Hva er "omskjærelsens evangelium"?
Hva er "uomskjærelsens evangelium"?
Hva ble bestemt på apostelmøtet i Jerusalem i 49-50?
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JAKOBS BREV HØRER MED TIL JESU
FØRSTE UNDERVISNING.

Jakob var Jesu bror. Han hørte ikke med til de 12 apostlene,
men han ble etterhvert den ledende i den messianske forsamlingen
(synagogen) i Jerusalem. Han kom til en personlig tro på Jesus, og
han etterfulgte nøye den jødiske loven i sin vandring som troende
jøde, og krevde at jødene skulle gjøre det samme. Det var IKKE
NOK for jødene at de kom til tro på Jesus. De måtte også leve i
samsvar med med den jødiske loven. Det nådesbegrepet som han
forkynte, var to-delt.

Hans forkynnelse tok sikte på at Jesus skulle komme tilbake,'
dømme verden og opprette riket for Israel.

Hans undervisning vil bli aktuell igjen i endens tid, etter at den
kristne menighet er bortrykket til himmelen.

Jeg vil i den forbindelse sitere noe av det som E.W.Bullinger
skrev i Companion Bible. s.1847; "Den tydelig jødiske karakteren
i undervisningen markerer at brevet er blitt skrevet i en TIDLIG
PERIODE av Apostlenes Gjerningers historie, og det er verdt å
legge merke til at den læremessige tone følger tett opp til de
moralske reglene i Bergprekenen. (Mat.5-7.)

Jødene møttes fremdeles i synagogene (2,2.), de "fattige" (Joh.
12,8) var arvinger til riket (2,5.), de ble vurdert i forhold til loven
(2,8.), de hadde Abraham som sin far (2,21.), og ventet i overens-
temmelse med Apostlenes Gjerninger (3,19-21.) på Jesu gjenkomst
(parousia), som var "nær". (5,7-8.)...

I dager, som ikke er så langt unna, vil brevet appellere til Israel,
når rikets evangelium nok en gang blir annonsert. Predikantene vil
igjen bli gitt "kreftene" fra Pinsefestens dager, slik som det kommer
til uttrykk i Jakob 5,14-15."
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Jakobs brev hører med til Jesu første undervisning, og den inne
holder derfor ikke den frie nåden og de ny-testamentlige hemme
lighetene. Mye av innholdet i brevet er satt til side i inneværende
tidsperiode, men i endens tid skal de messianske jødene studere og
lese det, for det angår endetiden, dommen og opprettelsen av Guds
rike. GUD HAR IKKE GLEMT SITT EIENDOMSFOLK.

Dette betyr naturligvis ikke at vi ikke skal lese Jakobs brev i vår
tidshusholdning. Vi skal lese alt det som står i Bibelen, men dersom
vi skal ha det fulle utbytte av Guds ord, må vi fordele det etter sin
egenart i forhold til tidsperiodene.

Jakobs brev er sannsynligvis det eldste Skriftet i N.T. Det er
kanskje skrevet så tidlig som år 45 etter Messias.

I min bok bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jakobs brev
er nær knyttet til Mose-loven og til endens tid, har jeg skrevet
utfyllende om Jakobs teologi, så det skal jeg ikke gjenta her.

Etter som tiden gikk, og de ny-testamentlige hemmelighetene
ble åpenbart, gikk Jakob over til den paulinske oppfatningen av
frelsen som en fri gave både for jøder og hedninger, men han krevde
at jødene skulle holde deler av Moseloven i vandringen som troende.

Det er Moseloven som pakt som er opphevet i vår tidsperiode.
Dette betyr ikke at alt innholdet i den må forandres eller ikke er
aktuelt lenger. Moseloven er ikke opphevet, men deler av den er
forandret i vår tid. (Se kapitlet: Apostelmøtet i Jerusalem.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva gikk Jakobs teologi ut på?
2.) Hva er innholdet i Jakobs brev?
3.) Hva innebærer det at Jakobs brev hører med til Jesu første

undervisning.
4.) Hva skrev E.W.Bullinger om Jakobs brev?
5.) Når vil det læremessige innholdet i Jakobs brev fullt ut bli

aktuelt igjen?
6.) Hva skjedde med Jakobs teologi etter som tiden gikk?
7.) Hva har skjedd med Moseloven i vår tid?
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KAPITLENE 4-20IJOHANNES

ÅPENBARING HØRER MED TIL JESU
EØRSTE UNDERVISNING.

Gary Stearman sier følgende om de tre første kapitlene i Johannes
Åpenbaring: "Med andre ord, der har vært en generell forståelse
av at kirkens periode vil bli avsluttet etter at dens formål er avsluttet.
Det synes sannsynlig at uttrykket "etter dette" i Åpenbaringen 4,1
samsvarer med uttrykket "deretter" i Apostlenes Gjerninger 15,16.
Dette er perioden hvor Gud igjen vender seg til Israel. Det har blitt
sagt mange ganger: Åpenbaringsboka er en JØDISKE BOK, MED
UNNTAK AV DE FØRSTE 3 KAPITLENE, SOM ANGÅR
KIRKEN." (Prophecy in the News. Desember 1996.)

Det rettferdighetsbegrepet som blir forkynt i Åpenbaringsboka
4-20 hører ikke med til den frie nådens tidsperiode. Vi skal i det
følgende gi eksempler på at dette er korrekt.

1.) "Og da det (lammet) åpnet det femte segl, så jeg under alteret
deres sjeler som var blitt myrdet for Guds ords skyld og for det
vitnesbyrds skyld som de hadde, og de ropte med høy røst og sa:
Herre (gr. despotes), du hellige og sanndrue! hvor lenge skal det var
før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden?
Og det ble gitt hver av dem en lang kvit kjortel (gr.stole), og det
ble sagt til dem at de ennå skulle slå seg til ro en liten stund, inntil
tallet på deres medtjenere og deres brødre som heretter skulle slåes
i hjel likesom de selv, ble fullt (martyrenes fylde)." (Åp.6,9-10.)

Dette er en beskrivelse av troende jøder som blir myrdet i den
første del av trengselstiden. De blir myrdet på grunn av Guds ord
og det vitnesbyrdet som de hadde.
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De roper til Herren om hevn for deres blod. Ordet "despotes"
betyr "den suverene Herre". Det kommer av ordet "demo-postes",
som betyr "husets Herre". Det huset som det her er snakk om, er
Israels hus.

Det forholdet at de roper på hevn. viser også at disse martyrene
ikke hører med til den frie nådens tidshusholdning, men at de hører
med til trengselstiden. I vår tidsperiode roper vi ikke om hevn over
våre fiender, men at de må fri frelst ved den frie nådens evangelium.

Den frelseskledningen som disse martyrene får, er heller ikke
frelseskledningen til den kristne menighet. Den heter på gresk "him-
ation". Den frelseskledningen, som martyrene får, heter på gresk "stola".

2.) "Og et stort tegn ble sett i himmelen: en kvinne (Israel),
kledd med solen, og månen under henens føtter, og på hennes hode
en krone av 12 stjerner." (Åp.12,1.)

Kvinnen er et bilde på Israel. At hun er kledd med solen, betyr
at hun har ikledd seg Messias og hans frelse.

At hun har månen under sine føtter, betyr at hun vadrer i samsvar
med Guds bud og lover. Det er menneskets egen rettferdighet.

At hun har en krone på 12 stjerner, betyr at alle de 12 stammene
i Israel har del i frelsen.

3.) "Og dragen (Satan) ble vred på kvinnen (Israel) og drog
avsted for å føre krig mot levningen av hennes ætt, de som holder
Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd." (Åp. 12,17.)

Dette er jøder som holder Guds bud i Moseloven og har
vitnesbyrdet om Jesus som verdens frelse og jødenes Messias. Dette
er en avdelingen av trengselstidens jødiske levning.

4.) "Om noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap. Om
noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges
tålmodighet og tro." (Åp. 13,10.)

Dette er det rettferdighetsbegrepet som vi vil ha i endens tid.
Den som utøver en ond handling, skal straffes på samme måten.
Prinsippet er RETTFERDIG GJENGJELDELSE, og det har ingen
ting med den frie nåden å gjøre.

5.) "Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud
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og har Jesu tro. Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv! Salige
er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal kvile fra
sitt arbeid, for deres gjerninger følger med dem." (Åp.l4,12-13.)

Dette er en beskrivelse av de jødiske martyreme fra andre halvdel
av trengselstiden. De baserer sin frelse på tre forhold, og det er:

a) De holder Guds bud.

b) De tror på Jesus.
c) Deres gjerninger hører med til det indirekte frelsesgrunn-

laget. (Dette er det samme som Jesu første forkynnelse.)

6.) "La oss glede og fryde oss og gi han æren! for Lammets
bryllup (1000 års-riket) er kommet, og hans hustru har gjort seg
rede, og der er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For
det fine linet er de helliges RETTFERDIGE GJERNINGER."
(Åp.19,7-8.)

Dette er en beskrivelse av de troende jøder i trengselstiden. De
er Jesu brud og hustru. Den frelsesdrakten som de bærer, er deres
egne rettferdighetsgjeminger. Dette viser at loven er innført igjen
som indirekte frelsesvei i endens tid.

Dette utsagnet hører ikke med til den kristne menighets tidspe
riode. I vår tidsperiode bærer vi bare en rettferdighetsdrakt, og det
er JESU FORSONING.

7.) "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 stod skrevet i bøkene, ETTER SINE GJER
NINGER." (Ap.20,12.)

Dette er en beskrivelse av Guds dom etter 1000 års-rikets tids
periode. Alle må fram for denne domstolen, som er plassert i him-
melrommet. Det som frelser disse menneskene er tro på Jesus og
gjerninger. I denne sammenhengen er ikke troen nevnt, men den er
selve frelsesgrunnlaget. Når gjerningene er nevnt, så er grunnen til
det at 1000 års-riket er en betinget periode. Frelsen er avhengig
både av tro og gjerninger.

Det er ofte i den bibelske konteksten at troen ikke er nevnt som

frelsesgrunniag. Dette betyr ikke at den er utelatt, men det betyr at
vi i alle bibelske tekster skal vite, hva Bibelen sier om frelses
grunnlaget og trekke det inn i forståelsen av Guds ord. "Og kongen
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skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Hva dere har gjort
imot en av mine minste brødre, det har dere gjort imot meg."
(Mat.25,40.)

"og de skal gå ut, de som har gjort godt, til livets oppstandelse,
de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse." (Joh.5,29.) "(Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3. hvor jeg skriver mer om dette.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem er martyrene under alteret (Åp.6,9-11)?
2.) Hva er det som viser at disse ikke hører med til den ny

testamentlige menighet?
3.) Hvilket rettferdighetsbegrep er det i trengselstiden?
4.) På hvilke 3 forhold baserer martyrene sin frelse?
5.) Hvilken rettferdighetsdrakt bærer Lammets hustru?
6.) ' Hvem er Lammets hustru?
7.) Hva er "Lammets bryllup"?
8.) Hva betyr det at menneskene etter 1000 års-riket skal bli

dømt etter sine gjerninger?
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JESU ANDRE UNDERVISNING.

Jesus berørte ikke frelsesprinsippene i den frie nådens tids-
husholding i sin første undervisning. Han la fram for jødene frelses
prinsippene i riket for Israel, men han sa også at riket ikke skulle
opprettes før ved hans gjenkomst. Dette kommer både til uttrykk i
det som går under benevnelsen "HIMLENES RIKETS HEMME
LIGHETER" og i direkte utsagn fra Jesu side. "Og disiplene gikk
til ham og sa: Hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarte og sa
til dem: Fordi dere er det gitt å vite himlenes rikes hemmeligheter,
men dem er det ikke gitt." (Mat.l3,10-11.)
"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 tale 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 MITT og FORKYNNE DERE." (Joh.l6,12-14.) (Se
kapitlet: Himlenes rike kunne ha blitt opprettet ved Jesu første
komme.)

Jesu andre forkynnelse har følgende kjennetegn:
a) Det er utelukkende troen som frelser et menneske.
b) Moseloven er satt til side som indirekte frelsesvei.

c) Jesu offer er en forsoning for all verdens synd.
d) En fikk del i frelsen uten at en hadde tatt vanndåpen. Det

var nok med omvendelse og anger.
e) Jøder og hedninger er satt likt med hensyn til frelsen.
f) Den kristne menighet består av både jøder og hedninger.
g) Den kristne menighet blir tatt ut ved den frie nådens

evangelium.
h) DEN KRISTNE MENIGHET BEGYNNER FØRST VED

PAULUS FORKYNNELSE I ANTIOKIA. (Ap.gj. 11,24.)
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i) De hedninge-troende er ikke bundet til Moseloven i vand
ringen som troende.

j) De jøde-kristne er bundet til deler av Moseloven i vandrin
gen som troende. (Se kapitlene: Paulus holdt Moseloven
og Jødene skal fortsatt holde store deler av Moseloven i
vandringen som troende.)

k) Den kristne menighet blir tatt ut i tidsrommet fra Paulus
forkynnelse og til Jesu komme for den kristne menighet.
Dette vil skje ca. 7 år før Jesu gjenkomst til dom.

1) DEN KRISTNE MENIGHET ER JESU ÅNDELIGE
LEGEME.

Jesu andre undervisning tok sikte på å ta ut et folk som er intimt
knyttet til hans person, og som i utstrakt grad har fått løfter som er
knyttet til himmelen. Vi skal ha overordnede HIMMELSKE
OPPGAVER i det framtidige Guds-riket.

"Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har
velsignet oss med all åndelig velsignelse I HIMMELEN i Kristus."
(Ef.1,3.)

"og oppvakte oss med ham og satt oss med ham I HIMMELEN,
i Kristus Jesus." (Ef.2,6.)

Vi finner Jesu andre undervisning i Apostlenes Gjerninger 11,25-
28,31, i Paulus brever, i Hebreerbrevet, i 1. og 2. Peters brev, i L, 2
og 3. Johannes brev, i Judas brev og i Johannes Åpenbaring 1-3.

Hva som gjelder Hebreerebrevet, Peters første og andre brev,
Johannes første, andre og tredje brev og Judas brev, så er disse
Skriftene rettet til TROENDE JØDER SOM HØRER MED TIL
DEN KRISTNE MENIGHET, men i og med at forkynnelsen gjelder
jødene, så legges det stor vekt på Guds løfter til jødene i disse
brevene. Innholdet i disse brevene vil både inneholde de ny
testamentlige hemmelighetene og Guds løfter til sitt folk, Israel.

Mens Paulus brever beskriver både den kristne menighets
bortrykkelse, endens tid og 1000 års-riket, beskjeftiger de jødiske
Skriftene seg også med jødenes situasjon i ENDETIDEN, 1000
ÅRS-RIKET og poengterer sterkt at de jødekristne må holde
BUDENE og MOSELOVEN i vandringen som troende.

Disse Skriftene er skrevet til troende jøder som hører med til
den kristne menighet. Vi kan kalle dem for de JØDE-KRISTNE
SKRIFTENE.
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Hva som gjelder Paulus forkynnelse, så må vi videre være
oppmerksom på det forholdet at han hadde TO TJENESTER, og
det var:

a) Han forkynte den frie nåden og de ny-testamentlige hem
melighetene både til jødene og til hedningene. Dette
evangeliet hadde han fått direkte fra Gud, og han hadde
allerede forkynt det i 14 år, da det bie vurdert og godkjent
på apostel-møtet i Jerusalem i 49-50. "Fjorten år etter gikk
jeg atter opp til Jerusalem med Barnabas og tok også Titus
med, men jeg gikk der opp etter en åpenbaring. Og jeg forela
dem og særskilt dem som gjalt mest, DET EVANGELIUM
SOM JEG FORKYNNER BLANT HEDNINGENE, om jeg
vel løp eller hadde løpt forgjeves." (Gal.2,1-2.) (Se kapit
lene; Paulus teologi og Apostelmøtet i Jerusalem.)

b) Han pekte på de gammel-testamentlige løfter om Jesu første
komme, Jesu oppstandelse fra de døde, Jesu forsoning, Den
Hellige Ands komme, Jesu gjenkomst og opprettelsen av
riket for Israel. Disse løftene gjalt jødene, men vi som er
hedningetroende er blitt jødenes medarvinger til løftene. Vi
har ikke tatt over jødenes løfter, men vi har fått del i deres
åndelige velsignelser. "Jeg mener: Kristus er blitt en tjener
for DE OMSKÅRNE for Guds sanndruhets skyld, for å
stadfeste LØFTENE TIL FEDRENE, men HEDNINGENE
skal prise Gud for miskunnhet, som skrevet er: Derfor vil
jeg prise deg i blant hedninger og lovsynge ditt navn."
(Rom. 15,8-9.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er Jesu andre undervisning?
2.) Hva tok den sikte på?
3.) Hva er det som kjennetegner Jesu andre undervisning?
4.) I hvilke Skrifter i N.T. finner vi Jesu andre undervisning?
5.) Hvorfor må vi skille mellom Paulus brever og de jøde

kristne Skriftene?

6.) Hva er innholdet i de jøde-kristne Skriftene?
7.) Hvilke to tjenester hadde Paulus?
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DE TO NY-TESTAMENTUGE

MENIGHETENE.

Ordet menighet er på hebraisk "kahal" eller "edah". På gresk
blir det brukt to ord for å uttrykke ordet "menighet" eller "forsam
ling", og det er ordene "synagoge" og "ekklesia". At ordet "syna
goge" går på den jødiske forsamlingen, vet de fleste, men når vi
kommer til ordet "ekklesia", så tror også de fleste at dette i ethvert
tilfelle betyr den "kristne menighet". Dette er MEGET GALT.

Ordet blir brukt på 4 forskjellige måter i N.T, og det er:
a) En FORSAMLING AV HEDNINGER. "Noen skrek nå ett,

andre ett annet, for forsamlingen (gr.te ekklesia) var i et røre,
og størstedelen visste ikke hva de var kommet sammen for."
(Ap.gj.19,32.)

b) DEN JØDISKE FORSAMLINGEN I TANACH. "Han er
den som i menigheten i ørkenen (gr.te ekklesia) var med
den engel som talte til ham på Sinai berg, og med våre fedre,
han som mottok levende ord for å gi oss dem." (Ap.gj.7,38.)

c) RIKETS FORSAMLING I N.T. "Og jeg sier deg at du er
Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet (gr.ten
ekklesian), og dødsrikets porter skal ikke få makt over den."
(Mat.16,18.)

d) DEN KRISTNE MENIGHET. Dette begrepet ble først
introdusert av Paulus i hans brever. "Og han som er hodet
for legemet, som er menigheten (gr.tes ekklesias). Han som
er opphavet, den førstefødte av (fra) de døde, foråt han i
alle deler skulle være den ypperste." (Kol.1,18.)

Det er med andre ord TO TROENDE MENIGHETER som er
beskrevet i N.T, og det er:
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1.) DEN MESSIANSKE MENIGHET i Israel. Den ble tatt ut
ved rikets evangelium. Den bestod av både jøder og hedninger. De
siste var koblet inn i Jødenes tro som proselytter. Dette evangeliet
ble forkynt for jødene fram til Apostlenes Gjerninger 10,35. "Og
jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe (Jesus) vil jeg bygge
min menighet (den messianske menighet), og dødsrikets porter
(døden) skal ikke få makt over den." (Mat.16,18.)

"Menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og
Samaria. Den opi^byggedes og vandret i Herrens frykt og vokste
ved Den Hellige Ånds hjelp." (Ap.gj.9,31.)

Denne menigheten kan vi kalle den for "DEN MESSIANSKE
MENIGHET" eller "RIKETS MENIGHET". Den er blitt tatt ut
ved rikets evangelium, og den tilhører riket for Israel.

Denne menigheten har to andre benevnelser i N.T., og det er:
a) "DU LILLE HJORD". "Frykt ikke, du lille hjord! for det

har behaget deres Fader å gi dere RIKET." (Luk. 12,32.)
b) "BRUDEN". "Den som har bruden, han er brudgom, men

brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder seg
storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt
fullkommen." (Joh.3,29.)

c) "DENNE STI". "Jeg har også andre får, som ikke hører
med til denne sti (rikets menighet), også dem skal jeg føre
fram, og de skal høre min røst, og det skal bli en hjord og
en hyrde." (Joh.10,16.)

2.) DEN KRISTNE MENIGHET. Den blir tatt ut ved DEN
FRIE NÅDENS FORKYNNELSE, Det var Paulus som først in
troduserte dette nye budskapet. Denne menighet hadde sin begyn
nelse i Antiokia. "Og et helt år var de sammen der i menigheten og
lærte en stor skai-e, og i Antiokia fikk disiplene først navnet kristne."
(Ap.gJ. 11,26.)

Denne menigheten har følgende kjennetegn:
a) Den var en HEMMELIGHET til Paulus fikk vite hemmelig

heten med den. "og å opplyse alle hvorledes husholdningen
er med den hemmelighet som har vært skjult fra tidsalderlige
tider i Gud, som ha skapt alt ved Jesus Kristus." (Ef.3,9.)

b) Den var en NY TYPE FORSAMLING som ikke hadde
eksistert før. "idet han ved sitt kjød avskaffet fiendskapet,
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det vil si: den lov som kom med bud og forskrifter, foråt
han ved seg selv kunne skape de to til et NYTT (gr.kainon)
MENNESKE, idet han gjorde fred." (Ef.2,15.) Det greske
ordet "kainos" som her er bmkt, betyr "ny av kvalitet".

c) Denne menighet er ikke tatt ut fra jødedommen eller fra
hedningeverdenen, men den er en ny menighet, som er
UTTATT BÅDE AV JØDER og HEDNINGER. Begge
folkegruppene blir stilt likt i denne forsamlingen. "Her er
ikke jøde eller greker. Her er ikke træl eller fri. Her er ikke
mann eller kvine, for dere er alle en i Kristus Jesus," (Gal.
3 28 )

d) Denne menigheten er tatt ut fra FØR VERDENS GRUNN
VOLL BLE LAGT. Den blir dermed betraktet som en meget
viktig forsamling, "likesom han utvalgte oss i ham fra før
verdens grunnvoll ble lagt, foråt vi skulle være hellige og
ulastelige for hans åsyn." (Ef. 1,4.)

e) Denne menigheten er JESU ÅNDELIGE LEGEME, "foråt
de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjeming,
til Kristi legemes oppbyggelse." (Ef.4,12.)

f) Denne menigheten har JESUS SOM SITT ÅNDELIGE
HODE, mens den selv utgør resten av legemet. "Og han er
hodet for legemet, som er menigheten, han som er opphavet,
den førstefødt av de døde, foråt han i alle deler skulle være
den ypperste." (Kol. 1,18.)

g) Denne menigheten skal UNDERVISE MAKTENE og
MYNDIGHETENE I HIMMELEN OM HEMMELIG
HETEN. "foråt Guds mangfoldige visdom nå ved menig
heten skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i
himmelen." (Ef.3,10.)

h) Denne menigheten skal nå fram til ENHET I TRO PA
JESUS og FULL KJENNSKAP TIL DE KRISTNE SANN
HETER, før Jesu gjenkomst, "inntil vi alle når fram til enhet
i  tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns
modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde (til det mål av
vekst som rommer Kristi fylde.)" (Ef.4,13.)

i) Denne menigheten skal være FULLKOMMEN ved Jesu
komme. "Men han selv, fredens Gud hellige dere helt
igjennom, og må deres ånd og sjel og legeme må bevares

— 471 —



fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Komme." (1 .Tess.
5,23.)

j) Denne menigheten skal takes ut av verden før trengselstiden.
Den skal IKKE INN I GUDS VREDE, "og vente på hans
Søn fra himlene, som han oppvakte fra de døde, Jesus, han
som frir oss fra den kommende vrede." (l.Tess.1,10.)

Denne forsamlingen har følgende benevnelser i N.T.:
a) "DE KRISTNE". "..., og i Antiokia fikk disiplene først

navnet KRISTNE." (Ap.gj.11,26.)
"men lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg, men

prise Gud for dette navn." (l.Pet.4,I6.)
b) "KRISTI LEGEME, "således er vi mange ett legeme i

Kristus, men hver for seg er vi hverandres lemmer." (Rom.
12,5.)

"og forlike dem begge i ett legeme med Gud på korset, i det han
på det drepte fiendskapet." (Ef.2,16.)

"at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har
del med i løftet i Kristus Jesus VED EVANGELIET (evangeliet om
den frie nåden)." (Ef.3,6.)

c) "GUDS ÅKERLAND, GUDS BYGNING." "For vi er Guds
medarbeidere. Dere er Guds åkerland. Guds bygning."
(l.Kor.3,9.)

d) "GUDS TEMPEL". "Vet dere ikke at dere er Guds tempel,
og at Guds Ånd bor i dere." (l.Kor.3,16.)

e) "HANS VERK". "For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi
skulle vandre i dem." (Ef.2,10.)

f) "ET NYTT MENNESKE", "idet han ved sitt kjød avskaffet
fiendskapet. Det vil si: budenes lov som er i forskriftene,
foråt han ved seg selv kunne skape de to (jøder og hednin
ger) til et nytt menneske (menigheten), idet han gjorde fred."
(Ef.2,I5.)

g) "HELE BYGNINGEN, "i hvem hele bygningen føyes
sammen og vokser til et hellig tempel i Herren." (Ef.2,21.)

h) "EN GUDS BOLIG I ÅNDEN." "i hvem også dere bygges
opp med de andre (jødene) til en Guds bolig i Ånden." (Ef.2,
22.)

i) "GUDS HUS, DEN LEVENDE GUDS MENIGHET,
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SANNHETENS STØTTE OG GRUNNVOLL." "men ora
jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en
bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet,
sannhetens støtte og grunnvoll." (l.Tim.3,15.)

j) "ET EIENDOMSFOLK", "han som gav seg selv for oss
for å forløse oss fra alle urettferdighet og rense seg selv et
eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger." (Tit.2,14.)

k) "HANS HUS". " men Kristus som Sønn over hans hus, og
hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det
håp som vi roser oss av, fast inntil enden." (Hebr.3,6.)

I) "GUDS FOLK". " Altså står det en sabbatshelg tilbake for
Guds folk." (Hebr.4,9.)

m) "ET ÅNDELIG HUS, ET HELLIG PRESTESKAP." "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 ̂ istus." (LPet.2,5.)

n) "EN UTVALGT ÆTT, ET KONGELIG PRESTESKAP,
ET HELLIG FOLK, ET FOLK TIL EIENDOM." "Men
dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et folk til
eiendom, foråt dere skal forkynne hans dyder som kalte dere
fra mørke til sitt underfulle lys." (l.Pet.2,9.)

I tillegg til dette har vi tre andre benevnelser. Den første går på
den hedningekristne del av menigheten, mens de to siste går på
den jødiske del av den kristne menighet, og de er:

a) "DE HELLIGES MEDBORGERE og GUDS HUSFOLK".
"Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger i verden,
men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk." (Ef.2,
19.)

b) "GUDS ISRAEL". "Og så mange som går fram etter denne
rettesnor, fred og miskunn være over dem og over Guds
Israel." (Gal.6,16.)

c) "DE GUDS MENIGHETER SOM ER I KRISTUS JESUS
I JUDEA". "For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds
menigheter som er i ICristus Jesus i Judea, i det og dere har
lidt det samme av deres egne landsmenn som de har lidt av
jødene." (l.Tess.2,14.)
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Spørsmål og oppgaver.

Hva er de hebraiske ordene som ligger til grunn for ordet
"menighet"?
Hvilke to ord blir brukt på gresk for å uttrykke ordet "me
nighet" eller "forsamlinfg"?
På hvilke 4 forskjellige måter er ordet "ekklesia" brukt i
N.T.?

Hvor mange troende menigheter er det i ny-testamentlig
tid?

Hvem er disse?

Hva er "den messianske menighet"?
Ved hvilket budskap ble den tatt ut?
I hvilket tidsrom ble den uttatt?

Hvilke to andre benevnelser har den messianske menig
heten?

Hva er den kristne menighet?
Hva er det som kjennetegner den kristne menighet?
Hvilke andre benevnelser har den kristne menighet i N.T.?
Hva er "Jesu legeme"?
Hva er den "kristne menighet"?
Hvorfor kan vi bruke ordet "kristen" om de jøde-troende?
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DET TEOLOGISKE INNHOLDET I

PAULUS BREVER.

Paulus hørte ikke med til Jesu nærmeste apostler eller disipler.
Han forfulgte derimot den messianske synagogen, både i Israel og
i diasporaen. Ved sin omvendelse til Jesus, forandret han oppfatning
og ble en ivrig talsmann for messianismen og Jesus. Han forkynte
den først i Damaskus. "Og straks (etter sin omvendelse) forkynte
han Jesus i synagogene, at han er GUDS SØNN." (Ap.gj.9,20.)
"Men Saulus ble enn mer styrket, og han målbandt jødene som

bodde i Damaskus, idet han BEVISTE AT JESUS ER MESSIAS."
(Ap.gj.9,22.) (Det går altså an å bevise at Jesus er Messias ut ifra
Skriftene, men verden tar ikke imot de beviser som Bibelen legger
fram for oss.)

Jødene i Damaskus ville slå ham i hjel. Han greide å rømme til
Arabia, hvor han var i 3 år. "heller ikke drog jeg opp til Jerusalem
til dem som var apostler før meg, men jeg drog straks bort til Arabia
og vendte tilbake til Damaskus (etter 3 år.)" (Gal.1,17.)

Gud tok Paulus til side i 3 år i Arabia og underviste ham om
følgende forhold:

a) I og med at jødene ikke ville ta imot sin Messias, hverken
før eller etter hans himmelfart, skulle det komme en NY
TID og en NY TIDSPERIODE.

b) Jødene skulle etter hvert bli satt til side som hovedbærere
av Guds frelsesordninger, og Gud ville ta seg ut en nytt
folk, som er den KRISTNE MENIGHET.

c) Den skulle bestå av både JØDER og HENDINGER. Denne
forsamlingen skulle bli tatt ut ved DEN FRIE NÅDENS
EVANGELIUM. Den ble kalt MESSIAS LEGEME.
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d) I den nye tidsperioden skulle den frie nåden bli forkynt til
både hedninger og jøder.

e) Etterfølgelse av Moseloven og Jesu første undervisning
skulle falle bort som forutsetning for frelsen.

f) Jødene skulle holde store deler av Moseloven i vandringen
som troende.

I perioden for Apostlenes Gjerninger hadde Paulus et to-sidig
engasjement i sin virksomhet og forkynnelse. Han forkynte både
for jøder og for hedninger. Når han kom til et sted, gikk han FØRST
til den jødiske synagogen. Han pekte på Guds løfter til jødene, og
forkynte at dersom jødene ville vende om, så ville Jesus komme
tilbake og opprette riket for Israel.

Til jødene talte Paulus om ISRAELS HÅP, og han talte ut ifra
Moses og profetene. "Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står inntil
denne dag og vitner både for liten og for stor, idet jeg ikke sier noe
annet enn hva PROFETENE og MOSES har sagt skulle skje."
(Ap.gj.26,22.)

"Av denne årsak har jeg da bedt dere (jødene i Roma) hit for å
se dere, for det er for ISRAELS HÅPS SKYLD, jeg bærer denne
lenke." (Ap.gj.28,20.)

De forskjellige ny-testamentlige hemmelighetene ble åpenbart
etter hvert for Paulus. De to første hemmelighetene som han fikk
åpenbart av Herren, var følgende:

a) Hemmeligheten med den frie nåden. "Så være det da dere
vitterlig, brødre, at ved ham forkynnes dere syndenes
forlatelse (gr.afesin, som betyr "bortsendelse"), og fra alt
det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov,
rettferdiggjøres i ham enhver som tror." (Ap.gj.13,38-39.)

b) Hemmeligheten med den kristne 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 (hebr.Tekia Gedolah). For basunen skal lyde,
og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal for
vandles." (l.Kor.l5,51-52.)

"og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de
døde, Jesus, han som FRIR (BERGER) OSS FRA DEN
KOMMENDE VREDE." (l.Tess.1,10.)

"deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem
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rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid
være sammen med Herren." (l.Tess.4,17.)
Som vi før har hevdet, begynte ikke den kristne menighet på

PINSEFESTENS DAG. Den begynte ved Barnabas og Paulus
forkynnelse i Antiokia. (Ap.gj. 11,26.)

Johan Grundtvig har sagt følgende om dette: "Urmenigheten er
en JØDISK SEKT MED EN NY ÅND, et inderlig brorskap og en
oppofrende kjærlighet til det Guds rike som var midt i blant dem."

Herbert Hillel Goldberg har sagt: "Det var IKKE DEN KRISTNE
KIRKE SOM STARTET PÅ PINSEFESTENS DAG- det var DEN
JØDISKE KIRKE."

Det er heller ikke helt riktig å si at den jødiske menighet startet
på pinsefestens dag. Den startet ved døperen Johannes forkynnelse.
Han la ved sin forkynnelse det første grunnlaget for denne menighet.

Jeg vil også sitere det som Axel Torm sier om dette i sin bok: Er
du Kristus?: "Disiplene fortsatte med å komme i templet og i
synagogen. Det er derfor IKKE RIKTIG å kalle pinsedag for kirkens
fødselsdag. Det gjør heller ikke N.T. Det taler om at dagen brakte
oppfyllelsen av noen profetiske løfter, og at Gud fortsatte ̂ sin
gjerning i sitt folk. Det var ikke tilfeldig at Gud sendte sin And
nettopp på pinsedag, hvor folket feiret lovgivningen på Sinai.

Svend Aage Nielsen har rett: "Vi kan aldri løpe fra at KIRKEN
IKKE BEGYNTE PINSEDAG, men med Guds utvelgelse og
paktsslutning med Israel..."

Jeg vil også sitere fra Gøran Lennartssons bok: Inrympad. Ora
kristendomens judiska røtter, hvor han skriver på s. 88 og 89: "Før
det førsta var førsamlingen i strikt mening inte KRISTEN. Etter
vad vi kan utlesa ur texterna, berørdes uteslutande judar av
pingstunderet. Begrepet "kristen" uppstod først ett tiotal år senare, då
i samband med at hedningar kommer til tro på Jesus (Ap.gj. 11,26.)

De som ble andedøpt på pingstdagen var apostlama och øvriga,
som var samlade till ett tio dagars bønemøte. Samtliga var jødar
(Ap.gj.l,13f, 2,1.) Pingsten er altså INTE DEN KRISTNA
FORSAMLINGENS FØDELSEDAG, om nam med det menar att

hedningarna var en del av gemenskapen. DET HØRTE ENNÅ
FRAMTIDEN TIL..."

Før det tredja er det inte korrekt at førsamlingen fødes på
pingsdagen. De som omvende seg kom inn i en ny gemenskap som
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samtidig var gammal. Lukas skriver att "de troendes antall"
ØKADES på pingsten med omkring 3000 personer (Ap.gi.2,41-)

Det fanns således en troende gemenskap redan tidligare. Den
førsamlingen manifesterades bland annat i de 120 som var i bøn
føre andeutgjudelsen."

Den kristne menighet er de mennesker, både jøder og hedninger,
som kommer til tro på Jesus ETTER DEN FRIE NÅDENS
FORKYNNELSE og UTVELGELSE. De ny-testamentlige hem
melighetene er knyttet til den. Dersom vi holder fast på den
RIKTIGE DEFINISJONEN, av hva den kristne menighet er, så
forstår vi at denne vurderingen er riktig.
De jøde-troende i den første tiden ble tatt ut ved RIKETS

FORKYNNELSE. De hører ikke med til den kristne menighet, men
de hører med til RIKET FOR ISRAEL. "Men fra døperen Johannes
dager inntil nå trenger de seg med makt inn i himlenes rike (riket
for Israel), og de som trenger seg inn, river det til seg." (Mat. 11,12.)

"Frykt ikke, du lille hjord, for det har behaget deres Fader å GI
DERE RIKET." (Luk. 12,32.)

Hva som gjelder apostlene, står de i en DOBBELT-STILLING.
De ble tatt ut til Guds rike ved rikets evangelium, men de ble FØRT
OVER til den kristne forsamlingen, da riket ikke ble opprettet på
det tidspunktet. Dette gjelder også sannsynligvis mange av de andre
jødene som ble tatt ut ved rikets evangelium.

Det er viktig å legge merke til at apostlene og de troende jødene
ble av Jesus overdratt myndigheten over riket for Israel. Jesus tok
denne myndigheten fra de religiøse lederne og overførte den til
sine egne. Det er galt å tro og mene at denne autoritet ble overført
til den kristne menighet. Det er de troende jøder som har fått auto
riteten over riket for Israel. "Derfor sier jeg dere (vingårdsmennene):
Guds rike skal taes fra dere og gis til et folk (de troende i Israel)
som bærer fram dets frukter." (Mat.21,43.)

"Frykt ikke, du lille hjord! for det har behaget deres Fader og
GI DERE RIKET." (Luk. 12,32.)

Det er ikke vår oppgave å vurdere hvem som hører med til riket
og hvem som hører med til den kristne forsamlingen. Det er Gud
som skal bedømme dette.

Vi vet at de som hører med til riket, skal få "jordiske" oppgaver
i 1000 års-riket, mens de som hører med til den kristne menigheten,
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skal få overordnede og "himmelske" oppgaver i riket for Israel.
"Og det skjedde da han hadde fått kongemakt og KOM TILBAKE,
da bød han at de tjenere han hadde gitt pengene, skulle kalles for
ham, foråt han kunne få vite hva hver av dem hadde vunnet. Da

kom den første fram og sa: Herre, ditt pund har kastet av seg 10
pund. Og han sa til ham: Vel, du gode tjener! fordi du har vært tro
i det små, skal du RÅDE OVER 10 BYER." CLuk.19,15-17.)

"Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har
velsignet oss med ALL ÅNDELIG VELSIGNELSE 1 HIMMELEN
i Kristus." (Ef. 1,3.)

"og oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i
Kristus Jesus, foråt han I DE KOMMENDE TIDSALDERE kunne
vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus."
(Ef.2,6-7.)

De 12 apostlene har fått spesielle oppgaver i det kommende
Guds-riket. "Da sa Jesus til dem: Dere som har fulgt meg, skal i
gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone (i
Jerusalem), også sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer."
(Mat. 19,28.)

Etter hvert som tiden gikk, fikk Paulus nye åpenbaringer angå
ende den kristne menighet. Han kalte de ny-testamentlige åpenba
ringene, som han fikk, for følgende:

a) "MINE VEIER I KRISTUS" "Derfor har jeg sendt Timoteus
til dere, han som er mitt elskede og trofaste barn i Herren,
foråt han kan minne dere om mine veier i Kristus, således
som jeg lærer overalt i hver menighet." (l.Kor.4,17.)

b) "MINE FORSKRIFTER". "Jeg roser dere foråt dere kom
mer meg i hu i alle ting og holder fast ved mine forskrifter,
således .som jeg gav dere dem." (1.Kor. 11,1.)

c) "DE HØYE ÅPENBARELSER" "og foråt jeg ikke skal
opphøye meg av de høye åpenbarelser, er det gitt meg en
torn i kjødet, en Satans engel, foråt han kan slå meg, foråt
jeg ikke skal opphøye meg." (2.Kor.l2,7.)

d) "MIN LÆRE" "Men du har etterfulgt min lære, min ferd,
mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min
tålmodighet." (2.Tim.3,10.)

e) "DEN FORKYNNELSEN SOM BLE MEG BETRODD",

"men nå i sin tid har han åpenbart sitt ord i den forkynnelse
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som ble meg betrodd etter Guds, vår frelsers befaling."
{Tit.1,3.)

Peter anerkjente også at Paulus hadde fått spesielle åpenbaringer
av Herren, "og akt vår Herres langmodighet for frelse, således som
og vår elskede bror Paulus har skrevet til dere etter DEN VISDOM
SOM ER HAM GITT, likesom og i alle sine brever når han i dem
taler om disse ting, i dem er det noe som er vanskelig å skjønne, og
som de ulærede og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de
andre Skrifter, til sin egen undergang." (2.Pet.3,15-16.)

Når vi skal vurdere Paulus forkynnelse, har den sin basis både i
jødedommen og i de ny-testamentlige åpenbaringene. Mye av det
som han lærte, ER IKIGE NOE NYTT. Han førte videre de løftene
som Gud hadde gitt jødene i Tanach.

Det nye som Paulus kom med, var åpenbaringene om den kristne
menighet og den frie nåden for både jøder og hedninger.

Paulus lære er godt forankret i jødedommen. Han var en JØ
DISK FARISEER. Han hadde den beste utdannelsen innenfor jø
dedommen, og han var meget nøye med at han selv holdt Moselo
ven. Vi kan stole 100 prosent på det som Paulus lærte.

Han fikk også en rekke spørsmål fra de kristne menighetene. Disse
måtte han besvare, for han var utvalgt til å være "hedningenes apostel".

I de fleste tilfellene var hans svar basert på direkte åpenbaringer
fra Herren, men av og til måtte han også svare ut ifra sin egen ånd
og sine kunnskaper. "De gifte byder jeg, dog IKKE JEG, MEN
HERREN, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann, men er
hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike seg med
sin mann-og at en mann ikke skal la seg skille fra sin hustru. Til de
andre sier JEG, IKKE HERREN: Dersom en bror har en vantro
hustru, og hun samtykker å bo hos ham, da skille han seg ikke fra
henne." (l.Kor.7,10-12.) (Dette Skrift-stedet gir uttrykke for
likestilling mellom kvinne og mann til å skille seg. Paulus lar ikke
mannen få noen særstilling i disse spørsmålene. Det samme gjorde
Jesus i ekteskaps- og skillsmissespørsmål.)

Når Paulus skulle gi svar på teologiske spørsmål, og når han
skulle utarbeide det teologiske grunnlaget for den kristne menighet,
så var ofte hans UTGANSPUNKT det som Gud hadde sagt i
Torahen. Vi må huske på at Paulus både var en jødisk rabbiner og
en fariseer.
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De hedningetroende er ikke forpliktet på Torahen, slik som jø
dene er det, men de er foipliktet på den generelle del av N.T. og
Paulus tolkning av loven for de hedningetroende. "En hustru er av
LOVEN bundet så lenge hennes mann lever, men når hennes mann
er hensovet, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare
det skjer i Herren." (l.Kor.7,39.) (Dette er sagt til de hedninge
troende i Korint.)

Kristendom er derfor JØDEDOM SOM ER TILLEMPET DE
HEDNINGETROENDE.

(Det er i det hele 11 hemmeligheter som er beskrevet i N.T.
Ikke alle er knyttet til den kristne menighet. Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 4. Kapittel: De elleve hemmelighetene i Det Nye Tes
tamente.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva var hensikten med Paulus opphold i Arabia?
2.) Hva var det nye som han lærte i forbindelse med dette

oppholdet?
3.) Hvorfor begynte ikke den kristne menighet på pinsefestens

dag?
4.) Når begynte den kristne menighet?
5.) Hva er den riktige definisjonen av den kristne menighet?
6.) Hvilken to-sidig engasjement hadde Paulus i perioden for

Apostlenes Gjerninger?
7.) Hvilket budskap hadde han til jødene i denne tiden?
8.) Til hvilken menighet tilhørte de messianske jødene og de

hedningetroende (proselyttene) den første tiden?
9.) Til hvilken menighet tilhørte apostlene?
10.) Hvilke hemmeligheter i N.T. er spesielt knyttet til den kristne

menighet?
11.) Hva var basis for Paulus lære?
12.) Med hvilken autoritet svarte Paulus på de mange spørsmål

fra de hedningetroende menigheter?
13.) Hvilket forhold har de hedningetroende til Moseloven?
14.) Hva er kristendom?
15.) Hvor mange hemmeligheter er beskrevet i N.T?
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GJERNINGENES BETYDNING I DEN
FRIE NÅDENS TIDSHUSHOLDNING.

I den frie nådens tidshusholdning er gjerningene eller overhol
delsen av Moseloven truidcet tilbake som indirekte frelsesgrunnlag
for både jøder og hedninger. "Men NA er Guds rettferdighet, som
loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven, det vil si Guds
rettferdighet ved troen på Jesus Kristus FOR ALLE og OVER ALLE
SOM TROR. For det er ingen forskjell. Alle (både jøder og hed
ninger) har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort
uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." (Rom.3,
21-24.)

Dette betyr ikke at vi ikke skal gjøre gode gjerninger i vandringen
som troende. De gode gjerninger er et bevis på at vi er Guds barn.
Det nye mennesket, som er i oss, ønsker å oppfylle Guds lov. Vi er
gjenfødt av Guds nåde til å gjøre gode gjerninger.

Vi skal i del følgende ta med en del sitater fra de Skriftene som
omhandler Jesu andre undervisning. Disse viser at gjerningene er
viktige i en troendes liv. "men både for dem i Damaskus først og
for Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg
at de skulle omvende seg og komme tilbake til Gud og gjøre GJER
NINGER SOM ER OMVENDELSEN VERDIG." (Ap.gj.26,20.)

"Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an
på forhud, men på Å HOLDE GUDS BUD." (l.Kor.7,19.)

"for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud
noe, men bare TRO, VIRKSOM VED KJÆRLIGHET." (Gal.5,6.)

"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus TIL GODE GJER
NINGER, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i
dem." (Ef.2,10.)
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"fylt med RETTFERDIGHETS FRUKT, som virkes ved Jesus
Kristus, Gud til ære og lov." (Fil. 1,11.)

"at dere kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så dere
BÆRER FRUKT og VOKSER I ALL GOD GJERNING ved kunn
skap om Gud." (Kol.1,10.)
"men som det sømmer seg for for kvinner, som bekjenner seg

til Guds-frykl, MED GODE GJERNINGER." (LTim.2,10.)
"foråt det Guds menneske kan være fullkommen, DUELIG TIL

ALL GOD GJERNING." (2.Tim.2,17.)
"idet du i alle måter ter deg selv som et forbilde i GODE GJER

NINGER, og i din lære viser renhet, verdighet." (Tit.2,7.)
"han som gav seg selv for oss for å forløse oss fra all urettfer

dighet og rense seg selv et eiendomsfolk, NIDKJÆRT TIL GODE
GJERNINGER." (Tit.2,14.)

"Det er troverdige ord, og dette vil jeg at du skal innprente,
foråt de som tror på Gud, må legge vinn på å GJØRE GODE GJER
NINGER." (Tit.3,8.)

"han gjøre dere FULLT DYKTIGE TIL ALL GOD GJERNING,
så dere kan gjøre hans vilje, idet han virker i dere det som tekkes
ham, ved Jesus Kristus, ham være æren i tidsaldrenes tidsaldere.
Amen." (Hebr. 13,21.)

"så dere lar deres ferd blant hedningene være god, foråt de mens
de baktaler dere som ugjerningsmenn, kan se DE^S GODE GJER
NINGER og for deres skyld PRISE GUD PÅ BESØKELSENS
DAG." (l.Pet.2,12.)
"Og derved vet vi at VI KJENNER HAM: OM VI HOLDER

HANS BUD. Den som sier; Jeg kjenner ham, og ikke holder hans
bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten, men den som
holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt full
kommen. Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig til Å
VANDRE SLIK SOM HAN (JESUS) VANDRET." (l.Joh.2,3-6.)
"Dersom dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere at HVER

DEN SOM GJØR RETTFERDIGHET, ER FØDT AV HAM."
(l.Joh.2,29.)

"Mine barn, la ingen forføre dere! Den som GJØR RETTFER
DIGHET, ER RETTFERDIG, likesom han (Jesus) er rettferdig."
(l.Joh.3,7.)

"På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den
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som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som
elsker sin bror." (lJoh.3,10.)

"Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men I
GJERNING og SANNHET." (l.Joh.3,18.)

"og det vi beder om det får vi, for vi HOLDER HAN BUD, og
gjør det som er ham til lags. Og den som HOLDER HANS BUD,
BLIR I HAM og HAN I HAM, og på dette kjenner vi at han blir i
oss, av den Ånd som han gav oss" (LJoh.3,22-23.)

"Dere elskede, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av
Gud, og hver den SOM ELSKER, ER FØDT AV GUD og KJEN
NER GUD." (l.Joh.4,7.)
"Og dette er kjærligheten at vi VANDRER ETTER HANS BUD.

Dette er budet, således som dere hørte det fra begynnelsen, at dere
skal vandre etter det." (2.Joh.6.)
"Du elskede, ta ikke etter det onde, men det gode! DEN SOM

GJØR DET GODE, ER AV GUD. Den som gjør det onde, har ikke
sett Gud." (3.Joh. 11.)
"Kom derfor i hu hva du er falt ifra, og omvend deg og GJØR

DE FØRSTE GJERNINGER, ellers kommer jeg over deg og vil
flytte din lysestake fra dens sted, hvis du ikke omvender deg." (Åp.
2,5.)

"Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og tjeneste og tro
og tålmodighet, og dine SISTE GJERNINGER, som er flere enn
de første." (Åp.2,19.)
"Og de som seirer og tar VARE PÅ MINE GJERNINGER inntil

enden, ham vil jeg gi makt over hedningene." (Åp.2,26.)
"Bli våken og styrk de ting som er på vei til å dø, for jeg har ikke

funnet DINE GJERNINGER FULLKOMNE FOR GUD." (Åp.3,2.)
Det er viktig at vi holder Guds bud og gjør gode gjerninger. Det

er et bevis på at vi er Guds barn. Det er et bevis på at vi er gjenfødte
troende.

Dessuten skal vi få nådelønn for de gode gjerningene, som vi
har gjort. Alle våre gjerninger skal bedømmes foran Jesu domstol i
himmelen. De gjerningene som blir godkjent, skaffer hver enkelt
troende nådelønn. De gjerningene som ikke blir godkjent, skaffer
ingen lønn, men de blir tatt bort. "Men du, hvorfor dømmer du din
bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? Vi skal jo alle stilles
fram for Kristi domstol." (Rom. 14,10.)
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"For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt,
det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med
gull, sølv, kostelige Stener, tre, høy, strå (forskjellige typer gjernin
ger), da skal enhvers verk bli åpenbart, for DAGEN (Jesu komme
for menigheten) skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvor
dan enhvers verk er, skal ilden prøve. Om det verk som en har
bygget, står seg, da skal han få lønn, om ens verk brenner opp, da
skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som
gjennom ild." (l.Kor.3,11-15.)

"Ta dere i vare så dere ikke mister det dere har vunnet ved deres
arbeid, men at dere kan få FULL LØNN." (2.Joh.8.)

Den nådelønnen som vi får, forteller noe om vår NÆRHET TIL
JESUS. Den som får stor nådelønn, har vandret tett opp til Kristus
og lydd hans milde røst i vandrinegn gjennom livet.

Nådelønnen forteller i hvilken grad Jesus har fått lov å forme
den enkelte troende. Jesus ønsker å gjenfinne sin egen skikkelse i
oss, og Gud leter etter den Ånd som han lot bo i oss. Å være en
kristen betyr å forplikte seg på Guds ordninger.

Nådelønnen vil videre være med på å danne grunnlaget for de
oppgavene vi skal få i 1000 års-riket og i evigheten.

Spørsmål og oppgaver.

Hva sier de forskjellige Skrift-ord om gjerningene?
Hva skal skje med gjerningene foran Jesu domstol?
Hva er forholdet mellom nådelønn og nærhet til Jesus?
Hvilket forhold er det mellom nådelønnen og ens oppgaver
i 1000 års-riket?

— 485 —



DE 10 BUDENE ER INNTATT I PAULUS

UNDERVISNING MED UNNTAK AV

SABBATSBUDET OG BUDET OM

GJENGJELDELSE 13. OG 4.

ÆTTELEDD.

Som vi har skrevet mange ganger, angår ikke Moseloven de
hedningetroende. Det er en pakt som Gud inngikk med jødene ved
Sinai. Hele folket forpliktet seg på denne pakten, og omskjærelsen
av alle guttebarn på 8 dager var paktstegnet. Derfor skal også alle
guttebarn av jødisk avstamning fortsatt omskjæres på den 8. dagen.

Selv om Moseloven er en en enhet, pleier vi å dele den i 3, og
det er:

a) Sermonilovene.

b) De sivile lovene.
c) De 10 bud eller dekalogen.
De hedningetroende er heller ikke bundet av de 10 bud som

sadan, men i og med at de 10 budene med unntak av sabbatsbudet
og budet om ̂engjeldelse i tredje og fjerde ætteledd er inntatt i
Paulus undervisning, gjelder de også for oss i den utfonningen som
de har fått av Paulus.

Vi skal i det følgende gjengi de 10 bud slik som de kommer til
uttrykk i de paulinske brevene, idet vi sammenligner dem med den
utformingen som Gud gav dem til Moses:

1.) "Du skal IKKE HA ANDRE GUDER FORUTEN MEG."
(2.MOS.3.)
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1.) "Hva nå det vedkommer å ete avgudsoffeme, da vet vi at
ingen avgud i verden er til, og at det er INGEN GUD UTEN EN."
(l.Kor.8,4.)

"For det er EN GUD og en mellommann imellom Gud og men
nesker, mennesket Kristus." (l.Tim.2,5.)

2.) "Du skal IKKE GJØRE DEG NOE UTSKÅRET BILDE
eller NOEN AVBILDNING av det som er oppe i himmelen, eller
av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor
jorden. Du skal ikke tilbe dem og tjene dem, for jeg, Herren din
Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerning på barn
inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som gjør
miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker meg og holder
mine bud." (2.Mos.20,3-6.)

2.) "Bli IKKE AVGUDSDYRKERE! likesom noen av dem,
som skrevet er: Folket satte seg ned for å ete og drikke og stod opp
for å leke." (LKor.10,7.)

"Derfor, mine elskede, FLY FRAAVGUDSDYRKELSE!" (l.Kor.
10,14.)

3.) "Du skal IKKE MISBRUKE HERRENS, DIN GUDS
NAVN, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans
navn." (2.Mos.20,7.)

3.) "men nå skal også dere avlegge dem alle, vrede, hissighet,
ondskap, SPOTT, skammelig snakk av deres munn." (Kol.3,8.)

4.) "Kom SABBATSDAGEN I HU, så du holder den hellig!
Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men på den
syvende dag er sabbat for Herren din Gud, da skal du intet arbeid
gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din
tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor
dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden,
havet og alt det som er i dem, og han kvilte på den syvende dag.
Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den." (2.Mos.20,
8-11.)

4.) "Den ene AKTER EN DAG FRAMFOR EN ANNEN. Den
andre akter alle dager like. Enhver være full sikker i sitt eget sinn.
Den som akter på dagen, gjør det for Herren, og den som ikke
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akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som eter, gjør det for
Herren, for han takker Gud, og den som ikke eter, gjør det for Herren
og takker Gud." (Rom. 14,5-6.)

"Dere TAR VARE PÅ DAGER og måneder og tider og år (i den
jødiske kalender). Jeg frykter for dere at jeg kanskje forgjeves har
gjort meg møye med dere." (Gal.4,10-11.)
"La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller i spørsmål

om høytid eller nymåne eller SABBAT. Disse ting ef en skygge av
det som skulle komme, men legemet hører Kristus til." (Kol.2,16-17.)

5.) "HEDRE DIN FAR OG DIN MOR, så skal dine dager bli
mange i det land Herren din Gud gir deg." (2.Mos.20,12.)

5.) "HEDRE DIN FAR OG DIN MOR. Dette er det først bud
med løfte." (Ef.6,2.)

6.) "Du skal IKKE DREPE (d.v.s. MYRDE)." (2.Mos.20,13.)
6.) "Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet,

skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, missunnelse,
vrede, stridigheter, splittelse, partier, missunnelse, MORD, drikk
svir og annet slikt. Om dette sier jeg dere forut, likesom jeg og
forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike."
(Gal.5,19-21.)

"Hver den som HATER SIN BROR, er en MANNDRAPER, og
dere vet at ingen manndraper har tidsalderlig liv blivende i seg."
(l.Joh.3,15.)

7.) "Du skal IKKE DRIVE HOR." (2.Mos.20,14.)
7.) "Men UTUKT og alle urenhet og havesyke må ikke engang

nevnes blant dere, således som det sømmer seg for hellige, heller
ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt
sammen er utilbørlig, men heller takksigelse. For dette vet og
skjønner dere at INGEN HORKAR eller uren eller havesyk, som
er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike." (Ef.5,3-5.)

8.) "Du skal IKKE STJELE". (2.Mos.20,15.)
8.) "Den som STJAL, STJELE IKKE LENGER, men arbeide

heller, idet han gjør noe godt med sine hender, foråt han kan ha
noe å gi til den som trenger." (Ef.4,28.)
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9.) "Du skal IKKE SI FALSKT VITNESBYRD mot din neste."
(2.Mos.20,16.)

9.) "Derfor, AVLEGG LØGNEN og TAL SANNHET, enhver
med sin neste, fordi vi er hverandres lemmer." (Ef.4,25.)
"LYV IKKE MOT HVERANDRE, dere som har avkledd dere

del gamle menneske med dets gjerninger." (Kol.3,9.)

10.) "Du skai IKKE BEGJÆRE din nestes hus. Du skai ikke
begjære din nestes hus eller hans tjener eller hans tjenestepike eller
hans okse eller hans asen eller noe som hører din neste til."

(2.Mos.20,I7.)
10.) "Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra! men jeg

kjente ikke synden uten ved loven, for begjærligheten kjente jeg
ikke dersom loven ikke hadde sagt: DU SKAL IKKE BEGJÆRE."
(Rom.7,7.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilket folk har forpliktet seg på Moseloven?
2.) I hvilke 3 deler kan vi dele Moseloven?
3.) På hvilken måte er Moseloven inntatt i Paulus forkynnelsse?
4.) Hva sa Paulus om overholdelsen av sabbaten for de

hedningetroende?
5.) Hva sa Paulus om budet om gjengjeldelse i det tredje og

fjerde ætteleddet?
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APOSTELMØTET I JERUSALEM.

Paulus fikk bl.a. det oppdraget av Jesus at han skulle forkynne
det LOVFRIE EVANGELIET til både jøder og hedninger, men
mange av jødene ville ikke akseptere at det hadde kommet en NY
TID og et NYTT EVANGELIUM, for det stemte ikke overens-
hverken med rikets evangelium eller med judaismen, som ble for
kynt i de jødiske synagogene.

Etter at det hadde kommet mange klager til de eldste i den jø
diske forsamlingen i Jerusalem på Paulus nye budskap til hednin
gene, ble det innkalt til et apostelmøte (det er galt å bruke ordet
"kirkemøte") i Jerusalem i året 49-50. Det var LÆREN OM DEN
FRIE NÅDEN som skulle debateres.

Det var følgende 4 grupperinger til stede på møtet. De hadde
delvis hver sin vurdering av den frie nåden og det evangelium som
Paulus forkynte:

1.) Det var FARISEERNES PARTI. De hadde tatt ved troen på
Jesus, og de mente at også hedningene måtte bli OMSKÅRET og
HOLDE MOSELOVEN, for å bli frelst. (Ap.gj.15,5.)

2.) Peter mente at hedningene ikke skulle bli omskåret og holde
Moseloven, for den hadde ikke engang jødene greid å holde.
^Han mente videre at JØDER og HEDNINGER BLE FRELST

PÅ SAMME MÅTEN. Det var TROEN PÅ JESUS som gav frelsen.
"Og Gud som kjenner hjertene, gav dem (hedningene) vitnesbyrd,
i det han gav dem likesom oss Den Hellige Ånd, og han gjorde
INGEN FORSKJELL mellom oss og dem, idet han VED TROEN
RENSET DERES HJERTER. Hvorfor frister dere (judaistene) Gud
ved å legge et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller
vi var i stand til å bære? Men ved den Herre Jesu nåde tror vi at VI
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(JØDENE) BLIR FRELST PÅ SAMME MÅTE SOM DE." (Ap.gj.
15,8-11.)

Peter kjente til budskapet om den frie nåden for hedningene al
lerede 14 år før delte møtet, og han hadde godkjent det på et tidli
gere tidspunkt. Etter Paulus tre-årige opphold i Arabia, oppsøkte
han Peter og Jakob i Jerusalem og la fram for dem det nye budska
pet, som han forkynte for hedningene. "Siden, 3 år etter, drog jeg
opp til Jerusalem for å bli kjent med Kefas (Peter), og jeg ble fem
ten dager hos ham, men noen annen av apostlene så jeg ikke, uten
Jakob, Herrens bror." (Gal.1,18-19.)

Peter godtok dette budskapet for hedningene og benyttet seg
dermed av den nøkkel-makten, som han hadde fått av Jesus til å
være med på å løse hedningene fra Moseloven. Denne nøkkelmakten
hadde både han og de andre apostlene fått. "Og jeg vil gi deg
nøklene til himlenes rike, og det du binder (forbyr) på jorden (i
Israel), skal være bundet i himmelen, og det du løser (tillater) på
jorden (i Israel), skal være løst i himmelen." (Mat.16,19.)

"Sannelig sier jeg dere: Alt det dere binder (forbyr) på jorden (i
Israel), skal være bundet i himmelen, og alt det dere løser (tillater)
på jorden (i Israel), skal være løst i himmelen." (Mat.l8,i8.)

3.) Barnabas og Paulus fortalte om hvor store tegn og under-
gjeminger Gud hadde gjort blant hendingene ved deres virksomhet.
(Ap.gj.15,12.)

4.) Jakob uttalte seg om det tidsmessige aspektet for den krisme
menighets tid og jødenes gjennopprettelse og frelse i endens tid.
"Simeon har fortalt hvorledes Gud fra først av (først) drog omsorg
for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og dermed stemmer
profetenes ord overens, således som det er skrevet: Deretter vil jeg
(Jesus) vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne (hytte), og
det nedbmtte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil i^en oppreise
den, for at de tiloversblevne (resten) av menneskene (jødene) skal
søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt
over, sier Herren, som gjør dette, som er kjent av ham fra tidsalderen
av." (Ap.gj.15,14-18.)

På samme måten som Peter benyttet seg av løse-makten på
apostelmøtet, benyttet Jakob seg også av binde-makten i forhold til
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de hedninge-troende. Jakob foreslo at de hedninge-troende måtte
avholde seg fra 4 ting i vandringen som kristne, og det var:

a) AVGUDENES URENHET. Det er ureint offerkjøtt.
b) HOR. Det kan i dette tilfelle være sakral prostitusjon.
c) DET SOM ER KVALT, for blodet var i dette kjøttet.
d) BLOD, for livet (sjelen) er i blodet. (Ap.gj.15,19-20.)
Disse 4 påbudene ikke har noe med selve frelsesgrunnlaget å

gjøre, men det skulle være et TEGN-både overfor jødene og hed-
ningene-at de som etterlevde disse kravene, hørte Herren til og var
medlemmer av den ny-testamentlige forsamlingen.
På samme måten som jødene fikk omskjærelsens tegn, fikk de

hedningetroende DISSE 4 TEGN som bevis på at de tilhørte den
kristne forsamlingen.

Vi gjør også oppmerksom på at disse 4 påbudene er en del av de
7 noakittiske budene, som er gitt til hedningene. De hedningetroende
er fortsatt bundet tii disse 7 budene mens jødene er bundet til de
613 budene (hebr.mizvot) i Moseloven. Det er fortsatt forskjell på
jøder og hedninger.

Det ble krevd at de hedningetroende skulle etterleve disse 4
påbudene. "Etter som de nå drog fra by til by, PÅLA de brødrene å
holde de bud som var vedtatt av apostlene og de eldste i Jerusalem."
(Ap.gj.16,4.)

Jakob aksepterte den frie nåden for de hedninge-troende som
det eneste grunnlaget for frelsen.

Han mente videre at de jøde-troende skulle holde deler av Mo
seloven i vandringen som troende. Han henviste jødene til de jø
diske synagogene i de forskjellige byene, hvor Moseloven ble lest
i forbindelse med synagoge-lesningen. "For Moses har fra gammel
tid av i hver by dem som forkynner ham, idet han hver sabbat opp
leses i synagogene." (Ap.gj.15,21.)

Apostelmøtet var EN FULLSTENDIG SEIER FOR DEN FRIE
NÅDEN og det budskapet som Paulus og Barnabas forkynte for
hedningene.

Det var videre et TOTALT NEDERLAG for fariseernes parti,
som mente at hedningene både måtte omskjæres og holde Moselo
ven.

Det ble videre bestemt at Paulus og Barnabas skulle gå til
hedningene med evangeliet om den frie nåden og Jakob, Peter og

— 492 —



Johannes skulle gå til jødene i Israel med det samme budskapet,
"og da de fikk vite om den nåde som var meg gitt, da gav Jakob og
Kefas og Johannes, de som gjalt for å være støttene (i den messi
anske synagogen i Jerusalem), meg og Bamabas samfunns-hånd
(høyrehånden), at vi skulle gå til hedningene, men de til de oms-
kårne." (Gal.2,9.)

I tillegg til dette ble Paulus og Bamabas bedt om å samle inn
penger fra de hedninge-troende forsamlingene til menigheten i Je
rusalem. "bare at vi skulle komme de fattige i hu, og det har Jeg
nettopp lagt vinn på å gjøre." (Gal.2,10.)

Det forholdet at jødene fortsatt skulle holde deler av Moseloven
som forpliktelse i vandringen som troende, ble også bekreftet på et
senere tidspunkt av de eldste i Jerusalem. "Da de (de eldste) hørte
det, priste de Gud, og så sa de til ham (Paulus): Du ser, bror, hvor
mange titusener det er blant jødene som har tatt ved troen, og ALLE
ER DE NIDKJÆRE FOR LOVEN." (Ap.gj.21,20.)

"... så vil alle skjønne at det ikke er noe i det som de har hørt si
om deg, men at du (Paulus) også vandrer så at DU HOLDER LO
VEN." (Ap.gi.21,24.)

Moseloven er ikke gitt til de hedningetroende, og den skal hel
ler ikke holdes av dem. "Men om de hedninger som har tatt ved
troen, har vi sendt brev og vedtatt at de IKKE SKAL HOLDE NOE
SÅDANT (MOSELOVEN), men bare vokte seg for avgudsoffer
og blod og det som er kvalt og hor." (Ap.gj.21,25.)

"for dem (de hedningetroende) som er UTEN LOV (MOSELO
VEN), er jeg blitt som en som er uten lov- om jeg enn ikke er
lovløs for Gud, men lovbundet overfor Kristus- for å vinne dem
som er uten lov." (l.Kor.9,21.)

Spørsmål og oppgaver.

Når var apostelmøtet i Jerusalem?
Hva ble diskutert på dette møtet?
Hvor mange grupperinger var det på apostelmøtet?
Hva mente fariseernes parti om den frie nåden?
Hva mente Peter?
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6.) Når fikk Peter og Jakob første gangen greie på det nye evan
geliet for hedningene?

7.) Hva er binde-og løse-makten?
8.) Hva sa Barnabas og Paulus?
9.) Hva mente Jakob om den frie nåden for hedningene?
10.) Hvilke 4 forpliktelser ble lagt på hedningene?
11.) Hvordan stilte apostelmøtet seg til den frie nåden som det

eneste grunnlaget for frelsen for både jøder og hedninger?
12.) Hvordan måtte de troende jødene forholde seg til omskjær

elsen og Moseloven?
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PAULUS HOLDT MOSELOVEN.

Til tross for at Paulus forkynte det "lovfrie evangeliet" for hed
ningene, holdt han selv Moseloven, for han var JØDE. Han holdt
den ikke som forutsetning for frelsen, men han holdt den i vand
ringen som troende. Han erklærte over alt i sine Skrifter og i sine
taler at loven ikke kunne frelse et menneske.

Til tross for at han selv var "i rettferdighet etter loven ulastelig"
(Fil.3,6), så behøvde han Guds rettferdighet, for å bli frelst. Denne
kunne ikke noe menneske oppnå ved lov-gjeminger, men bare ved
tro, som er en gave. "Jeg som er omskåret på den åttende dag, av
Israels ætt, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, overfor
loven er fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten (den jø-
disk-messianske menigheten), I RETTFERDIGHET ETTER LO
VEN ULASTELIG." (Fil.3,12.)
"og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av

loven, men den som fåes ved troen på Kristus, RETTFERDIGHE
TEN AV GUD PÅ GRUNN AV TROEN." (Fil.3,9.)

"For av nåde er dere frelst, VED TRO, og DET ER IKKE AV
DERE SELV. Det er GUDS GAVE, IKKE AV GJERNINGER, foråt
ikke noen skal rose seg." (Ef.2,8-9.)

Vi skal i det følgende ta med en del eksempler på at Paulus selv
holdt Moseloven i vandringen som kristen:

1.) HAN LOT TIMOTEUS OMSKJÆRE, for han var jøde, i
og med at hans mor var jødinne. "Ham (Timoteus) ville Paulus ha
med seg på reisen, og han tok og omskar ham for de jøders skyld
som var på de steder, for de visste alle at hans far var greker."
(Ap.gj.16,3.)

Alle jødiske guttebarn skal fortsatt bli omskåret, når de er 8 dager
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gamle. Omskjærelsen er PAKTSTEGNET mellom Gud og jødene
i både Abraham-, og Mosepakten.

2.) Paulus inngikk et NASIREER-LØFTB. Det vi si han innviet
seg til Gud i et visst tidsrom til en bestemt hensikt eller oppgave
og tok på seg de forpliktelsene som Moseloven påla i den for
bindelse.

Da tiden for nasireer-løftet var utløpt, skulle den som det gjalt,
ofre både et BRENNOFFER, TAKKOFFER, MATOFFER og
DRIKKOFFER til Herren i templet i Jerusalem. "Paulus ble der da
ennå en lang tid, så sa han farvel til brødrene og seilte avsted til
Syria- og i følge med ham Priskilla og Akvilas-etter at han i Kenkreæ
hadde klippet sitt hår, for han hadde et LØFTE på seg."
(Ap.gj.18,18.)

"Gjør nå derfor som vi sier til deg: Vi har her fire menn som har
et LØFTE på seg. Slå deg sammen med dem og la deg rense med
dem, og ta på deg omkostningene for dem, så de kan få rake sitt
hode, så vil alle skjønne at det ikke er noe i det som de har hørt si
om deg, men at du også selv VANDRER SÅ AT DU HOLDER
LOVEN... Da slo Paulus seg sammen med mennene, og den neste
dag lot han seg rense sammen med dem og gikk inn i templet for å
melde utløpet av renselsesdagene, da OFFERET SKULLE
FRAMBÆRES FOR ENHVER AV DEM." (Ap.gj.21,23-24 og 26.)

I denne forbindelsen påtok Paulus seg ekstra omkostninger for
4 bukker, 8 lam, 4 korger med usyret brød, oljekaker med matoffer
for 4 jøder og 4 drikkeoffer. Dette gjorde han ikke for å behage
jødene, men han gjorde det foråt Guds ord påla jødene å holde
Moseloven, også etter at Jesus hadde sonet all verdens synd.
"Da nå flere år var gått, kom jeg for å føre milde gaver til mitt

folk og for Å OFRE." (Ap.gj.24,17.)
Paulus visste jo godt at Jesu forsoning dekket disse ofrene, men

han ofret dem av følgende grunner:
a) Han var jøde og var dermed forpliktet på å etterfølge deler

av Moseloven-også i den frie nådens tidsperiode.
b) Han så på ofrene som MINNE, STADFESTELSES-og

RENSELSESOFFER. De forskjellige ofrene skal også ha
denne funksjonen i 1000 års-riket. (Se min bok: Jødenes
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Konge. Bind 3. om de forskjellige ofrene og deres egenart
og betydning.)

3.) Paulus bevitnet en rekke ganger at han selv HOLDT MOSE
LOVEN. "Jeg er en jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i
denne by, opplært ved Gamaliels føtter etter vår FEDRENE LOVS
STRENGHET." (Ap.gi.22,3.)
"Men det vedgår jeg for deg at etter den Guds vei som de kaller

en sekt-lære, tjener jeg så mine fedres Gud at jeg TROR DET SOM
ER SKREVET I LOVEN og PROFETENE." (Ap.gj.24,14.)

"da Paulus forsvarte seg og sa: Hverken mot JØDENES LOV
eller mot TEMPLET (Guds-tjenesten og ofringene) eller mot kei
seren har jeg syndet i noe stykke." (Ap.gj.25,8.)
"Og da tre dager var gått, skjedde det at han kalte sammen de

første menn blant jødene der i byen (Roma), og da de var kommet
sammen, sa han til dem: Mine brødre! Jeg som ikke har gjort noe
imot vårt folk eller VÅRE FEDRES SKIKKER, ble fra Jerusalem
av overgitt som fange i romernes hender." (Ap.gj.28,17.)

"og jeg er blitt som en jøde for jødene, for å vinne jøder, for
DEM SOM ER UNDER LOVEN, som en som ER UNDER LO

VEN, for å vinne dem som er under loven, for dem (hedningene)
som er uten lov (Moseloven), er jeg blitt som en som er uten lov-
om jeg enn ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Ki*istus-for å
vinne dem som er uten lov." (l.Kor.9,20-21.) (I vers 20 er setnin
gen: "om jeg enn ikke selv er under loven" ikke tatt med i Textus
Receptus. Den er et senere tillegg.)

l.Kor.9,20-2i viser oss at Paulus etterlevde to sett av lover, og
det var:

a) Moseloven når han var sammen med jødene og
b) Kristi lov når han var sammen med de hedningetroende. Han

gjorde dette for å vinne så mange, både av jøder og
hedninger, for Kristus.

Kjærligheten til Gud og medmennesker er kjernen i Kristi lov.
"Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten KRISTI LOV."
(Gal.6,2.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor holdt Paulus Moseloven?
2.) Hva vil det si at Paulus var "i rettferdighet etter loven

ulastelig"?
3.) Hvilke to rettferdighetsbegreper er det i Paulus forkynnelse?
4.) Hvorfor ble Timoteus omskåret?
5.) I hvilke to pakter er omskjærelsen paktstegnet?
6.) Hva er et "nasireer-løfte"?
7.) Hva skjedde i forbindelse med avslutningen av et slikt løfte?
8.) Hvorfor lot Paulus ofre disse ofrene i templet i Jerusalem?
9.) Hvilke to sett av lover holdt Paulus?
10.) Hva er kjernen i Kristi lov?
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JØDENE SKAL FORTSATT HOLDE

STORE DELER AV MOSELOVEN I

VANDRINGEN SOM TROENDE.

På apostelmøtet i Jerusalem 49-50 etter Messias ble det bestemt
at de hedningetroende ikke var forpliktet på å holde Moseloven i
vandringen som kristne. De hedninge-troende skal holde den gene
relle del av Guds ordninger og Kristi lære, slik som Paulus, Peter
og Johannes framstilte den i sine brever.

Selv om det ikke ble sagt noe om jødenes forhold til Moseloven
på dette møtet, kommer det tydelig fram en rekke steder i Paulus
brever at jødene fortsatt skal holde deler av Moseloven i vandringen
som troende i den frie nådens tidsperiode. Som vi har sett i kapitlet
foran, holdt også Paulus Moseloven.

Vi skal i det følgende referere en del utsagn, hvor dette kommer
tydelig fram. "men nå har de (de troende jøder) hørt si om deg at
du ute blant hedningene lærer alle jøder FRAFALL FRA MOSES
og sier at de ikke skal OMSKJÆRE sine barn eller vandre etter DE
GAMLE SKIKKER." (Ap.gj.21,2L)

"For omskjærelsen har vel sin nytte om du (jødene) holder loven,
men er du en lovbryter, da er din omskjærelse blitt til forhud."
(Rom.2,25.)

"Hva fortrinn har da jødene? eller hva gangn er det i OMSKJÆR
ELSEN (som er en del av Moseloven)?" (Rom.3,1.)

For en jøde kreves det fortsatt to omskjærelser- ikke for å bli
frelst, men for å oppfylle Guds planer med jødene. Disse omskjær
elsene er:

a) FORHUDENS OMSKJÆRELSE og
b) HJERTETS OMSKJÆRELSE. (Se Romerne 2,25-29.)
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"Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester
loven." (Rom.3,31.)
"Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til DEM

SOM HAR LOVEN (jødene), foråt hver munn skal lukkes og hele
verden bli skyldig for Gud." (Rom.3,19.)

"Eller vet dere ikke brødre (troende jøder)-jeg taler jo til slike
som kjenner loven (Moseloven)-at loven hersker over mennesket
så lenge det lever?" (Rom.7,1.)

"de som er isralitter, de som barnekåret og herligheten og paktene
og LOVGIVNINGEN og Guds-tjenesten og løftene tilhører."
(Rom.9,4.)

"Israel derimot som søkte RETTFERDIGHETENS LOV, de vant
ikke fram til denne lov. Hvorfor ikke? Fordi de ikke søkte den ved
tro, men ved gjerninger, for de støtte an mot snublesteinen."
(Rom.9,31-32.)

"Jeg mener: Kristus er blitt en tjener for de OMSKÅRNB for
Guds sanndruets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene." (Rom.
15,8.) (Det er mye som tyder på at Romer-brevet er skrevet til tro
ende jøder.)

"en ble kalt som omskåren, han dra ikke forhud over, en er blitt
kalt som uomskåren, han la seg ikke omskjære!" (l.Kor.7,18.)

"og jeg er blitt som en jøde for jødene, for å vinne jøder, for
dem som ER UNDER LOVEN, som en som er under loven, for å
vinne dem som ER UNDER LOVEN." (l.Kor.9,20.)

"Atter vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at
han er skyldig å holde hele loven." (Gal.5,3.)
"Men vi vet at LOVEN ER GOD, dersom noen bruker den på

LOVLIG VIS (slik som loven skal brukes)." (I.Tim. 1,8.)
Jødene er fortsatt forpliktet på å holde deler av Moseloven i vand

ringen som troende. Det som skjedde ved den frie nådens tidspe
riode, var det forholdet at loven ble opphevet eller satt til side som
indirekte frelsesprinisipp. Moseloven som sådan er IKKE OPPHE
VET, men den er OPPFYLT. Det er to forskjellige ting. Jesus sa
det samme. "Dere må ikke tro at jeg er kommet for å OPPHEVE
LOVEN eller PROFETENE. Jeg er ikke kommet for å oppheve,
men for å oppfylle." (Mat.5,17.)

Dette utsagnet av Jesus betyr 3 ting:
a) Jesus gav oss den RETTE TOLKNINGEN AV MOSELOVEN.
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(Når en rabbiner var uenig i en annen rabbiners tolkning av loven,
så sa han; "Du ødelegger loven".)

b) Jesus oppfylte loven TIL ALLE MENNESKERS FRELSE.
c) Jesus oppfylte og skal oppfylle alt det som Moses og de

andre profetene har PROFETERT OM MESSIAS.
Moseloven er ikke opphevet, men i og med at det er kommet i

stand et nytt frelsesgrunnlag og i og med at Jesus opprettet et nytt
prestedømme i sin egen person, så skjedde også en FORANDRING
av loven. "Omskiftes (forandres) prestedømmet, da går det jo
nødvendigvis også en OMSKIFTELSE AV LOVEN for seg." (Hebr.
7,12.)

"For da loven (de offer som loven forskrev) har en skygge av
de kommende goder, men ikke selve bildet av tingene, så kan de
aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer fram, gjøre
dem fullkomne som kommer frem med dem." (Hebr. 10,1.)

Mange av de ofringene, som loven foreskrev i gammel-tes-
tamentlig tid. og som pekte frem mot forskjellige sider ved Jesu
forsonergjerning, er ikke aktuelle i vår tid. (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 3. om de gammel-testamentlige offer.)

I 1000 års-riket vil de forskjellige offer komme inn igjen som
minne-, underkastelses-, stadfestelses-, renselses-og gaveoffer for
folket. Dette har vi BEGRENSET KUNNSKAP om i vår tids
periode, og vi skal ikke uttdype det her. Jesus vil vise oss alt dette
ved sin gjenkomst. (Se Esekiel, kap. 40-48.)

I og med at jødene fortsatt er bundet til deler av Moseloven i
vandringen som troende, er det ikke riktig å samle jøder og hed
ninger innenfor den samme menigheten. Dette er også et argument
for at jødene skal ha sine EGNE FORSAMLINGER. Både troende
jøder og hedninger, som lever i den frie nådens tidsperiode, hører
med til det kristne legemet, men de skal ha sine egne forsamlinger,
hvor Guds-tjenesten skal foregå i samsvar både med Moseloven og
med Paulus lære.

Hva som gjelder loven, har den bestandig blitt betraktet som en
ENHET. Med hensyn til innholdet av den pleier vi å dele den inn i
tre deler, og det er:

a) Dekalogen eller de ti bud.
b) Sermonilovene med de forskjellige høytidene.
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c) Den sivile eller juridiske lovgivningen. (Gud har satt sitt
tredelte stempel på loven.)

Hva som gjelder de 10 bud, er de ikke opphevet for jødene. I og
med at sabbatsbudet er et integrert bud i 10 budsloven, så gjelder
sabbatsbudet for jødene den dag i dag.

Hva som gjelder sermonilovene, så er en del av offerlovgivningen
satt til side i inneværende tidsperiode, for Kristi forsoning har gjort
disse ofrene overflødige. I 1000 års-riket vil mange av ofrene
komme tilbake igjen.

Hva som gjelder lovene om høytidene i Israel, så er de ikke
opphevet, men i og med at Jesus, som er jødenes Messias, allerede
er kommet, så har en del av dem fått et annet åndelig innhold. De
fleste jøder ser ikke dette i dag, men når jødene blir frelst som folk
og nasjon i den store trengsel, skal de også få et helt korrekt syn på
sine høytider.

Hva som gjelder den sivile lovgivningen, så fungerer den delvis
i Israel den dag i dag. Den er ikke opphevet.

På samme måten som de troende hedninger har sin frihet i Kristus
til ikke å holde jødenes lov, HAR JØDENE DEN SAMME FRIHET
I KRISTUS TIL Å HOLDE DELER AV MOSELOVEN i den frie
nådens tidsperiode.

Jødene skal i inneværende tidsperiode holde følgende ting:
a) De skal praktisere omskjærelsen på alle guttebarn.
b) De skal spise kosher mat.
c) De skal holde sabbaten som helligdag.
d) De skal holde de forskjellige høytidene. De skal inkludere

Jesu forsoning i dem.
e) De skal kle seg som jøder.
Hva som gjelder ofringene, så er de ikke falt bort, men de har

fått en forandret betydning, og i og med at templet ikke er etablert
ennå, så bæres de heller ikke fram i dag.

Når templet blir etablert i framtiden, så vil de gammel
testamentlige offer komme tilbake igjen. Jødene vil utføre Gud-
tjenesten slik som de gjorde før templets ødeleggelse i år 70 etter
Messias.

Når Jesus kommer tilbake, skal han bygge et nytt tempel og
vise jødene den nye tempel-tjenesten i 1000 års-riket.
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor ble det ikke sagt noe om j ødenes forhold til Mose
loven på apostelmøtet i Jerusalem?

2.) Hva sier Paulus i sine brever om dette?
3.) Hvilke to omskjærelser må jødene fortsatt ha?
4.) Hva mente Jesus da han sa at han ikke var "kommet for å

oppheve loven eller profetene"
5.) Hvorfor er det ikke riktig å samle hedningetroende og jøder

i den samme menigheten?
6.) Av hvilke tre deler består loven?
7.) Hva vil det si at loven er en enhet?
8.) Til hvem er loven gitt?
9.) Hva er sermonilovene?
10.) Hva er den sivile lovgivningen?
11.) Hvilken frihet har de hedningetroende?
12.) Hvilken frihet har de jøde-troende?
13.) Hvilke forskrifter i Mose-loven skal jødene holde i dag?
14.) Hva vil skje med den gammel-testamentlige Guds-tjenesten

når templet blir gjenoppbygd?
15.) Hvordan vil offertjenesten bli i 1000 års-riket?
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4,1-7 og 4,22-311 GALATERBREVET

VISER AT MOSELOVEN ER

OPPHEVET SOM INDIREKTE

FRELSESVEl 1 DEN FRIE NÅDENS
TIDSPERIODE.

I Og med at Jesus kom som en forsoning for all verdens synd, så
er Moseloven opphevet som indirekte frelsesvei i den kristne
menightes tidsperiode. Dette kommer tydelig fram en rekke steder
iN.T.

I Galaterbrevet 4,1 -7 og 22-31 er dette beskrevet på en helt spe
siell måte, og derfor vil vi sitere disse Skrift-stedene: "Men jeg
sier: Så lenge arvingen (jødene) er barn, er det ingen forskjell mel
lom ham og en træl, enda han er herre over alt sammen, men han
er under formyndere (loven) og husholdere (lovens voktere) INN
TIL DEN TID som hans far (Gud) forut har fastsatt. Således var
også vi (jødene), dengang vi var barn (under loven), trælbundet
under verdens barnelærdom (loven), men DA TIDENS FYLDE
kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,
foråt han skulle KJØPE DEM FRI SOM VAR UNDER LOVEN
(jødene), foråt vi (både jøder og hedninger) SKULLE FÅ barne
kår. Og fordi dere (galaterne) er sønner, har Gud sendt sin SØNNS
ÅND i deres hjerter, som roper: Abba, Fader! Så er du da IKKE
LENGER TRÆL, MEN SØNN, men er du sønn, da er du og ar
ving ved Kristus." (Gal.4,1-7.)

Dette betyr følgende:
a) Jødene var bundet av Moseloven som indirekte frelsesvei

inntil evangeliet om nåden kom.
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b) Fra den tid begynte EN NY TID for det jødiske folket. Det
var rikets tid. Da var de ikke lenger under loven, men de
var under nåden.

c) Loven som indirekte frelsesvei blir kalt for "verdens barne
lærdom", for den hadde ikke kraft i seg selv til å frelse.

d) Både jøder og hedninger blir frelst ved tro uten gjerninger i
inneværende tidsperiode.

e) Den Hellige Ånd, som blir beskrevet som Jesu Ånd, er det
pantet som Gud har gitt både jøder og hedninger, på at det
er skjedd en ny fødsel i hjertet.

f) Både jøder og hedninger har fått en ny status overfor Gud.
Vi er ikke lenger træler, men vi er sønner, og vi er fri.

"Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en (Ishmael)
med trælkvinnen (Hagar) og en (Isak) med den frie kvinne (Sara),
men trælkvinnens sønn er født etter kjødet, den frie kvinnes derimot
etter løftet. Alt dette har en symbolsk betydning, for disse (kvinner)
symboliserer to pakter, den ene fra berget Sinai, og den føder barn
til trældom. Dette er Hagar. For Hagar symboliserer berget Sinai i
Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er (jødedommen), for
det er I TRÆLDOM MED SINE BARN. Men det Jerusalem som
er der oppe, er FRITT, og det er for oss alle (både jøder og hedni
nger) en mor, for det er skrevet: Vær glad, du ufruktbare, du som
ikke føder! bryt ut og rop, du som ikke har veer! for den enslige
kvinnes barn er mange flere enn hennes som har mannen. Men vi,
brødre, er løftets barn, likesom Isak. Men likesom dengang han
som var født etter kjødet, forfulgte ham som var født etter Ånden,
således og nå. Men hva sier Skriften (Tanach): Driv ut trælkvinnen
og hennes sønn", for trælkvinnens sønn skal ingenlunde arve med
den frie kvinnes sønn. Derfor, brødre, ER VI IKKE TRÆLKVI
NNENS BARN, MEN DEN FRIE KVINNES." (Gal.4,22-31.)

Dette betyr:
a) De to kvinnene, Hagar og Sara, symboliserer to pakter. Det

er Sinai-og Golgata-pakten.
b) Abrahams to sønner, Ishmael og Isak, symboliserer de

mennesker som holder seg til disse to paktene.
c) Disse to kvinnene symbolisere også to byer. Det er det jor

diske og jødiske Jerusalem, og det er det himmelske Jeru
salem.
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Den som holder seg til Moseloven som indirekte frelsesvei,
er fortsatt borger av det jordiske Jerusalem. Det vil si: Han
er ufri.

Den som holder seg til Golgata-pakten, han er borger av
det himmelske Jerusalem, og han er fri.
Den som ikke er født etter Ånden, er født etter kjødet. "Det
som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden,
er ånd." (Joh.3,6.)
Den som er født etter kjødet, vil hate og forfølge den som
er født etter Ånden.
Trælkvinnens sønner og døtre skal ikke arve i Guds rike.
De skal drives ut.

Den som tror på Jesus, er ikke lenger trælkvinnens sønn,
men den fre kvinnens sønn.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor lenge varte loven som indirekte frelsesvei?
2.) Hva er loven kalt i Galaterbrevet 4,3?
3.) Hva er det som frelser både jøder og hedninger i innevære

nde tidsperiode?
4.) Hva symboliserer Hagar og Sara?
5.) Hva symboliserer Ishmael og Isak?
6.) Hva vil det si å tilhøre det jordiske Jerusalem?
7.) Hva vil det si å tilhøre det himmelske Jerusalem?
8.) Hva skjer med trælkvinnens sønner og døtre?
9.) Hva skjer med den frie kvinnens sønner og døtre?



DE FORSKJELLIGE JESUS-TROENDE
JØDISKE PARTIENE DEN FØRSTE

TIDEN.

Den første tiden var en BRYTNINGSTID på mange måter på
det teologiske området. Bare blant jødene var det MER ENN 30
FORSKJELLIGE PARTIER, som hadde kommet til tro på Jesus.
De hadde alle sine egne oppfatninger om forholdet mellom troen
på Jesus og Moseloven, og hva de troende skulle legge vekt på
både som grunnlag for frelsen og i vandringen som troende.
Da de fleste av disse gruppene er kommet bort i løpet av tiden,

og da vi ikke har noen skriftlige kilder om deres lære. så kan vi
ikke vite hva de stod for rent teologisk.

Vi skal i det følgende beskrive en del av disse gruppene:

1.) FARISEERNES PARTI. Det hadde følgende læresetninger:
a) De trodde på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias.
b) De mente at både jøder og hedninger ble frelst ved å tro på

Jesus

d) De krevde at også de hendingetroende skulle bli omskåret
og holde Moseloven.

Vi hører om denne grupperingen i forbindelse med apostelmøtet
i Jerusalem i 49-50.

Det kan også være denne gruppen eller deler av den vi hører om
i forbindelse med at Paulus kom til Jerusalem etter sin 4. misjons
reise. De var ikke noe særlig begeistret for Paulus og hans forkyn
nelse, hverken blant jødene eller hedningene. "Da de hørte det, priste
de (de eldste i menigheten i Jerusalem) Gud, og så sa de til ham
(Paulus): Du ser, bror, hvor mange titusener det er blant jødene
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som har tatt ved troen, og ALLE ER DE NIDKJÆRE FOR LO
VEN, men nå har de hørt si om deg at ute blant hedningene lærer
du alle jøder frafall fra Moses og sier at de ikke skal omskjære sine
barn eller vandre etter de gamle skikker." (Ap.gj.21,20-21.)

2.) I menigheten i Korint var det 4 partier, og det var:
a) De som holdt seg til KRISTUS.
b) De som holdt seg til PETER.
c) De som holdt seg til Apollos.
d) De som holdt seg til Paulus. (LKor.1,12.)
Den vanlige oppfatningen er at de forskjellige grupperingene

ikke stod i noe læremessig motsetningdforhold til hverandre, men
at uoverenstemmelsene skyldtes popularitet hos de 4 personene som
er nevnt ovenfor.

Dette er en altfor overfladisk og ukorrekt måte å se dette på.
Uoverenstemmelsene skyldtes I HOVEDSAK LÆREMESSIGE
FORSKJELLER.

I tillegg til dette var det diskusjon om DÅPENS PLASS og
BETYDNING. I rikets evangelium var den en forutsetning for
frelsen. I den frie nådens evangelium er den ikke det.

Vi må være oppmerksom på det forholdet at mange de nye
menighetene også var BLANDINGSMENIGHETER. De bestod
både av jøder og hedninger. Disse hadde forskjellig trosmessig
bakgrunn og praksis. Jødene var forpliktet på å holde deler av
Moseloven i vandringen som troende, mens hedningene ikke var
forpliktet på det. På bakgrunn av dette kunne det oppstå store
teologiske uoverenstemmelser innenfor de nye menighetene.

Vi skal i det følgende gi en kort beskrivelse av de 4 grupperingene
i menigheten i Korint og antyde hva vi tror at partiene stod for;

a) KRISTUS-PARTIET bestod sannsynligvis av jøder. De holdt
seg til Jesu første undervisning. Den var bundet til loven
og omhandlet riket for Israel. I den var vanndåpen en
forutsetning for frelsen. "Den som tror og blir døpt, skal
bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt."

Dette betyr ikke at det var gjenfødelse eller frelse i selve vann
dåpen, men det betyr at dåpen gav en ytre renselse og at denne
renselsen var en del av frelsen.

b) PETER-PARTIET bestod sannsynligvis av jøder. De holdt
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seg til Peters første undervisning som omhandlet rikets
evangelium. I denne forkynnelsen var også vanndåpen
forutsetning for frelsen. Dåpen gav en ytre renselse. "Peter
sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe
på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få
Den Hellige Ånds gave." (Ap.gj.2,38.)

c) PAULUS-PARTIET bestod sannsynligvis av hedninger. De
holdt seg til Paulus undervisning om den frie nåden og
vanndåpen som en følge av gjenfødelsen. Paulus mente at
det IKKE VAR GJENFØDELSE eller FRELSE IDÅPENS
VANN. Paulus sa følgende om dåpen: "Jeg takker Gud foråt
jeg ikke har døpt noen av dere uten Krispus og Gajus... For
Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne
evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle
tape sin kraft." (l.Kor.1,14 og 17.)

d) APOLLOS-PARTIET bestod sannsynligvis av jøde-troende,
i og med at Apollos var en troende jøde fra Alekandria. Da
vi ikke kan se at det var noen uoverenstemmelse mellom

Paulus og Apollos på det teologiske området, kan vi kanskje
trekke den slutningen at Apollos var mer populær enn Paulus
blant disse.

Selv om frelses-grunnlaget er det samme for jøder og hedninger
i den frie nådens tidsperiode, er det både uriktig og uklokt å samle
jøder og hedninger i de samme menighetene. Dette har ikke noe
med diskriminering å gjøre, men det er ordninger som er villet av
Gud. Det har bestandig vært forskjell på jødene og på hedningene.
JØDENE HØRER IKKE MED TIL HEDNINGEFOLKENE. Gud
har gitt jødene følgende kjennetegn:

a) Et tegn I TIDEN. Det er SABBATEN og HØYTIDENE.
b) Et tegn PÅ LEGEMET. Det er OMSKJÆRELSEN.
c) Et tegn VED MATEN. Det er KOSHER.
d) Et tegn I VERDEN. Det er ERETZ ISRAEL.
e) Et tegn PÅ HUSET. Det er MESUSA.
f) Et tegn PÅ KLÆRNE. Det er og ZIZIT.
g) Et tegn PÅ VENSTRE HÅNDLEDD og PÅ PANNEN. Det

er TEFILIN.

h) Et tegn I ÅPENBARINGEN. Det er MOSELOVEN og
BIBELEN.
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Jødefolket skiller seg ut fra hedningefolkene på følgende måter:
a) De skal et bli STORT FOLK og ER EN VESLSIGNELSE

FOR ANDRE FOLK. "Og jeg vil velsigne deg til et stort
folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du
skal bli en velsignelse." (I.Mos. 12,2.)

b) De er GUDS FOLK. "Og Herren (Yhvh) sa: Jeg har sett
mitt folks nød i Egypten, og jeg har hørt deres klagerop
over arbeidsfogdene. Jeg vet hva de lider." (2.Mos.3,7.)

c) De er ET FORLØST FOLK. "Du fører ved miskunnhet det
folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din

hellige bolig." (2.Mos. 15,13.)
d) De er ET VUNNET FOLK. "Forferdelse og redsel faller

over dem, ved din arms velde blir de målløse som stein,
mens ditt folk drar fram, Herre, mens det folk drar fram
som du har vunnet deg." (2.Mos.l5,16.)

e) De er GUDS EIENDOMSFOLK, "dersom dere nå lyder
min røst og holder min pakt, da skai dere være min eiendom
framfor alle folk, for hele jorden hører meg til." (2.Mos.
19,5.)

f) De er et KONGERIKE AV PRESTER og ET HELLIG
FOLK. "Og dere skal være meg et konegrike av prester og
et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn."
(2.Mos.l9,6.)

g) De er ET ÆRET FOLK. "Hvorav kan jeg da vite at jeg har
funnet nåde for dine øyne, jeg og ditt folk, medmindre du
går med oss, så jeg og ditt folk blir æret framfor alle
folkeslag på jorden." (2.Mos.33,16.)

h) De blir IKKE REGNET MED BLANT HEDNINGE
FOLKENE. "For fra fjellets tide ser jeg ham (Messias), og
fra høydene skuer jeg ham. Se, det er et folk som bor for
seg selv, og blant hedningefolkene regner det seg ikke."
(4.Mos.23,9.)

i) De er et VIST OG FORSTANDIG FOLK. "Så skal dere ta
vare på dem og holde dem. Det vil bli regnet for visdom og
forstand hos dere av andre folk, for når de får høre om alle
disse lover, vil de si: Sannelig, et vist og forstandig folker
dette store folk." (5.Mos.4,6.)

g) De er ET VELSIGNET FOLK. "Velsignet skal du være

— 510



framfor alle andre folk. Der skal ingen ufruktbare være blant
dine menn eller dine kvinner, og heller ikke blant ditt fe."
(4.Mos.7,14.)

Justinian, som levde i det andre århundrede etter Messias, hevdet
at det var 4 partier av Jesus-troende jøder, og det var:

a) De jødene som ble en del av de hedninge-kristne menighe
tene.

b) De jøder som forble innenfor den jødiske synagogen som
hemmelige kristne.

c) Ebionittene.
d) Nasareerne.

3.) Ebionittene hadde følgende læresetninger:
a) De ville holde det meste av Moseloven.
b) De nektet å tro på jomfrufødselen.
c) De ville ikke anerkjenne Paulus som apostel.
d) De anså Jakob som den 12. apostel og kalte ham "biskopenes

biskop".
e) De holdt seg til Peter og hans lære,
f) Etter deres syn kom Jesus for å oppfylle loven og profetene

som en ny Moses.

4.) Nasareerne hadde følgende læresetninger:
a) De mente at Jesus var Messias.
b) De mente at Jesus var Guds Sønn.
c) De mente at Jesu lære var overordnet Moses og profetene.
d) De Jesus-troende jødene skulle overholde de jødiske skik

kene som omskjærelsen, sabbatskvilen og reglene for
kosthold.

e) De hedningetroende behøvde ikke å overholde disse skik
kene, dersom de ikke selv ønsket det.

(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: De forskjellige
grupperinger av Jesus-troende jøder.)
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Spørsmål og oppgaver.

Hvor mange forskjellige Jesus-troende partier var det blant
Jødene den første tiden?
Hvilken lære hadde fariseernes parti?
Hvordan var mange av de første menighetene sammensatt?
Hvilke problemer skapte dette?
Hvor mange partier var det i Korint?
Hva var det uovenstemmelsene gikk ut på?
Hvorfor er det uriktig å samle jøder og hedninger innenfor
den samme menigheten?
Hvilke 8 tegn har Gud gitt jødene?
Hva er det som kjennetegner jødefolket framfor hedninge-
folkene?

Hvor mange jøde-kristne partier mente Justinian at det var
i det andre århundrede?

Beskriv ebionittenes lære.

Beskriv nasareernes lære.
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DE FORSKJELLIGE EVANGELIENE

OG DERES PLASSERING I DET NYE

TESTAMENTE.

Vi må skille mellom den GENERELLE SIDEN ved Guds ord

og den SPESIELLE SIDEN. Den førstnevnte siden angår de gene
relle ordningene ved Guds ord i de forskjellige tidshusholdningene.
Disse går igjen i tidsperiodene, og vi kan derfor med frimdighet
bruke dem i den generelle forkynnelsen av Guds ord. Vi skal bare
kort nevne noen eksempler på denne siden ved Guds ord.

a) Troen er en gave fra Gud.
b) Den som ikke har en levende tro, går fortapt for Guds rike.
c) Den som ikke har fått tilgitt sine synder, går fortapt for Guds

rike.

d) Den som tror, vil bestandig være i Guds varetekt og under
Guds beskyttelse.

e) Den som tror, vil få del i oppstandelsen og Guds rike.
f) Den som tror, vil få del i himmelen.
g) Den som tror, vil få forskjellige gjøremål i de forskjellige

fasene av Guds rike. Disse må vi ikke blande sammen, men

holde dem atskilt fra hverandre. "Vær uten anstøt både for

JØDER og for GREKERE og for GUDS MENIGHET."
(1.Kor. 10,32.)

"Legg vinn på å framstille deg for Gud som en som holder prøve,
som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, idet du
RETTELIG LÆRER SANNHETENS ORD." (2.Tim.2,15.)

Vi skal gi noen få eksempler på den spesielle siden ved Guds ord:
a) I lovens periode var frelsen knyttet til overholdelsen av

loven og en personlig tro på Gud og Messias.
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b) I perioden for rikets nærhet var frelsen knyttet til etterle
velsen av Jesu bud og en personlig tro på ham som jødenes
Messias og verdens frelser.

b) I den frie nådens tidsperiode er frelsen EN FRI GAVE, som
ikke er knyttet til overholdelsen av budene eller Moseloven.

c) Etter den kristne menighets bortrykkelse vil rikets forkyn
nelse igjen bli aktuell. Det er den som vil bli forkynt i tren
gselstiden og i 1000 års-riket.

Vi skal i det følgende gi en oversikt over hvilke Skrifter i N.T.
som inneholder de forskjellige evangeliene:

a) Guds evangelium finner vi i hele N.T.
b) Evangeliet om Jesu herlighet finner vi i hele N.T.
c) Evangeliet om forsoningen finner vi i hele N.T.
d) Evangeliet om himlenes rike finner vi i de fire evangeliene,

i Apostlenes Gjerninger 1,1-11,24, i Jakobs brev og i
Johannes Åpenbaring, 4-20.

e) Jesu sosiale evangelium finner vi i evangeliene etter Matteus,
Markus og Lukas og i Jakobs brev.

f) Evangeliet om den frie nåden finner vi i de paulinske brevene,
i Hebreerbrevet, i 1. og 2. Peters brev, i 1., 2. og 3.Johannes
brev og i Judas brev.

g) Det tidsalderlige evangeliet finner vi i Apostlenes Gjerninger
14,16-17 og 17,24-25, i Romerbrevet 2 og i Johannes
Åpenbaring 14,6-7.

Spørsmål og oppgaver.

Hva er den generelle siden ved Guds ord?
Nevn noen eksempler på dette?
Hva er den spesielle siden ved Guds ord?
Nevn noen eksempler på dette?
I hvilke Skrifter finner vi de forskjellige evangeliene?

— 514 —



DE FORSKJELLIGE

MISJONSBEFALINGENE.

I Og med at vi har forskjellige evangelier med sin egenart og sitt
eget teologisk innhold, har vi også forskjellige misjonsbefalinger i
N.T. De forskjellige misjonsbefalingene er knyttet til enten EVAN-
GELIET OM RIKET eller DEN FRIE NÅDENS EVANGELIUM,
Og de skal ikke blandes sammen.

I og med at den offisielle teologien innenfor den lutherske
tradisjonen ikke har noe spesielt syn for hverken tidsperiodene, de
forskjellige evangeliene eller Israel, så blir konsekvensen av dette
at de forskjellige misjonsbefalingene, som vi har, blir tillagt den
kristne menighet eller kirken.

Vi skal i det følgende gjennomgå og analysere de forskjellige
misjonsbefalingene, som vi har i N.T. og fordele dem etter sitt
innhold og sin hensikt.

1.) Vi har for det første den misjonsbefalingen som ble gitt i
Jerusalem etter Jesu oppstandelse. "Og han sa til dem: Så står skre
vet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og
at i hans navn skal OMVENDELSE og SYNDENES FORLA
TELSE forkynnes for ALLE FOLKESLAG, FRA JERUSALEM
AV" (Luk.24,46-47.)

Denne misjonebefalingen ble gitt til de elleve apostlene og "og
dem som var sammen med dem." (v.33.). Den angår rikets forkyn
nelse og evangelium. Det skulle begynne i Jerusalem og bre seg ut
over hele jorden. Dette var en fortsettelse av både døperen Johan
nes og Jesu forkynnelse om at DEN SOM OMVENDTE SEG (holdt
loven og Jesu påbud), skulle få syndenes forlatelse og del i riket
for Israel. Peter og de andre apostlene fortsatte denne tjenesten,
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først i Jerusalem, senere i Israel og også blant hedningene, som
den første tiden ble innlemmet i riket for Israel.

Denne tjenesten ble avbrutt ved at jødene som nasjon of folk,
hverken i Israel eller i diasporaen, tok imot dette budskapet. Denne
misjonsbefalingen er IKKE OPPHEVET, men den er derimot UT
SATT til etter den kristne menighets bortrykkelse. Etter den tid
skal den takes opp igjen og forkynnes, både i Israel og i hele ver
den "til et vitnesbyrd for alle folkeslag". (Mat.24,14.)

2.) Vi har for det andre den misjonsbefalingen som ble gitt til
de elleve apostlene mens de satt til bords. Jesus refset dem for de
res vantro og sa til dem: "Og han sa til dem: Gå ut i all verden og
forkynn EVANGELIET (OM RIKET) (ikke den frie nådens evan
gelium) for ALL SKAPNINGEN! Den som TROR og BLIR DØPT,
SKAL BLI FRELST. Den som ikke tror (og ikke blir døpt) skal bli
fordømt." (Mark.l6,15-16.)

Denne misjonsbefalingen angår rikets forkynnelse. Som vi ser
er VANNDÅPEN sentral i denne befalingen. Frelsen var avhengig
av om man ble døpt eller ikke.

Denne misjonsbefalingen ble også avbrutt, men skal komme inn
igjen etter den kristne menighets bortrykkelse.

I forbindelse med denne misjonsbefalingen fikk også apostlene
løfter om personlig utrustning og kraft. "Og disse tegn skal følge
dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tde
med andre tunger, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker
noe giftig, skal det ikke skade dem, på syke skal de legge sine
hender, og de SKAL BLI HELBREDET. Så bie den herre Jesus,
etler at han hadde talt tii dem, opptatt til himmelen, og satte seg
ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds,
og Herren virket med og SATDFESTET ORDET VED DE TEGN
SOM FULGTE MED." (Mark.l6,17-20.)

Dette er også i samsvar med det løftet som apostlene fikk av
Jesus på et tidligere tidspunkt. "Og han kalte sine 12 disipler til se og
gav dem makt over urene ånder, til å drive dem ut, og til å HEL
BREDE ALL SYKDOM og ALL SKRØPELIGHET" (Mat.10,1.)
"Og de gikk ut og forkynte for folket at de skulle OMVENDE

SEG, og de drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med
olje og helbredet dem." (Mark.6,12-13.)
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Disse løftene angår først og fremst apostlenes PERSONLIGE
UTRUSTNING den første tiden. Disse undergjerningene følger ikke
de troende i vår tidsperiode i den grad og utstrekning som de gjorde
den første tiden.

Delte betyr namrligvis ikke at disse undergjerningene ikke er til
stede i den kristne menighets tidsperiode. Vi har dem gjennom
utøvelsen av nådegavene, men vi har dem ikke i den styrke og i
den utstrekning som de forekom i den første tiden. Dette har med
Guds ordninger for de forskjellige tidsperiodene å gjøre.

Det er av den største viktighet at vi ser og forstår dette at vi må
fordele Guds ord rettelig, når det gjelder både tidsperiodene,
misjonsbefalingene, utrustningen og oppgavene. Dersom vi ikke
gjør det, har det følgende uheldige konsekvenser:

a) Det fører til oppgitthet, tvil og frustrasjon blant de troende,
for de ser at disse tegn ikke følger dem som tror i vår tid i
den grad og utsterkning som de gjorde i den første tiden.

b) Når vi blander det teologiske innholdet i tidsperiodene,
mister Guds ord sin kraft, for det blir ikke rett forstått og
forkynt.

c) Når man ikke ser og forstår dette, blir det lagt et åndelige
dekke, både over den som forkynner og de som lytter til
budskapet.

Denne misjonsbefalingen ble også avbrutt ved Paulus forkyn
nelse, men den skal bli aktuell igjen i endens tid-etter den kristne
menighets bortrykkelse.

3.) For det tredje har vi den misjonsbefalingen som Jesus gav
dem på et fjell (Oljeberget) i Galilea rett før sin himmelfart. "Og
Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i hinnnel
og på jord, gå derfor ut og gjør ALLE FOLKESLAG til disipler
idet dere DØPER DEM (døpende dem) til (inn i) Faderens, Søn
nens 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 TIDSALDERENS ENDE (gr.tes synteleias tu aionos)."
(Mat.28,18-20.)

Denne misjonebefalingen gjelder heller ikke den frie nådens tids
periode. Det ser vi av følgende førhold:

a) I vår tidsperiode skal vi ikke ta ut alle folkeslag for Gids
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rike. I vårt tid er det den kristne menighet som skal takes ut. Den
består både av jøder og hedninger. Den er utkalt etter den frie nådens
forkynnelse.

b) I denne misjonsbefalingen kommer det også fram at vann-
dåpen er nært knyttet til frelsen. Dåpen skal skje i for
bindelse med omvendelsen eller umiddelbart etter.

I vår tidsperiode er ikke frelsen gjort avhengig av vanndåpen.
Paulus uttalte følgende om vanndåpen: "For Kristus har ikke utsendt
meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet (om den frie nåden),
ikke med vise ord, foråt Kristi kors ikke skulle tape sin kraft."
(l.Kor.1,17.)

c) I denne misjonsbefalingen blir også apostlene bedt om å
byde folkeslagene at de skal holde hele Jesu undervisning
og alle de forskriftene og krav som Jesus stilte til det jødiske
folket. Disse forskriftene hører med til rikets evangelium,
og angår derfor ikke den frie nådens evangelium som
grunnlag og krav til frelsen.

Etter den kristne menighets bortrykkelse skal Jesu første
undervisning komme tilbake igjen. Den skal være aktuell i endens
tid på 7 år og i 1000 års-riket.

d) Jesus lovet apostlene at han skulle være med dem "inntil
tidsalderens ende". Det greske ordet som her er brukt for
"ende" er "synteleia". Det betyr ENDENS TID. Jesus skal
styrke og bevare jødene i dette tidsrommet, som vil strekke
seg over 7 år.

Selve endens tid begynner etter den kristne menighets bortryk
kelse. Endens tid skal bli en rik misjonstid, og det er troende jøder
som skal stå i spissen for den rike innhøstningen som vi skal få da.
Dette gjelder både innhøstningen i Israel og ute i verden, "og dere
skal hates av alle for mitt navns skyld, men den som holder ut inn
til enden (gr.telos), skal bli frelst. Men når de forfølger dere i den
ene by, da fly til den andre! for sannelig sier jeg dere: Dere skal
ikke komme til ende med Israels byer før eventuelt (gr.heos an)
Menneskesønnen kommer." (Mat.10,22-23.)

4.) For det fjerde har vi den misjonebefalingen som er gjengitt
i 2. Korinterbrevet 5,18-20, hvor det står; "Men alt dette er av Gud,
som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss FORLIKE-
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LSENS TJENESTE, fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg
selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har NED
LAGT (gr.titheemi, som betyr "å overgi", "å nedlegge", "å plas
sere", "å deponere" og "å gi kommisjon på") i oss ordet om forli
kelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted. som om Gud selv formante
ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!"

Dette er den misjonebefalingen som den kristne menighet har
fått, og den inneholder følgende momenter:

a) Vi har fått "forlikelsens tjeneste". Det vil si at vi skal for
kynne til alle mennesker at forsoningen mellom Gud og
mennesker er kommet i stand ved Jesu forsonergjeming.

b) Vi skal be menneskene om at de må forlike seg med Gud.
Dette oppdraget og denne tjenesten er gitt INNENFOR RAM

MENE AV DEN KRISTNE MENIGHETS EGENART. Dette gjel
der både det TEOLOGISKE INNHOLDET og den GEOGRAHSK
UTSTREKNINGEN.

Dette oppdraget ble opprinnelig gitt til jødene, men da de ikke
ville anerkjenne Jesus fra Nasaret som deres Messias og tro på ham,
ble dette oppdraget OVERGITT TIL DE HEDNINGETROENDE.
Når det kristne legemet er fullt, kommer Jesus selv ned i skyen og
henter sitt åndelige legeme til seg i himmelen. Etter den tid vi troende
jøder forkynne himlenes rikes evangelium i trengselstiden på 7 år.

Spørsmål og oppgaver.

Til hvilke to evangelier er de forskjellige misjonsbefalingene
knyttet?
Referer innholdet i misjonsbefalingen i Lukas 24,46-47.
Til hvem ble den gitt?
Til hvilket evangelium er den knyttet?
Hvorfor ble denne forkynnelsen avbrutt?
Når skal den takes opp igjen?
Referer innholdet i misjonsbefalingen i Markus 15,15-16.)
Til hvem er den gitt?
Hvilken utrustning skulle aspostlene få?
Hvorfor har ikke de troende i dag den sterke utrustningen
som apostlene hadde?
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11.) Hvilke uheldige konsekvenser har del dersom man ikke
fordeler Guds ord og ordninger på en rett måte?

12.) Når skal denne misjonsbefalingen takes opp igjen?
13.) Referer den misjonsbefalingen som vi har i Matteus 28,

18-20.

14.) Hvilke 4 forhold viser at denne misjonsbefalingen ikke
gjelder den frie nådens tidsperiode?

15.) Hva sa Paulus om vanndåpen?
16.) Hva vil det si at Jesus sa til sine apostler at han ville være

med dem "inntil tidsalderens ende"?

17.) Referer innholdet i misjonsbefalingen i 2.Korinterbrevet
5,18-20.

18.) Hva er "forlikelsens tjeneste"?
19.) Hva vil det si at dette oppdraget er overgitt til hedningene?
20.) Hvilket evangelium vil bli forkynt i trengselstiden?
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ROY BUZZARDS OG YAVO DIGESTS

VURDERING AV BEGREPET "GUDS

RIKE".

Jeg har vært så heldig å komme i kontakt med Roy Blizzard og
hans medarbeidere. De utgir tidsskriftet: "Yavo Digest". Det
kommer ut 4 ganger i året. Adressen er: Yavo Digest. P.O.Box 1502.
Austin. Texas 78767. U.S.A.

Til nå er det utkommet 9 årganger av tidsskriftet. Jeg har lest
gjennom alle tidsskriftene, og selv om jeg ikke er enig i alt som
står der, kan Jeg anbefale det på det beste. De temaene som Yavo
Digest tar opp, er følgende:

a) Den jødiske bakgrunnen for kristendommen.
b) Den jødiske bakgrunnen for Jesu forkynnelse.
c) Kristendommens avvik fra den opprinnelige jødedommen.
d) De forskjellige jødiske sektene i det andre templets periode.
e) Kvinnens stilling i den gamle synagogen.
f) Paulus forhold til kvinnens tjeneste i kirken.
g) De forskjellige funksjonene i synagogen.
h) De forskjellige rabbinerne.
i) Synet på tienden.
j) Synet på den kommende verden (hebr.olam haba).
k) Hva som ligger i begrepet "shalom".
1) Dåpens betydning i jødedommen.
m) Barnets forhold til Gud.
n) Det jødiske synet på loven og på troen.
o) Jesu forhold til Mishnah og Gemara.
p) Skillsmisse og gjengifte i jødedommen.
q) De forskjellige Idrkefedrene.
r) De forskjellige vranglærene i oldtiden.
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s) Den teologiske striden om Jesu forhold til Faderen.
t) Beskrivelser av Guds navn.
u) Dødehavsrullene og Qumran-sekten.
v) Sammeligninger mellom essenerne og Qumran-sekten.
Jeg vil i det følgende gjengi og kommentere "Yavo Digests" syn

på en del områder, hvor jeg er uenig i de vurderingene som kom
mer fram:

a) Både Roy Blizzard og flere av tidsskriftets forfattere mener
at "Guds rike" er det samme som Jesu bevegelse, og det er
rett. De mener derimot at døperen Johannes ikke hørte med
til riket, men at han hørte med til Det Gamle Testamente,
og at han var den siste av profetene.

Jeg er uenig i denne vurderingen. Jeg mener at døperen Johannes
var DEN FØRSTE som forkynte det eskatologiske Guds-riket i
Israel. Han var forløperen som pekte på Jesus som kongen i dette
riket.

b) De mener videre at "Guds rike" skal opphøre ved Jesu
gjenkomst. Da kommer "den kommende verden".

Jeg er også uenig i denne vurderingen. Ved Jesu gjenkomst vil
Guds-riket få sitt store gjennombrudd i verden. Det vil begynne i
Israel med Jesus som konge. Han skal være konge over hele verden.
Etter bibelsk vurdering er riket for Israel og "den kommende
verden" det samme, for de rettferdiges oppstandelse vil finne sted
før opprettelsen av riket.

c) De mener videre at døperen Johannes tok feil når han
forkynte at Jesus skulle komme med den endelige dommen.

Jeg er også uenig i denne vurderingen. Døperen Johannes tok
ikke feil, men han forkynte ut ifra de kunnskapene som han hadde
om Guds ord, og ut ifra hvor langt frelseshistorien var kommet på
hans tid. Det samme var også tilfellet med Jesus og Peter.

d) De skiller ikke mellom riket for Israel og den kristne kirken.
Jeg er også uenig i denne vurderingen. Jeg ser det slik at døperen

Johannes, Jesus og apostlene kom med tilbudet om opprettelsen av
riket for Israel, mens Paulus var DEN FØRSTE som kom med de
ny-testamentlige åpenbaringene om den kristne menighet.

e) De mener at både den muntlige loven (Mishnah) og kom
mentarene til den (Gemara) ble gitt til Moses på Sinai, og
at Jesus godtok alt det som står der.
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Jeg er også uenig i denne vurderingen. Jesus var ofte uenig med
de skriftlærde, sadduseerne og fariseerne om deres tolkning av
loven. "Og dere har gjort Guds lov (Moseloven) til intet (feiltolket)
for deres vedtekts skyld. Dere hyklere! rett profeterte Esaias om
dere da han sa: Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte
er langt borte fra meg, men de dyrker meg forgjeves, idet de lærer
lærdommer som er MENNESKEBUD." (Mat.15,6-9.)

Til tross for disse innvendingene vil jeg anbefale "Yavo Digest"
for mine lesere. Det er mye kunnskap og visdom å hente i dette
tidsskriftet.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke problemstillinger beskriver "Yavo Digest"?
2.) Hvordan blir døperen Johannes framstilt?
3.) Hva er Guds rike i følge "Yavo Digest"?
4.) Hvordan blir forholdet mellom Guds-riket og kirkens

periode framstilt?
5.) Hvordan blir Jesu forhold til Mishnah og Gemara framstilt?
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THORLEIF ROMANS VURDERING AV

SKRIFTENE I DET NYE TESTAMENTE.

Thorleif Boman skrev i sin bok: Jødenes Messias. Grekernes
Kristus.s.I2. følgende: "I Det nye testamente finnes de 2 RELI
GIONSFORMER i så rene former som aldri senere, DEN JØDISKE
KRISTENDOM i de eldste lag av Markus, Matteus og Lukas,-de
såkalte synoptiske evangeliers overlevering, og i Peters taler i de
første kapitler i Apostlenes gjeminger.

Den GRESKE FRELSESKRISTENDOM finnes i sin reneste og
mest konsekvente form i de paulinske brever. Paulinismen utgjør,
som det siden skal påvises, en EGEN KRISTENDOMSFORM, EN
VARIANT til den opprinnelige jødekristendommen.

I Det nye testamente har vi også den dypeste og fineste FOR
MIDLING MELLOM DE TO FORMER, nemlig Johannesevan-
geliet og i 1.Johannes brev.

Videre kan vi fmne verdifulle BLANDINGSFORMER i I.Peters

brev. Hebreerbrevet, Jakobs brev og pastoralbrevene. (1. og 2.Timo-
teus brev og brevet til Titus.)"

Jeg har følgende kommentarer til det som Thorleif Boman her
skrev

a) Jeg er enig med Thorleif Boman i at det er forskjellige
åpenbaringsformer i N.T. Det er ikke mange Bibel-granskere
i dag som ser det.

b) Jeg er uenig med Thorleif Boman i at det er blandingsformer
i N.T. mellom den opprinnelige jødekristendommen og
Paulus variant av evangeliet. Etter som jeg ser det har vi
INGEN BLANDINGSFORMER, men de forskjellige evan
gelier har sin plass i de forskjellige Skriftene.

c) Det er uheldig av Thorleif Boman at han bruker uttrykket
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"den greske frelseskristendommen" om det paulinske buds
kapet. Det er LIKE SÅ JØDISK som den åpenbarings-
formen som vi har i evangeliene, for de er begge JØDISKE
ÅPENBARINGER, men forskjellen er at Paulus evangelium
om den frie nåden tar sikte på å utta den kristne for
samlingen, mens jødekristendommen tok sikte på å utta en
menighet for riket for Israel.
Thorleif Boman tok heller ikke stilling til det viktige spørs
målet om hvorvidt riket for Israel og den kristne menighet
er det samme eller om de er to forskjellige åndelige størrelser.
Han satte sannsynligvis likhetstegn mellom disse to fors
kjellige frelsesforsamlingene og mente, som så mange andre,
at den kristne menighet begynte med døperen Johannes
forkynnelse. Det er ikke en riktig vurdering. Den kristne
menighet begynte først ved Paulus forkynnelse.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva mente Thorleif Boman om innholdet i de forskjellige
Skriftene i N.T.?

2.) Hvilke to kristendomsformer var det i N.T etter hans syn?
3.) Hvilke Skrifter inneholdt blandingsformer?
4.) Hva er det som er riktig i Thorleif Bomans vurderinger?
5.) Hva er det som er galt?
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E.W.BULUNGERS VURDERING AV

SKRIFTENE I DET NYE

TESTAMENTET.

E.W. Builinger skrev flere steder i sin bok: Commentary on
Revelation. at perioden for rikets nærhet varte HELE PERIODEN
for Apostlenes Gjerninger, og at de første brevene som Paulus skrev,
ikke angår den frie nådens tidsperiode, men derimot rikets
tidsperiode med hensyn til det teologiske innholdet.

Han regner dermed de 4 evangeliene, hele Apostlenes Gjerninger,
Galaterbrevet, 1. og 2. Tessalonikerbrevet og Hebreerbrevet med
til rikets forkynnelse.

Han regner Romerbrevet, Efeserbrevet, Filippenserbrevet,
Kolossenserbrevet, 1. og 2. Timoteus brev og Titus brev med til
den kristne menighets forkynnelse.

Dette synet har også P.G. Felter. Det kommer til uttrykk i hans
bok: Guds frelsesplan i Bibelen.

Jeg vil gi en vurdering av det synet som E.W. Builinger repre
senterer:

a) Jeg har den STØRSTE AKTELSE for E.W.BuIlingers
teologi. Hans synspunkter er MEGET VERDIFULLE, og
jeg er enig i mange av hans vurderinger.

b) Jeg er uenig med ham i at perioden for rikets nærhet varte
hele perioden for Apostlenes Gjerninger. Jeg for min del
setter skillet mellom rikets periode og den frie nådens
periode ved Apostlenes Gjerninger 11,26.

c) Jeg er uenig i at Galaterbrevet, 1. og 2. Tessalonikerbrevet
og Hebreerbrevet hører med tii rikets forkynnelse. Jeg ser
det slik at ALLE PAULUS BREVER hører med til den
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kristne menighets tidsperiode. Vi finner de ny-testamentlige
hemmeligheter både i Galaterbrevet og i 1. og 2.Tessa-
lonikerbrev.

d) Hva som gjelder Jakobs brev og Johannes Åpenbaring, så
mente E.W. Bullinger at begge Skriftene I SIN HELHET
hørte med til rikets forkynnelse.

Jeg er enig i at Jakobs brev hører med til rikets forkynnelse,
men jeg er uenig i at hele Åpenbaringsboka hører med til rikets
forkynnelse. Etter som Jeg ser det, så angår kapitlene 1, 2 og 3 den
kristne menighet.

E.W.Bullinger skrev følgende om Jakobs brev i boka: The
Companion Bible. s.1847:

"Jakobs brev har vært gjenstand for uoverenstemmelse både når
det gjelder forfatterens identitet og tidspunktet for nedskrivingen.
Det er imidlertid liten tvil om at forfatteren var Jakob, Herrens

bror (Gal. 1,9.), han som var en av støttene (Gal.2,9.), han som gav
sin "vurdering" av apostlene og de eldste i kirken i Jerusalem
(Ap.gj.15,13,19.)

Den nøyaktig Jødiske karakter ved undervisningen viser at brevet
har blitt skrevet på et TIDLIG TIDSPUNKT av Apostlenes Gjernin
gers historie, og en må legge merke til at den læremessige tonen
følger nært opp til FORSKRIFTENE I BERGPREKENEN (Mat.5-
7.) Jødene møttes fremdeles i synagogene (Jakob 2,2.), den
"FATTIGE" (Johannes 12,8) var arving til kongedømmet (Jakob
2,5.), de ble antatt i behold til loven (Jakob 2,8.), de hadde Abraham
som sin far (Jakob 2,21.), og ventet i overenstemmelse med
Ap.gj.3,19-21 på Herrens komme (parousia), som var "nær" (Jakob
5,7-8.).

Dersom vi legger merke til tidshusholdningene, gir Jakob
instruksjon for alle troende, men den er klart adressert til "de 12
stammene som er spredd i utlandet", bokstavelig "i utlendigheten".
Utlendigheten (gr.diaspora), som det også er referert til i 1.Pet. 1,1,
og som vi også ser i dag.

I dager som ikke er så langt unna, vil brevet appellere til Israel,
når rikets evangelium blir annonsert enda en gang. Predikantene
vil igjen bli gitt "kraften" fra Pinsefestens dag, og den vil bli utøvet
slik som det er vist i (Jakob 5,14-15.)

Jeg er enig i det som E.W.Bullinger skriver om Jakobs brev.
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a) Brevet er nedskrevet på et tidlig tidspunkt. Det er sannsyn
ligvis det eldste Skriftet i N.T.

b) Brevet gir uttrykk for rikets evangelium, og det følger nært
opp til forskriftene i Bergprekenen.

c) Brevet vil igjen få sin fulle bedtydning for jødene etter den
kristne menighets bortrykkeise. Det betyr ikke at vi ikke
skal benytte oss av brevet i vår tisperiode, men det betyr at
dersom vi skal få den riktige forståelsen av det, må vi være
oppmerksom på den jødiske og endehistoriske karakteren
ved brevet.

(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jakobs brev er
nær knyttet til Moseloven og endens tid.)

Spørsmål og oppgaver.

Hvilke Skrifter i N.T. regner E.W.Bullinger og P.G.Felter
med til rikets forkynnelse?
Hvorfor kan ikke hele Apostlenes Gjerninger, Galaterbrevet,
1. og 2. Tessalonikerbrevet og Hebreerbrevet høre med til
rikets forkynnelse?
Hva mente E.W.Bullinger om Jakobs brev og Johannes
Åpenbaring?

— 528 —



SCOFIELD REFERENCE BIBLES

VURDERING AV SKRIFTENE I DET

NYE TESTAMENTET

Jeg vil i det følgende sitere det som Scofield Reference Bible
s. 1289 sier om en del av Skriftene i N.T.: "I Hebreerbrevet, Jakobs
brev, 1. og 2. Peters brev og Judas brev har vi en gruppe inspirerte
Skrifter, som er forskjellige fra Paulus brever på viktige punkter.
Men forskjellen fører på ingen måte til konflikt. Alle presenterer
den samme Kristus, den samme frelse, den samme moral. Forskjel
len er på grunn av UTVIDELSE, på grunn av UTVIKLING.
De jødisk-kristne Skriftene omhandler elementære og fundamen

tale ting i evangeliene, mens Paulus fikk vite hemmeligheten som
angår kirken, dens plass i Guds råd og utkallelsen og håpet til den
troende som helt forenet med Kristus i et legeme.

Den andre karakteristiske forskjellen er at mens Paulus har i
siktemål legemet av sanne troende, som derfor er frelst, så ser de
jødisk-kristne forfatterne kirken som et forkynnende legeme hvor,
i denne tidsalderen, hveten og ugraset er blandet. (Mat. 13,24-30.)

Deres Skrifter uttrykker derfor i stor utstrekning advarsler, som
tar sikte på å reise opp og advare den troende. Et advarende ord er
nødvendig når det gjelder dette punktet. De personene, som er
advart, er hverken hyklere eller lovtræller. Så langt som de er
kommet, så er deres erfaring helt ekte. Det er sagt om de beskrevne
personene i Hebr.6,4-9 at de har vært "opplyst", og det samme ordet
er brukt i Hebr.10,10,32. Det er oversatt med "opplyst".
De er også beskrevet som at de har "smakt" den himmelske gave,

og igjen er et ord brukt, som bringer inn virkeligheten, for det er
brukt i Hebr. 2,9 om Kristi død. Det sanne poeng i den guddomme-
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lige bekymring er uttrykt i versene 1 og 2. Det er slik de skal fort
sette. De har gjort en god begynnelse, men det er ikke sagt om dem
at de har tro, og det er sagt (vers 9) at "ting som følger etter frelsen"
er "bedre". Denne bekymringen at begynnerne vil komme til kort,
er temaet i Hebr.3,7-4,3.

Menneskene i Mat.7,21-23 er ikke bevisste hyklere-de er ytterst
overrasket når de blir avvist. Karakteristiske kontraster er Hebr.6,4-
6 og Rom.8,29-39, 2 Pet. 1,10 og Fil. 1,6.1 denne sammenheng står
disse Skriftene på linje med Mat.13-23 og Ap.gj.2-9.
De to brevene av Peter derimot er mindre jødiske og mer sann

allmenne enn de andre jødisk-kristne Skriftene. Han henvender seg
i sitt første brev hverken til jødene som sådan eller til kristne jøder
i Jerusalem eller Judea, men til jødene i landflyktigheten, mens
2.Peters brev er ikke avgjørende jødisk i det hele tatt."

(I parantes gjør vi oppmerksom på at Scofield Reference Bible
ikke regner med 1. 2. og 3 Johannes brev med til de jødisk-kristne
Skriftene. Disse blir kalt for allmenne Skrifter, s.1321.)

Jeg har følgende kommentar til dette sitatet:
Scofield Reference Bible skiller mellom de "jøde-kristne Skrif

tene" p.d.e.s. og Paulus brever p.d.a.s., og hevder at de førstnevnte
beskriver elementære sider ved frelsen, mens de paulinske brevene
beskriver kirkens hemmeligheter. De teologiske forskjellene i de
forskjellige Skriftene skyldes derfor utvikling og utvidelse av frel-
sesannhetene og ikke teologiske forskjeller.

Frelseshistorien er i stadig utvikling, og de forskjellige frelses-
sannhetene blir åpenbart etter hvert som tiden går.

Jeg ser det også slik at vi har en utvidelse av kunnskapene om
frelsesannhetene og en utvikling av frelseshistorien, etter som tiden
går, men delte er på ingen måte forklaringen på ulikhetene i de
forskjellige Skriftene i N.T.

Etter min vurdering skyldes forskjellene det forholdet at evan
geliene og Jakobs brev tok sikte på å utta en menighet for riket for
Israel, så sikter de paulinske brevene og de andre brevene på å utta
den kristne menighet.
De fleste teologene og Bibel-granskerne betrakter hele N.T. som

en beskrivelse av den kristne menighets tid, og de ser ikke at riket
for Israel var DET FØRSTE TILBUDET som jødene fikk av Gud.
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DET ANDRE TILBUDET var den kristne menighet, som består
både av frelste jøder og hedninger.

1 rikets forkynnelse gjelder lovens rettferdighet ved siden av
nåden. I den kristne menighets forkynnelse felder bare den frie
nåden som grunnlag for frelsen. Etter den kristne menighets bor-
trykkelse før trengselstiden kommer rikets forkynnelse tilbake igjen.

Det er viktig at vi ikke blander sammen de forskjellige tids
periodene og deres egenart, men det blir dessverre gjort i meget
stor grad i forkynnelsen i vår tid. De aller fleste teologer og
forkynnere blander sammen himlenes rikets forkynnelse med evan
geliet om den frie nåden. Når de gjør det, tilslører de Guds ordnin-
ger-både for seg selv og sine tilhørere.

Hovedgrunnen til at dette er skjedd, er det ulykksalige forholdet
at kirken har forkastet Guds planer med Israel og jødene. Som en
naturlig konsekvens av dette har kirken tilranet seg jødenes
oppgaver, kall, løfter og benevnelser. Denne teologien kaller vi for
"erstaningsteologien", og den er ikke fra Gud, men den er derimot
fra Satan, som er denne verdens fyrste og gud.

Evangeliet om den frie nåden er heller ikke forstått av de fleste
av jødene i dag. Mange av jødene tror fortsatt at de må holde loven
for å bli frelst. De er FIENDER AV EVANGELIET OM DEN FRIE
NÅDEN. "Etter evangeliet er de fiender for deres (hedningenes)
skyld, men etter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld."
(Rom. 11,28.)

Paulus, som var et utvalgt redskap av Gud til å forkynne evan
geliet om den frie nåden, var naturligvis oppmerksom på at det var
FLERE EVANGELIER i N.T., men i og med at frelseshistorien
hadde kommet inn i en ny tidsperiode, så måtte også forkynnelsen
bli tilpasset denne perioden.

Paulus sa at den som forkynte ET ANNET EVANGELIUM
BLANT HEDNINGENE, ENN DET SOM HAN FORKYNTE,
SKULLE VÆRE FORBANNET AV GUD. "Jeg undrer meg over
at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi
nåde, til et ANNET EVANGELIUM, skjønt DET ER IKKE NOE
ANNET. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge evan
geliet om Kristus. Men selv om vi eller en engel fra himmelen for
kynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere,
han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg og nå igjen:
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OM NOEN FORKYNNER DERE ET ANNET EVANGELIUM

ENN DET SOM DERE HAR MOTTATT, HAN VÆRE FORBAN
NET!" (Gal.1,6-9.)

Spørsmål og oppgaver.

Hvilken vurdering har Scofield Reference Bible med hensyn
til Skriftene i N.T.?

Hvilke Skrifter hører med til de jødisk-kristne Skriftene-i
følge Scofield Reference Bible?
Hva er den riktige oppfatningen av dette?
Hva er hovedgrunnen til at det er forskjellig syn på innholdet
i Skriftene i N.T.?

Hva sa Paulus om de som forkynte et annet evangelium
blant hedningene, enn det som han forkynte.
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J.R.CHURCH OG GARY STEARMANS

VURDERING AV SKRIFTENE I DET

NYE TESTAMENTE.

J.R.Church og Gary Stearman skriver i sin bok: The Mystery of
the Menorah, at de 7 Skriftene mellom Hebreerbrevet og Johannes
Åpenbaring på en spesiell måte beskriver endens tid, slik at:

a) Jakobs brev beskriver trengselstidens første år.
b) I.Pelers brev beskriver trengselstidens andre år.
c) 2.Peters brev beskriver trengselstidens tredje år.
d) I.Johanns brev beskriver trengselstidens fjerde år.
e) 2.Johannes brev beskriver trengselstidens femte år.
f) S.Johannes brev beskriver trengselstidens sjette år.
g) Judas brev beskriver trengselstidens sjuende år.
Jeg siterer følgende fra deres bok: s.93-94: "Bemerkelsesverdig

så synes det at disse 7 brevene gir en slags oversikt over tilstandene
som vil være i den store trengsel. De synes å være bestemt til å gi
retning, hjelp og trøst.

a) Jakob beskriver hendinger som starter trengselstiden.
b) I.Peters brev forbereder jødene til lidelsene.
c) 2.Peters brev forteller om falske profeter, vranglærere i

endens tid og profetien om "Herrens dag".
d) I.Johannes brev - senteret i lyset av Hannuka-lysestaken -

sier: "Og dette er det budskap som vi hai* hørt av ham, at
GUD ER LYS, og det er intet mørke i ham." (l.Joh.I,5.)

Hans små barn blir bønnfalt om å vandre i lyset og kjempe
effektivt mot Antikrists vilje.

e) og f) 2 og 3. Johannes brev gir et budskap om trøst og håp,
først til jødene-deretter til hedningene under trengselstiden.
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g) Og til slutt annonserer Judas brev Kristi andre komme, for
å dømme de ugudelige og etablere sitt kongedømme.

Denne generelle oversikten over trengselstiden er bemerkelses
verdig på grunn av det klare utsynet som den gir over det åndelige
landskapet, som vil utfolde seg i trengselstidens periode.

Igjen må vi understreke at den praktiske bruk av disse brevene
er ment for alle troende. Men for en utrolig profetisk oversikt som
de også gir av trengselstidens periode. De synes å være EN IN
TRODUKSJON TIL DEN FØLGENDE BOK-JESU KRISTI

ÅPENBARING. Det hele budskapet i Åpenbaringsboka dreier seg
om en domstid på 7 år. Den avsluttes ved Jesu gjenkomst."

Gary Stearman skriver følgende om dette i Prophecy in the
News.s.9. Mars 1996, hvor det står: "Den avsluttende 9. bok-avde-
lingen - Hebreerbrevet til og med Johannes Åpenbaring - er enda
en gang rettet til jødene. Jøder underviser andre jøder om at de
må følge Kristus fullt ut. Han er deres Yppersteprest.

-  ̂ & & A

Åpenbaringsboka er historien om jødenes samling ved avslut
ningen av kirkens periode. Mens verden blir dømt, blir de utvalgte
fra de 12 stammene til slutt ført inn i det gamle løfte fra Abraham
pakten.

Mellom dem (Hebreerbrevet og Åpenbaringsboka) ligger de 7
Skriftene, fra Jakobs brev og til Judas brev. Vi har allerede pekt på
at de er PROFETISK FORHÅNDSTEGN på den store trengsel.
De peker på lidelsene og triumfene som følger gjeninnsamlingen
av Israel."

Disse lo Bibel-granskeme hevder videre at de 27 Skriftene i N.T.
skal deles opp i 3 avdelinger som består av 9 Skrifter hver. De har
følgende oppdeling:

a) Evangeliene (fortellingene) etter Matteus, Markus, Lukas,
Johannes, Apostlenes Gjerninger, Romerbrevet, 1. og 2.
Korintierbrevet og Galaterbrevet hører med til den første
avdelingen. De er jødiske Skrifter i natur og utsyn.

b) Efeserbrevet, Filipenserbrevet, Kolosenserbrevet, 1. og 2.
Tessalonikerbrevet, i. og 2. Timoteus brev, Titus brev og
brevet til Filemon hører med til den andre avdelingen. Det
er Skrifter som angår hedningene og kirkens tid.

c) Hebreerbrevet, Jakobs brev, 1. og 2.Peters brev, 1., 2. og 3.
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Johannes brev, Judas brev og Johannes Åpenbaring hører
med til den tredje avdelingen. De er jødiske i sin karakter.

Jeg vil også sitere fra en artikkel: Esaias Minatyr Bibel, av
J.R.Church og Gary Stearman. Propehcy in the News. Mars. 1996.
S.27. "Når en begynner med Hebreerbrevet, så dukker en rekke
merkelige utsagn som har plaget kirken gjennom århundredene. Der
er Hebreerbrevets kapitel 6, hvor kristne har vært uenige om temaet
å falle fra nåden; Der er Jakobs brev og hans påstand mot tro uten
gjerninger. Disse og andre merkelige uttrykksmåter har forvirret
de hedninge-kristne-særlig siden Paulus snakket om frelse ved
tro alene som en gave fra Gud. Men dersom vi innser at disse 9
siste Skriftene i N.T. har et spesielt budskap til Israel, etter at kirken
er bortrykket og trengslene har begynt, så blir utsagnene mer
logiske."

Jeg vil også sitere fra en artikkel av Gary Stearman: Philemon,
a Picture of the Rapture. Propecy in the News. April. 1996: "De
første 9 Skriftene-Matteus til og med Galaterne-er jødiske i natur
og utsyn. De beskriver Jesus som konge, beskriver Den Hellige
Ands komme ved begynnelsen av kirkens periode og behandler
spørsmål som blir reist i den tidlige hebraisk-kristne kirken.

De neste 9 Skriflene-Bfeserne til og med Filemon-er rettet mot
hedningene. De er skrevet av Paulus, som er hedningenes apostel.
De gir detaljer om temaer om Sønnen, så vel som kirkens teolgi og
eskatologi.
De sisle 9 Skriftene-Hebreeme til og med Judas-blir enda en

gang jødiske i sin karakter. De presenterer Faderen, avslutningen
av kirkens tidsperiode og gjeninnsettingen av jødene under de
opprinnelige løftene i Abraham pakten.

Det kan derfor bli sagt at Det Nye Testamente har en stor trinnvis
oppbygging. Dets utforming er profetisk i sin natur, og det behandler
det mangesidige forholdet mellom jødene, Messias og kirken..."

(J.R.Church og Gary Stearman gir ut et månedlig tidsskrift:
Prophecy in the News. Det inneholder mye verdifullt stoff. Adressen
er: P.O.Box 7000. Oklahoma City, OK 73153. U.S.A.)

Jeg har følgende kommentarer av disse sitatene:
a.) Jeg er enig i at de 7 Skriftene mellom Hebreerbrevet og

Johannes Åpenbaring har et dobbelt siktemål med sin
forkynnelse. De forkynner både den frie nåden og de
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ny-testamentlige hemmelighetene. De angår derfor den
kristne menighet.

På den andre siden skiller en del av innholdet i disse Skriftene

seg fra de paulinske Skriftene i og med at de angår troende jøder.
De peker i større grad enn de paulinske Skriftene på Guds løfter til
jødene. De har også flere gammel-testamentlige henvisninger.

b) Det er ikke riktig å hevde at disse 7 Skriftene behandler
hvert sitt år av trengselstiden. At de beskriver endetiden,
det er riktig, men de beskriver i mye større grad den kristne
menighets tidsperiode. Dersom de utelukkende hadde
beskrevet endens tid, hadde de ikke hørt med til Jesu andre
forkynnelse.

c) Det er ikke riktig at disse 7 Skriftene gir en spesiell intro
duksjon til Åpenbaringsboka.

d) Det er etter min vurdering uriktig å dele de 27 Skriftene i
N.T. opp i 3 gmpper på 9 Skrifter hver, og hevde at den
første og den siste gruppen har en jødisk karakter og
særpreg, mens den midterste gruppen har et hedninge-
kristent preg. Dette er en altfor grov og unøyaktig inndeling.

En må heller behandle hvert Skrift for seg og se hva det
inneholder. Et Skrift kan inneholde mange problemstillinger. Det
er Den Hellige Ånd som har bestemt innholdet i de forskjellige
Skriftene. "Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom,
til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, foråt
det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god
gjerning." (2.Tim.3,16-17.)

Jeg for min del vil dele Skriftene i N.T. inn i følgende 3 grupper:
a) De 4 evangeliene, Apostlenes Gjerninger 1,1-11,26, Jakobs

brev og Johannes Åpenbaring,4-20 hører med til rikets for
kynnelse.

b) Apostlenes Gjerninger 11,27-28,31, Romerbrevet, 1. og 2.
Korintierberevet, Galaterbrevet, Fillipenserbrevet, Kolossen-
serbrevet, 1. og 2.Timoteusbrev, Titus brev og brevet til
Filemon hører med til den frie nådens forkynnelse. De er
skrevet til den hedninge-kristne del av den kristne menighet.

c) Hebreerbrevet, 1. og 2. Petersbrev, 1., 2. og 3 Johannes brev
og Judas brev hører med til den frie nådens tidsperiode. De
er skrevet til den jøde-kristne del av den kristne menighet.
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Hva som gjelder Hebreerbrevet, så er det skrevet til de første
jøde-kristne, etter at den frie nåden var blitt gjort kjent. Hovedhen
sikten med dette brevet er å vise at den gammel-testamentlige offer
tjenesten er satt til side i den frie nådens tidsperiode. Det er Kristi
offer på Golgata som har gjort dette mulig. Hans offer gjalt en
TOTAL RENSELSE av mennesket, "så la oss trede fram med sann
dru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond sam
vittighet og tvettet på legemet med rent vann." (Hebr. 10,22.)

Det er mye som tyder på at det er Paulus som har skrevet brevet.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva skriver J.R.Church og Gary Stearman om de 7 brevene
mellom Jakobs brev og Johannes Åpenbaring i sin bok; The
Mystery of the Menorah?

2.) Hva skriver de om hvert enkelt brev?
3.) Hva er det som kjennetegner disse 7 brevene?
4.) Hvordan deler disse to Bibel-granskeme opp de forskjellige

Skriftene i N.T?

5.) Hvilke innvendinger er blitt gitt på det som de skriver?
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HORISONTAL OG VERTIKAL LESNING

AV GUDS ORD.

Som vi før har skrevet, representerer både de 4 evangeliene.
Apostlenes Gjeminger 1,1-11,26, Jakobs brev og Johannes Åpen
baring 4-20 rikets forkynnelse. Det er skrevet til TROENDE
JØDER, og inneholder de teologiske elementene som hører med
rikets forkynnelse.

Vi kan legge følgende kriterier til grunn for om et Skrift i N.T.
hører med til rikets forkynnelse eller ikke:

a) Det må være skrevet til TROENDE JØDER eller til
JØDENE SOM NASJON.

b) Det må inneholde både forpliktelser om å HOLDE DEN
JØDISKE LOVEN og tilbudet om GUDS NÅDE.

c) Det må beskrive ENDENS TID som NÆR FORE
STÅENDE.

d) Det må ikke beskrive de NY-TESTAMENTLIGE
HEMMELIGHER, som hører med til den PAULINSKE
TEOLOGIEN.

e) Det må IKKE INNEHOLDE UTSAGN OM DEN
KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE.

Dette betyr naturligvis ikke at vi ikke finner elementer i disse
Skriftene, som ikke passer inn i den frie nådens forkynnelse. Det
er en rekke teologiske elementer som går igjen gjennom hele Bibe
len, for Bibelen er Guds ord og Guds ordninger til mennesker som
har levd til alle tider.

Det er imidlertid vår oppgave under Den Hellige Ånds ledelse
og inspirasjon å GRANSKE SKRIFTENE og finne ut både de
forskjellene som der er mellom Skriftene og de likheter som der er.

Når vi gransker Guds ord, kan vi lese det HORISONTALT. På
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det planet kan vi bevege oss på FORSKJELLIGE NIVÅER. Noen
gransker det bare på overflaten, mens andre leser det på DYPERE
NIVÅER. Faren med å lese det profetiske ordet på dette planet, er
at man står i fare for ikke å se og forstå de forskjellige Skriftenes
og frelsesperiodenes egenart.
En som leser Skriften på denne måten, pleier ofte å si at Gud er

den samme til alle tider, og derfor så handler han også på samme
måten til alle tider. Siste del av dette utsagnet er IKKE RIKTIG.
Gud er den samme til alle tider, men han handler ikke likt med de
forskjellige folkegrupper og i de forskjellige tidsperiodene.

Den andre måten å lese Skriften på, er å lese den VERTIKALT.
Det vil si at en studerer DYBDENE I GUDS ORD-ut ifra de nåde
gavene som en har fått, og ut ifra det innsyn som Den Hellige Ånd
gir.

I tillegg til dette må vi trekke inn de forskjellige tidshushold-
ningene i lesningen av Guds ord. Dette er den RIKTIGE MATEN
å studere Bibelen på.

Når en gjør dette, ser en den FINE VEVEN og den FINE
MOSAIKKEN som Guds ord representerer. En ser tidsperiodene
med sine særegenheter og egenarter, og en ser sammenhengen
mellom dem. En ser det som er SPESIELT i Guds ord og som
derfor gjelder for en bestemt tidsperiode, og en ser det som er
GENERELT, og som gjelder for enhver tidsperiode.

Denne måten å lese og forstå Guds ord på, er dessverre en stor
MANGEL i våre menigheter i dag, men dette VIL FORANDRE
SEG etter som vår tidsperiode nærmer seg sin avslutning.
Forståelsen av Guds ord vil ØKE KOLOSSALT i den siste tiden
FOR DE SANNE TROENDE. Skjøge-kirken, som vi ser rundt oss
på mange områder og i mange fasonger, vil ikke få del i dette. "Og
du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boka inntil endens tid. Mange
skal granske den, og KUNNSKAPEN SKAL BLI STOR."
(Dan. 12,4.)

"men når han, Sannhetens Ånd kommer, 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.)

"Foråt de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjeming,
til Kristi legemes oppbyggelse, inntil vi alle når fram til
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ENHET I TRO PÅ GUDS SØNN
og I KJENNSKAP TIL HAM,
TIL MANNS MODENHET,
TIL ALDERSMÅLET FOR KRISTI FYLDE (til det mål
av vekst som rommer Kristi fylde.)" (Ef.3,12-13.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke Skrifter i N.T hører med til rikets forkynnelse?
2.) Hva er det som bestemmer om et Skrift hører med til rikets

forkynnelse eller om det hører med til den frie nådens
forkynnelse?

3.) Hva vil det si å lese Bibelen horisontalt?
4.) Hvilke ulemper er forbundet med dette?
5.) Hva vil det si å lese Bibelen vertikalt?
6.) Hvilke fordeler er det med dette?
7.) Hvordan skal det gå med forståelsen av Guds ord i ende

tiden?
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HVORDAN SKAL VI FORKLARE AT

SKRIFTENE I DET NYE TESTAMENTE

ER FORSKJELUGE?

Hvordan skal vi forklare og forstå det forholdet at en del av
Skriftene i N.T. har forskjellig innhold med hensyn til nådes-og
frelsebegrepet, med hensyn til beskrivelse av endens tid og med
hensyn til åpenbaringsgrad?

Vi skal gi følgende svar på dette spørsmålet:

1.) For det første behøver vi ikke å gjøre noe med dette. Det er
det som blir gjort i både katolsk, luthersk og reformert teologi. I
denne teologien blir det hverken skilt mellom de forskjellige
tidsperiodene og deres egenart og det forholdet at Gud handler
forskjellige med Israel p.d.e.s og den ny-testamentlige menighet
p.d.a.s.

Denne teologien er en FOVIRRENDE OG FRUSTRERENDE
TEOLOGI, hva som gjelder dette. Den fører ikke menneskene ut i
den STORE FRIHETEN, som den frie nådens tidsperiode tilbyr
menneskene med hensyn til frelsesgmnnlaget.

I denne teologien blir rikets og den frie nådens evangelium
blandet sammen, slik at det blir umulig å vite om en er frelst av
nåde eller om frelsen er et samarbeid mellom nåden og gjerningene.
Mange av tilhengerne av den lutherske teologien blir usikre på om
de er frelst eller ikke og om de står i Guds nåde eller ikke.

I og med at denne teologien ikke har noen særlig stor plass i
sine teologiske systemer for Israel og jødenes egenart, blir en
naturlig konsekvens av dette følgende:

a) Det blir satt likhet mellom rikets og den frie nådens for
kynnelse.
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b) Rikets forkynnelse blir ikke forstått.
c) Den frie nådens forkynnelse blir ikke forstått.
d) Rikets periode blir enten blandet inn i kirkens tid eller

perioden for den nye jord.
e) De av jødene som forstår dette, kan ikke ha noen særlig

tiltro til kirkens teologi, som helt klart er gal på disse
områdene. KIRKENS TEOLOGI ER DERMED MED PÅ
Å SPLITTE DE TO GUDSFOLK.

2.) For det andre er det mange som forklarer de teologiske for
skjellene i Bibelen ved at dette skyldes graden av åpenbaring. I og
med at frelseshistorien er fremadskridene, så blir de forskjellige
åpenbaringene gitt etter som tiden går. Det kommer med andre ord
nye åpenbaringer. Disse blir lagt til de gamle.
De som har dette synet, tar ikke hensyn til de forskjellge tids

periodene og deres egenart. De ser på N.T som en generell bok
hvis budskap gjelder alle mennesker til alle lider. De skiller ikke
mellom det som er sagt til jødene, til hedningene og til den kristne
forsamlingen.

De bryr seg heller ikke om at det ene utsagnet kan komme i
motsetning til det andre.

3.) For det tredje kan en gjøre som mange jødiske liberale (re
formjøder) Bibel-lærere gjør, at de anerkjenner Jesu og aspostlenes
lære og hevder at både Johannes og Paulus er vranglærere og har
korrumpert og ødelagt Jesu lære. Vi må huske på at mange av de
jødiske BibeMærerne har et MEGET POSITIVT SYN PA JESU
LÆRE. Mange ser på ham som den STØRSTE RABBINEREN
som har vært i jødedommen. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4.
Kapittel: Jødiske Bibel-forskeres syn på Jesus og Paulus, hvor jeg
skriver mye om dette.)

4.) For det fjerde kan man gjøre som Thorleif Boman har gjort.
Han så klart at det er forskjell på Jesu og Paulus lære. Han kalte
Jesu lære for "jødekristendom" og Paulus lære for "gresk frelses-
kristendom" eller "gresk kristendom". Han så klart at Jesus krevde
at jødene "oppfylte" loven, for å få del i frelsen, men i den nye
greske kristendomsforståelsen så var det nok å tro på Jesus. Han
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ser på den paulinske kxistendomsformen som en VARIANT til jøde-
kristendommen.

Jeg siterer fra hans bok; Jødenes Messias. Grekernes Kristus,
s. 12; *T Det nye testamente finnes de TO RELIGIONSFORMENE
i så rene former som aldri senere, den jødiske kristendom i de eldste
lag av Markus, Matteus og Lukas,-de såkalte synoptiske evangeliers
overlevering, og i Peters taler i de første kapitler i Apostlenes gjern
inger. Den greske frelseskristendommen finnes i sin reneste form i
de paulinske brever. Paulinsimen utgjør, som det siden skal påvises,
en egen kristendomsform, en variant til den opprinnelige jøde-
kristendommen.

I Det nye testamente har vi også den dypeste og fineste formid
ling mellom de to former, nemlig i Johannesevangeliet og i I.Jo
hannes brev. Videre kan vi finne verdifulle blandinsgformer i
1.Peters brev, Hebreerbrevet, Jakobs brev og pastoralbrevene. (1
og 2. Timoteus brev og brevet til Titus kalles pastorelbrevene.)

På S.14 står det: "... Den skapelsesreligionen som Jesus forkynte
og realiserte, dvs. den jødiske kristendommen, som la all vekt på
LYDIGHETEN MOT GUD, ble forvandlet i de nye omgivelsene
til en frelses-og forløsningsreligion. Denne har vi kalt den greske
kristendom. Den la vekt på TROEN. At en verdensreligion har
kunnet gjennomgå en slik forvandling, og det i løpet av så kort tid,
allerede noen få år etter stifterens død, er et nesten uttrolog faktum."

Thorleif Boman har forstått det som de aller fleste kristne ikke
ser og forstår, nemlig at det er FORSKJELL på Jesu lære og Paulus
lære og at de forskjellige Skriftene i N.T. har en rekke ulikheter
med hensyn til frelses- og nådesbegrepet. (Det er også likheter, men
de skal vi ikke berøre her.)

Thorleif Boman skal ha all ære for de vurderingene som han
har kommet fram til i sin forskning, og som han har formidlet til
oss andre.

Jeg vil likevel påpeke noen svakheter ved hans syn og bruk av
begreper:

a) For det første er det uheldig å kalle disse to kristendoms-
forkynnelsene for henholdsvis "jødekristendom" og "gresk
frelseskristendom". Begge forkynnelsene er nemlig JØDIS
KE i sin opprinnelse. De er sprunget ut av JØDEDOMMEN,
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for de som formidlet dem var JØDER. Både Jesus, Peter,
Johannes og Paulus tilhørte jødedommen.

b) For det andre er det ikke riktig å skille mellom Matteus,
Markus og Lukas evangelium p.d.e.s. og Johannes evan
gelium p.d.a.s. og å hevde at de 3 første hører med til en
annen tradisjon enn det siste. Vi må se de 4 evangeliene i
EN OG SAMME TRADISJON og SAMMENHENG. Alt
som står der, er Jesu ord og forkynnelse. Det er rettet til
jødene, og siktemålet med det var å få jødene til å tro på
Jesus som jødenes Messias og opprette riket for Israel.

5.) For det femte kan man skille mellom de to begrepene "rikets
forkynnelse" og "den frie nådens forkynnelse", og fordele de fors
kjellige Skriftene i N.T. etter denne inndelingen. Det er dette som
er DEN RIKTIGE VURDERING. Den skaper forståelse for fors
kjellene mellom Skriftene og harmoni mellom deres egenart og
siktemål.

Den første forkynnelsen baserer seg på både gjerninger, tro og
nåde, mens den siste baserer seg utelukkende på tro og nåde.

Disse to forkynnelsene har også forskjellig siktemål. Den første
tok sikte på å opprette riket for Israel på Jesus tid og etter Jesu
himmelfart. I endens tid tar den sikte på Jesu gjenkomst og opp
rettelsen av riket for Israel.

Den andre forkynnelsen tar sikte på å utta den kristne menighet,
som består av både jøder og hedninger i den frie nådens tidsperiode.

Når Jesus kommer tilbake for den kristne menighet, så er den
frie nådens tidsperiode slutt, og rikets forkynnelse blir innført igjen.
Det er den forkynnelsen vi vil få i 1000 års-riket.

Spørsmål og oppgaver.

Hva er den store svakheten med katolsk, luthersk og
reformert teologi?
Hvilke 4 uheldige konsekvenser har det at man ikke skiller
mellom "rikets forkynnelse" og "den kristne menighets
forkynnelse"?
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Hvordan bedømmer mange reformjøder innholdet i N.T.?
Hva mente Thorleif Boman om de forskjellige Skriftene i
N.T.?

Hva kalte han de to "religionsformene"?
Hvilke to innvendinger har vi mot Thorleif Bomans vurde
ringer?
Hvilke andre vurderinger kan man gjøre angående innholdet
i Ski'iftene i N.T.?

Hva er den riktige vurderingen av innholdet i Skriftene i
N.T.?
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JESU GJENKOMST ER IKKE LANGT

UNNA.

På samme måten som jødene kunne regne ut tiden nøyaktig for
Jesu første komme (Dan.9,24-27.), kan vi også regne ut TIDEN
for Jesu gjenkomst. Vi skal ikke vite TIMEN og DAGEN for dette,
men TIDEN skal vi vite, for den er satt i forhold til både tids
periodene, til tegn i tiden og utsagn om varigheten av Jesu opphold
i himmelen og hans fravær fra jorden og jødene. "Sannelig sier jeg
dere: Denne generasjon (endetidsgenerasjonen) skal ingenlunde
forgå (passere) før alt dette (det som er nevnt i kapittel 24) skjer.
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.
Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmlenes engler,
men alene min Fader." (Mat.24,34-36.)

Jesus har selv fortalt oss i sitt ord at han skal være borte fra

Jerusalem og jødene i 2 DAGER. Dette betyr helt sikkert 2000
AR. Etter den tid skal han komme tilbake på himmelens skyer og
opprette riket for Israel. "Jeg vil gå min vei. Jeg vil vende tilbake
til mitt sted (himmelen), inntil de (jødene) erkjenner seg skyldige
og søker mitt åsyn. I sin trengsel (den store trengsel) skal de lete
etter meg. Kom (sier de), la oss vende om til Herren (jødenes
omvendelse). For det er han som har sønderrevet, men han vil også
læge oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss
levende etter 2 DAGER (2000 år). PÅ DEN TREDJE DAG (i
begynnelsen av 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 (Jesu gjenkomst) er så viss som
morgenrøden, og han kommer til oss som regnet (han kommer med
vekkelse), som høstregn og vårregn som væter jorden." (Hos.5,15-
6,3.)
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"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.)

Jesus har sagt i sitt ord at han vil komme tilbake etter 2000 år.
Både de jødiske rabbinerne og de første kristne regnet med at disse
2 dagene betydde 2000 år. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4.
s.509-522.)

Vi har to utgangspunkt for at vi kan si at 1 dag svarer til 1000
år, og det er:

a) For del første står det i Salme 90,4 at 1000 år er som EN
DAG pluss EN VAKT OM NATTEN. "For 1000 år er i
dine øyne som den dag i går når den farer bort og som en
vakl om natten."

b) For det andre ble det i l.Mos.2,17 sagt til Adam at DEN
DAGEN han spiste av frukten på treet til kunnskap om godt
og vond, SKULLE HAN DØ. "men treet til kunnskap om
godt og ondt, det må du ikke ete av, for på den dag du eter
av det, skal du visselig dø."

Adam ble 930 år. De 70 årene som stod igjen til han ble 1000
år, er den vakten om natten, som Salme 90,4 omtaler.

"Ved siden av utsagnet i Hoseas 5,15-6,3 har vi en rekke utsagn
i N.T., der Jesus gav uttrykk for at han skulle være fraværende fra
jødene i 2 dager. Disse 2 dagene står for 2000 år. Bryllupet i Kana
I Galilea (Joh.2,1-11.) er et bilde på 1000 års-riket. Dette bryllupet
skulle holdes på DEN TREDJE DAGEN. De to dagene som er
foran, er ikke nevnt i teksten. De gikk med til reisen. Disse to dagene
symboliserer de 2000 årene som Jesus har vært fraværende fra det
jødiske folket. "Og på den tredje dag var det et bryllup i Kana i
Galilea." (Joh.2,L)

Dersom vi tar med de 4 dagene som er nevnt i Joh. 1,19-52, så
blir de to dagene som blir brukt til reisen, den femte og sjette dagen.
Disse to reisedagene står for de to dagene da Jesus har vært
fraværende fra jødene. Bryllupet i Kana blir dermed på den syvende
dagen, som er 1000 års-riket.
De 6 vannkarene som stod oppstilt i bryllupet i Kana (Joh.2,6), er

et bilde på jødenes forhold til Herren i deres naturlige tilstand i
6000 år. Det er først på den syvende dagen at de skal få drikke av
den nye vinen, som er et bilde på Den Hellige Ånd i 1000 års-riket.
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De 2 dagene som Jesus var hos samartiancrne, står også for de
2000 årene. Samaritanerne står her for hedningeverden. Etter de to
dagene drog Jesus til Galilea. "Da nå samaritanerne kom til ham,
bad de ham bli hos dem, og han ble der TO DAGER. Og mange
flere trodde for hans ords skyld, og de sa til kvinnen: Nå tror vi
ikke lenger for din tales skyld, for vi har selv hørt, og vi vet nå at
han sannelig er VERDENS FRELSER. ETTER TO DAGER drog
han derfra til Galilea." (Joh.4,40-43.)

Jesu forklarelse på berget symboliserer Jesus som kongen i 1000
års riket. De 6 dagene som er omtalt i teksten står for de 6000
årene av verdensuken. "Og 6 dager deretter tok Jesus med seg Peter,
Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides opp på et høyt
fjell. Og han ble forklaret for deres øyne, og hans åsyn skinte som
solen, og hans klær ble kvite som lyset." (Mat.17,1-2.)

Etter at Jesus hadde blitt borte fra sine foreldre i forbindelse

med påskefesten i Jerusalem, da Jesus var 12 år, så fant de ham i
templet etter 3 dager. Den tredje dagen står for 1000 års-riket. Da
skal Jesus være både yppersteprest og lærer i templet i Jerusalem.
"Og det skjedde 3 dager deretter, da fant de ham i templet. Der satt
han midt iblant lærerne og hørte på dem og spurte dem, og alle
som hørte ham, var ute av seg selv av forundring over hans forstand
og svar." (Luk.2,46-47.)

Jesu utsagn om at ham måtte vandre i dag og i morgen, og at
han var ved enden på den tredje dager, går også på de 2000 årene
av hans fravær. Den tredje dagen er han igjen i Israel og kan fullføre
sitt oppdrag. "Og han sa til dem: Se, jeg driver ut onde ånder og
fullfører helbredelser i dag og i morgen, og på den tredje dag er
jeg ved enden, men jeg må vandre i dag og i morgen og dagen
deretter, for det går ikke an at en profet mister livet utenfor
Jerusalem." (Luk.l3,32-33.)
Da Jesus hørte at Lasarus var død, ble han enda 2 dager på del

sted hvor han var. (Joh. 11,6.) Disse to dagene står for 2000 år. Da
han kom til Betania, hadde Lasarus allerede vært død i 4 dager
(Joh.11,17.) Disse 4 dagene står for 4000 år. Når vi legger disse
4000 årene til de 2000, får vi 6000 år. Dette betyr at de troende
jøder skal oppstå fra de døde etter de 6000 år av verdensuken og få
del i frelsen i 1000 års-riket.
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Spørsmål og oppgaven

1.) Hvor lenge skai Jesus være borte fra jorden?
2.) Hva er innholdet i Hoseas 5,15-6,3?
3.) Hvorfor kan vi si at en dag svarer til 1000 år?
4.) Hva er bryllupet i Kana (Johannes 2,1-11) et bilde på?
5.) Hvorfor blir bryllupet holdt både på den 3. og den 7.dagen?
6.) Hva er de 6 vannkarene (Johannes 2,6.) et bilde på?
7.) Hva er den nye vinen?
8.) Hva er de to dagene som Jesus var hos samaritanerne

(Johannes 4,40-43) et bilde på?
9.) Hva symboliserer Jesus forklarelse på berget (Matteus 17,

1-8.)?
10.) Hva var Jesu besøk i templet som 12 åring (Lukas 2, 46-

47.) et bilde på?
11.) Hva betyr Jesu utsagn om at han må vandre i dag og i

morgen og at han var ved enden den 3.dagen (Lukas 13,
32-33.) et bilde på?

12.) Hva symboliserer Jesu oppvekkelse av Lasarus (Johannes
11,1-44.)?
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AKTUELLE ÅRSTALL FOR JESU

GJENKOMST

Det er ingen som vet helt eksakt når Jesus kommer tilbake
hverken for den kristne menighet eller for Israel. Jesu komme for
den kristne menighet vil skje ca. 7 år før Jesu gjenkomst for Israel.

Det utsagnet som vi har i Hoseas 5,15-6,3, angår Jesu gjenkomst
til jødene. Dersom vi hadde visst nøyaktig utganspunktet for de
2000 årene og hvordan vi skulle regne dem ut, da hadde vi visst
årstallet for Jesu komme for Israel.

Etter den kristne menighets bortrykkelse er det mye lettere å
regne ut året for Jesu gjenkomst, for da vil han komme straks etter
at den store trengsel er slutt. Hele trengselstiden er på 7 år. "Men
straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen
ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og him
melens krefter skal rokkes. 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.24,29-30.)

Utganspunktet for de 2000 årene er Jesu himmelfart, men nå er
det ingen som vet helt eksakt når dette skjedde. Både år 28,29,30,
31,32 og 33 er foreslått som året for Jesu himmelfart. Personlig
regner jeg året 32 for det korrekte årstallet (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 4. Kapittel: Tidspunktet for Messias første komme.)

Dersom vi tar utgangspunkt i 32 som året for Jesu himmelfart, så
kan vi regne ut TRE ÅRSTALL for Jesu gjenkomst til jødene, og det
er:

a) 2003. (2000 ganger 360 (et profetisk år) delt på 365,2422
(et tropisk år) pluss 32 er 2003.)
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b) 2004. Dersom vi legger året 0 til 2003, kommer vi til år
2204. Året 0 mangler i våre kalendere, og det utgjør et år.

c) 2032. Dersom vi regner med de 2000 årene som vanlige år,
kommer vi fram til 2032. (2000 pluss 32 er 2032.)

(Guds verdensuke består av 7 uker a 1000 år hver. Det er mye
som tyder på at vi her må regne med tropiske år og ikke profetiske
0  \

ar.)
Jesu gjenkomst til Israel vil etter disse utregningene skje på et

eller annet tidspunkt mellom årene 2003 og 2032.
I og med at den kristne menighets bortrykkelse skal skje 7 år

før Jesu gjenkomst til Israel, vil de tilsvarende tall for menighetens
bortrykkelse være:

a) 1996 (2003 minus 7 er 1996.)
b) 1997 (2004 minus 7 er 1997.)
c) 2025 (2032 minus 7 er 2025.)
I tillegg til dette må vi også være oppmerksom på at det er ingen

som vet helt eksakt hvor langt vi er kommet i tidsregningen. Vi vet
at den er fra 4-7 år for sen. Jesus ble f.eks født mens Herodes den

store levde, og han døde i år 4 før Messias.
Ut fra disse vurderingene ser vi at det er UMULIG for oss å

regne ut det eksakte årstallet for Jesu gjenkomst. Det er heller ikke
meningen. Vi skal kjenne TIDEN for Jesu gjenkomst, men tids
punktet og årstallet skal vi ikke kjenne.

Jesus kommer NÅR HAN SKAL KOMME. TIDENE og
STUNDENE HØRER HERREN TIL. Vi ber den samme bønn som

har vært bedt opp igjen kirkens historie: "Han som vitner dette,
sier: Ja, jeg kommer snart (plutselig). AMEN, JA KOM, HERRE
JESUS!" (Åp.22,20.)

Spørsmål og oppgaver.

Når vil Jesu komme for menigheten skje i forhold til Jesu
komme for Israel?

Hvorfor greier vi ikke å regne ut det eksakte årstallet for
Jesu gjenkomst til Israel?
Hvorfor vil det være lettere å regne ut året for Jesu
gjenkomst til Israel etter den kristne menighets bortrykkelse?
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4.) Hva er utganspunktet for de 2000 årene?
5.) Hvilke forskjellige år kan være aktuelle for Jesu gjenkomst

til Israel?

6.) Hva blir de tilsvarende årstall for den kristne menighets
bortrykkelse?

7.) Hvorfor kan vi ikke vite hvor langt vi er kommet i tidsreg
ningen?

8.) Hvilken bønn ber vi i forbindelse med Jesu gjenkomst?
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